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Abstrakt 

 

Práce se věnuje analýze jednoho z nejúspěšnějších francouzských románů 18. století. 

Peruánské listy jsou z hlediska formy epistolárním románem a žánrově je řadíme do tradice 

sentimentálního a filozofického románu. Cílem této práce je především zjistit, jakým způsobem 

se autorka oběma tradicemi inspirovala. Nejprve si vymezíme epistolární žánr a specifikujeme 

dva základní typy, které byly v literární praxi 18. století běžné. Poté se zaměříme na historickou, 

filozofickou a sentimentální inspiraci díla a ukážeme si, jak je autorka dokázala spojit do dobře 

fungujícího celku. V závěru se zaměříme na výklad netradičního rozuzlení, ve kterém se 

projevuje dichotomie rozum-cit. Zjišťujeme, že Graffigny tvoří dílo, které tvoří organický 

celek, jehož různé tradice spolu navzájem komunikují. 
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Abstract 

 

The present bachelor’s thesis analyzes one of the most famous French 18th century novels. 

Lettres from a Peruvian Woman are, as to its form, an epistolary novel and, as for its genre 

characteristics, an example of the sentimental and philosophical tradition. The aim of this work 

is, above all, to ascertain how the author was inspired by all of these traditions. First we will 

delimit the epistolary novel and, subsequently, specify the two basic types which were 

commonly used during the 18th century. Later on we will focus on the historical, philosophical 

and sentimental side of the novel and show author’s masterful ability to make it one well-

functioning literary unit. At the end we will focus on the novel’s denouement and its 

interpretation in which the sense-sensibility dichotomy is present. As to the results, we find out 

that Graffigny composed a novel which constitutes an organical unit of well-communicating 

traditions. 
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Úvod 

V roce 1747 vyšel jeden z komerčně nejúspěšnějších románů 18. století. Jeho autorka – 

Madame de Graffigny – byla během následujícího desetiletí pravděpodobně nejpopulárnější 

francouzskou a evropskou spisovatelkou. Peruánské listy opakovaně vycházely téměř do 

poloviny 19. století, náhle však zájem o ně ustal. Moderní literární kritika si k nim ve větší míře 

našla cestu až v 70. letech 20. století. 

Graffigny využívá dobově populární formy epistolárního románu, a přitom čerpá ze 

sentimentální a filozofické tradice. Cílem práce je představit oba románové žánry a zmapovat, 

jak přesně je Graffigny propojuje. Autorka čtenáři představuje inckou princeznu Zilii, kterou 

v den svatby s princem Azou (který je zároveň jejím bratrem) unesou Španělé z Chrámu Slunce 

v Cuzcu. Po bitvě španělské a francouzské flotily se Zilia s rytířem Détervillem dostává do 

Paříže. Azovi nejprve posílá vzkazy v uzlících quipos, později mu píše dopisy ve francouzštině. 

Zilia je zpočátku konvenční sentimentální hrdinkou, kterou definuje láska k milovanému muži. 

Láska však na konci ustupuje stále naléhavější problematice přátelství. V cizím prostředí si 

hrdinka všímá odlišnosti francouzské a incké kultury a autorka její hlas využívá ke kritickému 

pohledu zvenčí, a dílo tak řadí do literární tradice Perských listů.  

V první kapitole práce stručně představuje život Françoise de Graffigny, která je českým 

čtenářům prakticky neznámá. Z autorčina života bychom měli mít na paměti především nelehký 

osud, který se do určité míry do románu promítá. Následně se práce zabývá obecně epistolárním 

románem a jeho sentimentální i filozofickou variantou. Třetí kapitolou začíná podrobnější 

analýza, která se nejprve soustředí na inspiraci peruánskými reáliemi, jež vychází především 

z autorčiny četby Pravdivých komentářů Inky Garcilasa de la Vegy. V textu této práce schválně 

zaměňujeme termíny „incký“ a „peruánský“, protože pro Graffigny oba termíny znamenají 

