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 V dopisu, který Isidor Ducasse na podzim roku 1869 zaslal svému vydavateli Poulet-

Malassisovi, autor Zpěvů Maldororových píše, že si „především přeje být posouzen kritikou“. 

Právě tento spisovatelův výrok posloužil Evě Nitschové jako východisko pro její studii. 

Diplomandka zkoumá jednotlivé kritické výklady nejslavnějšího Lautréamontova díla od jeho 

surrealistických „znovuobjevitelů“ až po Maurice Blanchota, jenž dodal počátečnímu, čistě 

osobnímu a bezvýhradným nadšením prostoupenému recepčnímu diskurzu na systematičnosti 

a který položil základy dnešního pohledu na tohoto kontroverzního autora. 

 Po velmi krátkém úvodu (jenž bohužel neprošel řádnou jazykovou korekturou)1 Eva 

Nitschová nastiňuje surrealistický pohled na Lautréamonta, který začíná náhodným 

Soupaultovým objevem Zpěvů Maldororových na (matematice věnované) polici zapadlého 

knihkupectví a pokračuje četnými Bretonovými texty pasujícími mladého básníka 

předchozího století na nedostižný model všech surrealistů.  

 Následuje kapitola věnovaná Pierre-Quintově tematické studii Hrabě de Lautréamont 

a Bůh (1929), v níž se autor podrobněji zaměřil na problematiku zla a některých dalších 

souvisejících témat: sadismu, lásky, revolty, humoru. Bachelardův Lautréamont (1939), který 

je předmětem kapitoly čtvrté, pak tento výčet doplnil o zásadní a dodnes citovanou studii 

fantastického bestiáře Zpěvů Maldororových. 

 Hlavním těžištěm práce je bezpochyby nejobsáhlejší pátá kapitola, v níž Eva 

Nitschová rozebírá obě Blanchotovy práce zaměřené na studovaného autora, a to Část ohně 

(1949) a Lautréamont a Sade (1949). Blanchot se pozastavuje nad jistým paralelismem 

existujícím mezi Maldororovou postavou a samotným Isidorem Ducassem na jedné straně, 

fiktivní představou Boha a reálnou osobností autorova otce na straně druhé. Celé 

spisovatelovo literární dobrodružství pak interpretuje jako jakýsi hlubinně terapeutický 

projekt umožňující mladému muži oprostit se od svých vnitřních démonů. Jak Eva Nitschová 

správně podotýká, některé Blanchotovy úvahy svou hermetičností překonávají samotný 

zkoumaný originál a stávají se rovněž svého druhu temnou básní v próze. 

 Za hlavní klad předložené diplomové práce považuji její (až francouzskou) 

přehlednost a jasnost. Autorka s logickou systematičností rozvíjí původní Ducassův výrok a 

                                                 
1 … en pleins travaux de finissage…; leurs comptes rendus…;… on examinera quatre interprétations… 



prostřednictvím chronologických rozborů čtyř různých recepcí Zpěvů Maldororových 

věrohodně popisuje vznik skutečně kritického diskurzu o díle, které bylo nejprve jen 

ignorováno (celé devatenácté století a počátek dvacátého), nebo naopak systematicky 

vynášeno do nebes (surrealisté pod Bretonovým vedením). 

 Eva Nitschová píše kultivovanou, gramaticky i stylisticky velmi dobře zvládnutou 

francouzštinou, která se snadno čte a vykazuje i nemalé estetické rysy (rytmus, určitá 

libozvučnost nerušící obsah sdělení). 

 Jedinou drobnou rozšiřující poznámkou, která mne při zpětném čtení napadá, je 

absence explicitních odkazů na teorie recepční estetiky (Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser), 

která jako by byla v mnoha kapitolách latentně přítomna a jejíž aplikace by diplomové práci 

dodala na „vědeckosti“. Zejména pojem „horizontu očekávání“ (v některých překladech 

„horizontu tázání“) by mohl být dobře využit vzhledem k posloupnosti čtyř různých recepcí, 

jejichž autoři byli vždy náležitě „vyzbrojeni“ a ovlivněni míněním předchozích kritiků. 

Následně formulované teorie se tak stávají nejen zajímavými reinterpretacemi samotného 

Lautréamonta, ale i jakýmsi intelektuálním bojem za změnu dosavadního pohledu na tohoto 

autora.  

 V obsáhlém a brilantně formulovaném závěru, který je oproti poněkud odbytému 

úvodu skutečným vyústěním celé práce, pak Eva Nitschová shrnuje celý zrod 

lautréamontovské kritiky v první polovině dvacátého století. Tato kapitola by si po mém 

soudu zasloužila uveřejnit v některém z literárních časopisů spolupracujících s fakultou. 

 Ze všech výše uvedených důvodů vřele doporučuji diplomovou práci Evy Nitschové 

k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 9. 2011     PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 


