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 Ve své bakalářské práci, sepsané pod vedením dr. Záviše Šumana, se Miroslav 

Schlaichert zabývá románem v dopisech paní de Graffigny. Zaměřuje se zejména na dvojí 

tradici sentimentální a filozofické prózy, z níž autorka vychází. Autor práce v úvodu 

připomíná komerční úspěch tohoto díla (viděno patrně dnešníma očima), jakkoli „prodejnost“ 

díla, pocházejícího ze šlechtických kruhů, se v tehdejší době teprve začínala prosazovat jako 

podstatná okolnost. Miroslav Schlaichert dále uvádí dobový literární kontext (zejména 

francouzský a částečně i španělský). Jako zvláště důležitý se z pochopitelným důvodů jeví 

Perské listy. Uvedený román je přítomen ve francouzské literární tradici, zatímco u nás je na 

rozdíl od Rousseaua či Voltaira a dokonce i jiných ženských autorek (viz nedávné vydání 

Rozpravy o štěstí od Émilie du Châtelet, Praha 2016) v podstatě nepřítomen. 

 

 Miroslav Schlaichert nejprve charakterizuje situaci francouzského románu v 18. 

století, jejž označuje za tehdejší nejživější literární formu. K tomu dlužno podotknout, že 

samo pojetí této literární formy se v 18. století teprve ustaluje a ostatně se nikdy zcela 

neustálí, právě proto mimo jiné, že jde o otevřený tvar. Ještě ve století následujícím se 

setkáváme s pojetím tohoto žánru jako čehosi vybájeného, báječného, v podstatě 

odpovídajícího českému označení „báchorka“. Miroslav Schlaichert náležitě odkazuje 

k Minářově studii o Francouzském románu od klasicismu do osvícenství (Praha, 1968), když 

uvádí, že „elita“ se na tento žánr „dívá s despektem“ (s. 11). Bylo by ovšem třeba 

specifikovat, co autor práce považuje za „elitu“. 

 

 Dále se autor zaměřuje na dva přístupy k epistolárnímu románu. Jde o analýzu 

poměrně zevrubnou a je chvályhodné, že pracuje důsledně a svědomitě s odkazy na dosti 

bohatou sekundární literaturu poslední doby. Pokud jde o „ženský úděl“, bylo by po mém 

soudu užitečné tento pojem vymezit dobově a společensky. Zvláště sociální postavení 

v různých kruzích je třeba upřesnit. 

 

 V kapitole věnované historické inspiraci a „exotickému nádechu“ se Miroslav 

Schlaichert obrací k obrazu indiánské kultury (autor není zcela důsledný, pokud jde o psaní 

velkého počátečního písmene u slova Indián). Zabývá se otázkou barbarství, jehož etymologii 

odvozuje od řeckého slova barbaros (βάρβαρος), cizinec, ale ovšem také osoba drsná, 

ukrutná, které není rozumět, neboť „blábolí“ či „mumlá“, zkrátka divoch (sauvage). 

 

 Odtud se Schlaichert dostává k reflexi o civilizaci obecně (např. s. 29), tedy o 

„tmářské a naivní duši“, jež má být z pohledu filozofického století „osvícena“. Zde je 

nesporně klíčový pojem práce, jež odráží dobovou problematiku, týkající se „technicky 

vyspělé civilizace“, jež ovšem přináší morální úpadek. Tato úvahu je ostatně zcela aktuální. 

Jde mj. o neblahý, ba rozkladný dopad počítačové závislosti na šířící se digitální demenci 

(představme si například dnešní román v dopisech sestavený z krátkých elektronických 

zpráv). 

 

 Do těchto souvislostí ovšem autor nevstupuje a ani to není předmětem jeho práce.  

 

 Práce se dotýká dvou dosti zásadních trendů, na jejímž opačném konci stojí dnešní 

společnost: ženská otázka a umělá, tj. bezduchá inteligence bez morálky a bez poezie. 



 

 Konečně s touto otázkou je spjata otázka citovosti, kterou se autor zabývá v kapitole 

věnované sentimentálnímu románu. Navrhuje přeložit sensibilité jako „sentimentalismus“. 

Tento překlad je nesporně správný, přesto však nepostihuje francouzské slovo v celé jeho šíři. 

Odkazuje na rozdíl mezi kurtoazní a sentimentální láskou. I toto odlišení je na místě, avšak 

bylo by dobré je rozvést a prohloubit, neboť jde o dvě různé věci. Totéž platí o dalších 

pojmech, jich se Miroslav Schlaichert jen dotýká: décence, tendresse, indépendance, repos a 

ad. 

 

 Pokud jde o kapitolu věnovanou recepci díla, bylo by zajisté možné ji všemožně 

rozšířit, podívat se např. zda česká recepce je skutečně zcela nepřítomna apod.  

 

 Některé otázky jsou pouze naznačeny, ačkoli jde o zásadní filozofické pojmy (luxus 

aj.). Ostatně autor skromně uzavírá slovy, že přečtení Peruánských listů „by mohlo sloužit 

alespoň jako podnět k jejímu (tj. recepce, AP) podrobnějšímu zkoumání.“ Celý závěr vyplývá 

do ztracena. 

 

 Konečně technická poznámky: doporučuji uvádět spíše „paní de Graffigny“ nebo 

„Mme de Graffigny“ či „Françoise de Graffigny“ (jak je několikrát použito), a nikoli pouze 

„Graffigny“, jež se mi jeví jako nepatřičné. 

 

 Práce je nesporně kvalitní, formulační či typografické chyby nejsou příliš četné ani 

závažné. Doporučuji její hodnocení klasifikačním stupněm „výborně“ nebo „velmi dobře“ 

podle průběhu obhajoby. 

 

V Praze 
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