„pocházející od kmene Inků“. Další dvě kapitoly podrobně analyzují, jakým způsobem se 

filozofická a sentimentální tradice promítá v románu. Průběžně si všímáme, že Graffigny tvoří 

organické dílo, které umně oba žánry kombinuje. V předposlední kapitole se práce zabývá 

netradičním rozuzlením, ze kterého je patrné, jak důležitá je pro Zilii rovnováha mezi rozumem 

a citem. Recepci románu se stručně věnuje poslední kapitola. 
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1 Françoise de Graffigny 

Françoise d’Issembourg du Buisson d’Happoncourt de Graffigny je možná nejznámější 

francouzská „femme de lettres“ své doby. Její stěžejní dílo – Peruánské listy (Lettres d’une 

Péruvienne) vyšlo mezi roky 1747 a 1844 minimálně ve 140 reedicích.  Objevují se překlady 

do angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, ruštiny a švédštiny. Kromě Francie 

se ozývají nadšené hlasy hlavně z Itálie. Román vychází několikrát bilingvně francouzsko-

italsky, což naznačuje, že se používal i k výuce jazyka. Goldoni řekl, že Ziliiny dopisy jsou „le 

plus beau petit roman du monde.“1 a inspiroval se jimi ke složení opery La Péruviana.  

 Peruánské listy vycházejí poprvé v roce 1747. Než se však Graffigny stane úspěšnou 

autorkou a návštěvnicí pařížských salonů, projde si mnoha osobními útrapami. Vdává se v 17 

letech za příslušníka lotrinské nižší šlechty – Françoise Hugueta de Graffigny. Manžel má 

násilnické sklony, pije a zadlužuje se. Všechny tři děti, které z manželství vzejdou, manželé 

pochovají v nízkém věku. Od roku 1718 spolu manželé nežijí, o pár let později manžel umírá. 

Mme de Graffigny po něm zůstanou dluhy a trápení. Podaří se jí dostat na lotrinský dvůr 

v Lunéville a uchytí se jako dvorní dáma vévodkyně de Richelieu. Naváže milostný vztah 

s důstojníkem kavalerie Desmarestem a dlouholeté přátelství s právníkem Antoinem 

Devauxem. S Devauxem udržuje pravidelnou korespondenci, která je poměrně dobrým 

výchozím zdrojem k rekonstrukci autorčina života a také k interpretaci jejího díla. Z toho 

důvodu jsem si dovolil výběr z korespondence2, který obsahuje 316 dopisů a je přístupný 

běžnému čtenáři, v této práci několikrát citovat. 

 Období, které Graffigny prožije na vévodském dvoře v Lunéville je pravděpodobně tím 

nejšťastnějším. Ukončí ho Vídeňská dohoda z roku 1738. Lotrinský vévoda František Štěpán 

Lotrinský se ožení s Marii Terezii, stane se císařem Říše římské a vzdá se lotrinského panství. 

Francouzský král přenechá lotrinský dvůr sesazenému polskému králi Stanisławu 

Leszczyńskému a Graffigny se musí odstěhovat. Stále se nachází ve finančně nepříznivé situaci, 

a využije tak pozvání Émilie du Châtelet na zámek v Cirey, kde markýza prožívá nejšťastnější 

období vztahu s Voltairem. Život zde plyne pomalu. Domácí a hosté tráví dny četbou knih a 

nacvičováním Voltairových her a o dojmech z četby debatují u jídla a pití. Pobyt v Cirey trvá 

pouze dva měsíce, protože markýza obviní Mme de Graffigny, že tajně posílá kopie Voltairovy 

nedokončené epické básně La Pucelle o Janě z Arku svým přátelům. Tvrzení se ukáže jako 

                                                           
1 Viz Ginette Herry. Du petit roman à la comédie en vers in Vierge de Soleil/Fille des Lumières. Strasbourg: 

Presses universitaires de Strasbourg, 1989, s. 147 
2 Showalter, English. Choix de Lettres. Oxford: Voltaire Foundation. 2001. 
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klamné, ale i tak je dále postoj markýzy vůči Graffigny (i když ne otevřeně) nepřátelský. 

Graffigny se rozhodne odjet do Paříže.  

Další tři roky dělá doprovod dámám, se kterými ji seznámí vévodkyně de Richelieu. 

V listopadu 1943 si zařizuje vlastní byt v ulici St. Hyacinthe, začne se stýkat s herečkou Mlle 

Quinault-Dufresne a stane se členkou literárního kroužku hraběte Cayluse. Napíše novelu 

Nouvelle espagnole a pohádku Princesse Azérolle. Její finanční situace se však ještě zhorší 

kvůli nepovedé investici. Téměř přestane vycházet z domu. Rozhodne se napsat dílo, které by 

ji z problémů definitivně dostalo – tak začnou vznikat Peruánské listy. Devauxovi 

v korespondenci popisuje, jak je pro ni psaní románu obtížné, a že jejím hlavním cílem je 

finanční zisk: 

„Tu crois donc que j’ai du plaisir à écrire? Pas plus que tu m’en as vu. Ce n’est qu’en 

me forçant, en regrettant le temps que j’y emploie qui me servirait à lire […]. Ni la gloire ni le 

goût n’ont aucune part à mon travail […]. J’ai l’amour propre là-dessus pareil à celui de ne pas 

aller dans le monde avec une robe tachée.“ 3 

V listopadu 1747 Peruánské listy vyjdou poprvé a úspěch je okamžitý. Graffigny toho 

využívá a zřizuje u sebe literární salon, ve kterém se ukážou i osobnosti jako Duclos, Marivaux, 

Prévost, Voltaire, Marmontel, D’Alembert aj. O tři roky později uvede Comédie-Française hru 

Cénie, která rovněž sklidí úspěch. Graffigny je na vrcholu slávy a svou popularitu si někdy jen 

těžko uvědomuje:  

„En allant dîner chez Mme Helvétius, je passai chez le marchand qui m’a accommodé mes 

papiers des Indes, où j’ai été plusieurs fois sans être connue […]. Je ne sais où ils ont appris 

que j’avais fait Cénie et les Péruviennes. J’ai vu le moment où ils se mettraient à genoux devant 

moi. Mais c’était presque des cris d’admiration et de félicitations de me voir dans leur boutique, 

de façon que j’en ai été honteuse et déconcertée.“4 

 Přestože román sklidil úspěch, řada kritiků nepřijala nebo vůbec nepochopila jeho 

rozuzlení. Dobové kritiky a veřejné dopisy určené autorce i čtenářům navrhují alternativní 

konce, ve kterých si představují Zilii vdanou. V roce 1952 Graffigny reaguje druhým vydáním, 

Zilii ponechává nezávislost stejně jako sobě, když odmítne několik nabídek k sňatku. V dalších 

letech pracuje na komedii mravů Fille d’Aristide, kterou Comédie-Française uvede v dubnu 

                                                           
3 Showalter, English. Choix de Lettres. Oxford: Voltaire Foundation. 2001, s. 117. 
4 Showalter, English. Choix de Lettres. Oxford: Voltaire Foundation. 2001, s. 209. 
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1758. Hra propadne, což Mme de Graffigny psychicky poznamená. Od léta začíná mít silné 

bolesti a trpí nespavostí. V prosinci 1958 umírá.5 

  

                                                           
5 V této podkapitole čerpám z: Showalter, English. Choix de Lettres. Oxford: Voltaire Foundation. 2001, s. 2-6; 

De Graffigny, Françoise. Lettres d’une Péruvienne. Oxford: Voltaire Foundation, 2002, s. 1-3. 
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2 Epistolární román 

2.1 Situace francouzského románu v 18. století 

Román je v 18. století ve Francii pravděpodobně nejživější literární formou. Kdyby žánr 

neprošel v 18. století tak zásadními změnami, nebylo by 19. století svědkem notoricky známých 

děl, která se stala nepostradatelnou součástí světového literárního kánonu. Oproti jiným dobře 

etablovaným žánrům měl román tu nevýhodu, že se jím do druhé poloviny 17. století téměř 

nikdo nezabýval. Nebyl ukotven v hierarchii klasických žánrů, kterou se inspiroval 

klasicismus.6 Romány do té doby pracovaly s nečekanými zvraty a cestami do imaginárních 

zemí a jemnější psychologická kresba se v nich vyskytovala málo. Výraznější posun 

v psychologii postav můžeme přisuzovat až románovým dílům druhé poloviny 17. století.7  

V této době je ve Francii ve středu zájmu hlavně klasické drama. Román je přehlíženým 

žánrem, na který se elita dívá s despektem a církevní autority jej označují dokonce za 

nebezpečný, protože zobrazuje odstrašující příklady a podkopává lidskou morálku a státní 

autoritu.8 Někteří srovnávají román s historií a v této souvislosti poukazují na jeho podřadnost.9 

O románu se však stále více debatuje a zaznívá i obhajoba a objevují se první pokusy o 

teoretické uchopení žánru. Jednou z prvních prací o románu je Traité de l’Origine de Romans 

par Monsieur Huet z roku 1670. Podle Jaroslava Mináře z Huetova teoretického textu vyplývá, 

že by ve středu pozornosti měla stát láska a forma by měla zůstat prozaická. Cílem je pobavit i 

poučit čtenáře. Poučení a náprava mravů zastávají primární roli a pobavení by mělo sloužit 

spíše k oklamání čtenáře, který se nechce nechat poučovat.10 V praxi to znamená, že pokud 

román ukazuje zkažené mravy, jeho motivem není tyto mravy obhajovat nebo propagovat. 

Nebezpečné známosti nejsou libertinským románem jako spíše románem o libertinech a jejich 

mravních poklescích. Čtenář má být na základě špatných příkladů vychován – podle osvícenců 

je správná výchova hlavním nástrojem ke změně společnosti k lepšímu.11 

 Od druhé poloviny 17. století se čtenáři dívají kritičtěji na kompozici románu. Pod 

vlivem klasicismu vyžadují jasnou strukturu bez zbytečných odboček v ději a zasazení do 

                                                           
6 Coulet, Henri. Le Roman jusqu’à la Révolution. Paris: Armand Colin, 1967, s. 8. 
7 Minář, Jaroslav. Francouzský román od klasicismu do osvícenství. Praha: Academia, 1968, s. 17. 
8 Viz např. moralisty jako abbé Jacquin (Entretiens sur les romans) a P. Porée (De libris qui vulgo dicantur 

romanenses). Viz Trousson, Raymond. Préface, Romans de femmes du XVIIIe siècle. Paris: Robert Laffont, 

1966, s. 16 
9 Např. abbé Langlet Dufresnoy (De l’usage des romans où l’on fait voir leur intérêt) Viz tamtéž. 
10 Minář, Jaroslav. Francouzský román od klasicismu do osvícenství. Praha: Academia, 1968, s. 27. 
11 Veselý, Jindřich. Studie z francouzského osvícenství. Praha: Karolinum, 2003, s. 12. 
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reálného prostředí a času. V 18. století se objevují obyčejné postavy s obyčejnými jmény jako 

Jacob, Marianne, Lescaut atp.12 V první polovině století si román snaží vydobýt lepší pověst a 

do popředí se dostávají tzv. romány-paměti13 („romans-mémoires“). Tyto romány se snaží 

přiblížit realitě ještě více než romány klasicistní a staví hlavní subjekt (postavu) do narativního 

centra románu.14 To znamená, že první osoba nahrazuje er-formu a předmluva/poznámka 

vydavatele (tzv. „avertissement“) slouží jako autentifikační nástroj. Autor v ní zpravidla tvrdí, 

že dílo jsou paměti skutečné osoby, jejíž spis vydavatel našel náhodou nebo mu byl darován. 

Tím se také autor zbavuje odpovědnosti a brání se proti pomluvám a veřejným útokům, které 

kritici podnikali proti autorům románů.15 Romány-paměti byly populární sice především v 

první polovině 18. století – ve skutečnosti však vznikají během celého století. Např. Diderot 

dokončuje Jeptišku až v roce 1780 (poprvé je vydána až v roce 1796). Nicméně v druhé 

polovině století si však větší popularitu získá román v dopisech. 

2.2  Epistolární román 

Kolem poloviny 17. století se stala výměna dopisů běžnou praxí mondénní společnosti. 

Předmětem dopisů už nebyla jen výměna názorů na politiku, filozofii či nábožeství. Nově si 

členové salonních kroužků pravidelně psali v mnohem spontánnějších duchu a v dopisech si 

své místo našla i intimnější témata.16 Technicky byla pravidelná výměna dopisů jednodušší 

díky pravidelnému poštovnímu spojení mezi Paříží a regiony, které zavedl kardinál Richelieu 

v roce 1627.17 Nejznámější „femme épistolière“ 17. století byla Marie de Sévigné. Její dopisy 

byly původně soukromé. V roce 1725 poprvé vyšly veřejně (už během života markýzy jejich 

kopie kolovaly mezi lidmi). Byly mezi nimi dopisy mající pevnou strukturu a pojednávající o 

teologii, společnosti a životě na královském dvoře, i intimnější dopisy psané volnější formou 

určené především její dceři.18 Mme de Sévigné byla pro ženy, které v 18. století tíhly k psaní 

velkou inspirací.  

Oblíbenost skutečných korespondencí svědčí o tom, jak čtenáři prahli po obyčejných 

námětech ze života. To podle Veselého souvisí s osvíceneckou vírou v život jedince a snahou 

                                                           
12 Trousson, Raymond. Préface, Romans de femmes du XVIIIe siècle. Paris: Robert Laffont, 1966, s. 19. 
13 Nejznámějšími představiteli románů-pamětí jsou Abbé Prévost a jeho Manon Lescaut a Marivaux se svými 

dvěma nedokončenými romány La Vie de Marianne a Paysan parvenu. 
14 Veselý, Jindřich. Studie z francouzského osvícenství. Praha: Karolinum, 2003, s. 10. 
15 Coulet, Henri. Le Roman jusqu’à la Révolution. Paris: Armand Colin, 1967, s. 18. 
16 Simonet-Tenant, Françoise. Aperçu historique de l’écriture épistolaire: du social à l’intime. Le français 

aujourd’hui, 2004, vol. 4, no. 147, s. 39. 
17 Simonet-Tenant, Françoise. Aperçu historique de l’écriture épistolaire: du social à l’intime. Le français 

aujourd’hui, 2004, vol. 4, no. 147, s. 39. 
18 Tamtéž. 
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zmapovat a detailně popsat svět kolem sebe.19 Ve vztahu ke skutečnosti zvládly dopisy vyhovět 

novým nárokům ještě lépe než paměti. Epistolární román, stejně jako paměti, stírá rozdíl mezi 

autorem románu a postavou. Dopisová forma ale navíc vyvolává dojem, že vzniká průběžně a 

že popisuje jednotlivé události s menším časovým odstupem. V tomto ohledu je 

bezprostřednější než paměti. U dopisů má čtenář možnost nahlédnout podrobněji do nitra 

postavy a porozumět jejím pohnutkám prakticky v momentu vzniku. Na dopisech a 

epistolárních románech fascinuje průnik do soukromí jedince a možnost se do postavy vcítit a 

prožívat s ní.20 Graffigny v dopise z 19. dubna 1745, který byl opět určen příteli Devauxovi, 

popisuje pocity z četby zveřejněné korespondence kardinála Mazarina a shrnuje, co je pro 

dobového čtenáře na dopisech tak fascinující: 

„Depuis mon diner, le temps où absoluement je ne puis écrire, je me suis amusée à lire, mais fort amusée, 

de lettres du Mazarin. Il est très vrai que les lettres, tant mauvaises soit-elles, se font toujours lire et que, 

quand elle ne dirait que l’histoire d’une vie aussi commune que les nôtres, on lirait que l’on s’est levés, 

chaussés, vêtus, dînés, soupés etc. Est-ce l’amour de la vérité, que nous croyons être toujours dans les 

lettres, qui nous les rend si amusantes, ou la curiosité de pénétrer dans ce qui était autrefois des secrets? 

Le genre n’y fait rien au moins. Nous lirions avec le même empressement les lettres de nos valets, témoin 

celles de Pamela. Si tu sais laquelle de ces causes préside à notre plaisir, ou si c’est toutes les deux, tu 

me feras plaisir de me le dire […].“21  

                                                           
19 Veselý, Jindřich. Studie z francouzského osvícenství. Praha: Karolinum, 2003, s. 11. 
20 Trousson, Raymond. Préface, Romans de femmes du XVIIIe siècle. Paris: Robert Laffont, 1966, s. 19. 
21 Showalter, English. Choix de Lettres. Oxford: Voltaire Foundation. 2001, s. 112. 
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2.3 Peruánské listy – dva přístupy k epistolárnímu románu 

Při svém zrodu se román v dopisech vydal dvěma směry.22 Zaprvé šel cestou zkoumání 

lidského nitra – především lásky a vášní. Ženské sentimentální romány se orientují převážně na 

vykreslení citů. Orientace žen na psychologii postav a na sentimentální náměty je s ohledem na 

ženský úděl logická. Ženy často neměly možnost dosáhnout vyššího vzdělání a neznaly 

filozofické, politické a ekonomické souvislosti do takové míry, aby se jimi mohly v literatuře 

detailně zabývat.23 Proto měly tendenci se realizovat ve zkoumání vnitřních pohnutek a 

epistolární forma se k tomuto účelu ukázala jako ideální. Pro ženské romány 18. století byly 

inspirativní především dva romány století předchozího – Kněžna de Clèves a Portugalské listy 

– první francouzský román v dopisech. Portugalské listy sestávají z nářků zoufalé portugalské 

jeptišky, jež píše francouzskému důstojníkovi, se kterým prožije románek a kterého po odjezdu 

z Portugalska už nikdy neuvidí.24 Mariana nedostává žádnou odpověď – čtenář má v ruce tzv. 

monodickou variantu románu („roman épistolaire monodique“). Tato forma zoufalého 

monologu (protagonistky jsou tzv. „soliloques désespérées“)25 převzatá paradoxně od 

mužského autora Portugalských listů a vystihuje možná nejlépe zoufalou nebo nešťastnou lásku 

a odloučení, které bývají častými náměty ženských románů 18 století: „La lettre sans réponse 

est le signe tangible de cette passion solitaire, et la correspondance monodique la sorte 

d’oxymoron où se résume à la fois le paradoxe d’une situation amoureuse et celui d’une 

pratique littéraire.“26 Odloučení je rovněž námětem Peruánských listů. Zilia s Azou se mají vzít, 

ale Cuzco vyplení Španělé a Zilii unesou. Na první tři dopisy dostane Zilia odpověď, avšak 

dopisy následující jsou pouze vnitřním monologem a hlasem osamocené zoufalé hrdinky, která 

podléhá bouřlivým emocím. 

Druhá epistolární tradice, kterou se Graffigny inspirovala je Montesquieuova kritika 

mravů, dialog civilizací a setkání s druhým.27 V Perských listech se uplatňuje polyfonická 

struktura, což znamená, že čteme dopisy více postav, které spolu pomocí korespondence 

komunikují. Autor využívá autentifikační strategie, kdy v poznámce vydavatele tvrdí, že se 

                                                           
22 Hartmann, Pierre. Les Lettres d’une Péruvienne dans l’histoire du roman épistolaire. In Vierge du Soleil/Fille 

des Lumières. Presses universitaires de Strasbourg: 1989, s. 96. 
23 Trousson, Raymond. Préface, Romans de femmes du XVIIIe siècle. Paris: Robert Laffont, 1966, s. 13. 
24 Coulet, Henri. Le Roman jusqu’à la Révolution. Paris: Armand Colin, 1967, s. 224. 
25 Trousson, Raymond. Préface, Romans de femmes du XVIIIe siècle. Paris: Robert Laffont, 1966, s. 20. 
26 Hartmann, Pierre. Les Lettres d’une Péruvienne dans l’histoire du roman épistolaire. In Vierge du Soleil/Fille 

des Lumières. Presses universitaires de Strasbourg: 1989, s. 96. 
27 Tamtéž, s. 100. 
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jedná o nalezené nebo darované, popřípadě přeložené dopisy: „Peršané, kteří tu píší, bydlili se 

mnou; trávili jsme život pospolu […]. Sdíleli mi většinu svých dopisů, opsal jsem si je. Zachytil 

jsem i některé z těch, jež by se mi byli velmi střehli svěřit, tak byly pro perskou marnivost a 

žárlivost pokořující.“28  

Pohled cizince na francouzskou společnost slouží jako satirická kritika v období, kdy 

společnost pod tíhou absolutismu cítí potřebu reformy, která nepřichází. Hlavní zásluhou 

Perských listů a dalších filozofických románů – ať už jsou v dopisech či nikoli – je hlavně 

otevřenost myšlenkám, které přineslo osvícenské myšlení. Román slouží jako popularizační 

nástroj filozofie.29 Voltaire tvoří příběh tak, aby potvrdil určitou filozofickou tezi a 

psychologická motivace postav je tomuto záměru podřízena.30 Minář tvrdí, že „Montesquieu 

kolem Peršanů s rozdílnými rysy rozvinul několik peripetií a dovedl děj k jakémusi 

romantickému rozuzlení čili navozoval kompoziční stavbu.“31 Montesquieu, duchem spíše 

myslitel nežli romanopisec, využil u publika již oblíbené formy románu, aby myšlenky dostal 

k početnějšímu publiku. 

Ideálním prostředím, ve kterém se mohly myšlenky šířit byly salony, jejichž návštěvnicí 

byla i Graffigny. Setkávala se v nich mondénní společnost a hosté (včetně žen) měli možnost 

se seznámit s intelektuály, filozofií a vědou. Salony byly světem, kde ženy díky diskuzi 

s intelektuálními a politickými elitami mohly překonat svůj úděl a pokusit se proniknout do 

mužského světa myšlenek a vzdělanosti. Stejně tak si muži uvědomovali, že aby se jejich spisy 

dostali k co největší části laického publika, je důležité psát jasně a srozumitelně.32 Oblíbenou 

formou nebyl jen román, ale i např. tzv. „entretiens“ – rozhovory vzdělance s laikem na 

filozofické či vědecké téma, které do jisté míry simulovaly salonní rozhovory. Účastníkem 

některých rozhovorů byly i ženy – Například ve Fontanellových Entretiens sur la pluralité des 

mondes nebo v Diderotovu Entretien d’un philosophe avec la maréchale.33 

Peruánské listy jsou jedinečné v tom, že autorka spojuje sentimentální román, jehož 

cílem je podrobně popsat pocity zoufalé hrdinky, s myšlenkovým pozadím filozofického 

románu. Protagonistkou románu je incká princezna Zilia, dcera inckého panovníka. Spolu 

                                                           
28 Montesquieu. Charles-Louis Secondat. Perské listy. Přeložil Josef Kopal. Praha: Odeon, 1989. dopis 61, s. 13. 
29 Minář, Jaroslav. Francouzský román od klasicismu do osvícenství. Praha: Academia, 1968, s. 52. 
30 Veselý, Jindřich. Studie z francouzského osvícenství. Praha: Karolinum, 2003, s. 33. 
31 Minář, Jaroslav. Francouzský román od klasicismu do osvícenství. Praha: Academia, 1968, s. 52. 
32 Wolfgang, Aurora. Intertextual Conversations. The Love-letter and the Footnote in Madame de Graffigny’s 

Lettres d’une Péruvienne. Eighteenth-century fiction, Volume 10, Number I, October 1997, s. 17. [online]. [cit. 

17-4-2017]. 

33 Tamtéž. 
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s dalšími Pannami Slunce34 je uzavřena v Chrámu Slunce, kde čeká na sňatek s bratrem Azou. 

V den svatby vtrhnou do Cuzca, hlavního města incké říše, Španělé. Vyplení město a unesou 

Zilii a Azu. Peruánka u sebe má provázky, ze kterých může splétat uzlíky quipos, které Inkům 

sloužily k zaznamenávání statistických údajů a jednoduchých vzkazů. Nejprve splétá vzkazy, 

které posel doručuje Azovi. Během plavby do Evropy dochází k bitvě mezi francouzskou a 

španělskou flotilou. Zilii zajmou Francouzi a Aza zůstává u Španělů. Komunikace mezi 

nastávajícími ustává a Ziliiny vzkazy jsou od této chvíle (dopis III) zoufalými výkřiky 

zamilované ženy, která nedostává odpověď.  

Zilia se plaví do Francie a vydává se s Détervillem do Paříže, kde ji rytíř uvede do 

společnosti. Ve Francii se musí Peruánka adaptovat na život v nové společnosti, a tak se 

postupně asimiluje a částečně ztrácí naivitu. Zjišťuje, že andská metropole není pupkem světa. 

Zpočátku Graffigny využívá Ziliin hlas k naivní satirické kritice v duchu Perských listů, která 

postupem času nabývá vážnějšího a autoritativnějšího tónu Rousseauovy kritiky evropské 

společnosti, v níž je přetvářka a honba za bohatstvím a luxusem příčinou lidských vášní a 

neřestí.35 

Ačkoli se Déterville snaží získat její lásku, Zilia zůstává nadále věrná Azovi. Déterville 

nakonec Peruáncům umožní se vidět a Zilia se dozvídá hroznou zprávu – Aza si ve Španělsku 

našel jinou nevěstu. Čtenář v tuto chvíli očekává, že Zilia podlehne rytíři. Graffigny však 

zápletku ukončuje nekonvenčním způsobem – Zilia se vyhne sňatku, hrdinské smrti i odchodu 

do kláštera. 

 Z podstaty epistolární formy je v románu v dopisech výměna dopisů či vzkazů součástí 

zápletky, a může být i poměrně zásadním hybatelem děje. V Peruánských listech se situace 

komplikuje s překladem prvních šestnácti vzkazů „napsaných“ v quipos. Uzlíky slouží mimo 

jiné jako autentifikační nástroj a důkaz Ziliiny peruánské identity. Graffigny v Poznámce 

vydavatele píše, že se čtenářovi dostávají do rukou všechny dopisy včetně prvních šestnácti 

vzkazů, které Zilia překládá z quipos do francouzštiny. Mallinson poukazuje na to, že čtenář 

může v Ziliině naivním chování vidět záblesky ironie, pokud má na paměti rozuzlení a 

proměnu, kterou Peruánka před přeložením quipos projde. Na konci románu je skutečnost zcela 

jiná. Dopisy naivní princezny, jsou plné iluzí, které Zilia-překladatelka ztratila. Zilia moc dobře 

                                                           
34 Dcery regionálních vládců a další dívky, které byly vybrány pro svou krásu. 
35 Hartmann, Pierre. Les Lettres d’une Péruvienne dans l’histoire du roman épistolaire. In Vierge du Soleil/Fille 

des Lumières. Presses universitaires de Strasbourg: 1989, s. 102. 
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ví, co Déterville myslí výrazem aimer.36 K problému jazyka a komunikace s Détervillem se 

ještě podrobněji vrátíme v páté kapitole. 

  

                                                           
36 Mallinson Jonathan. Introduction. De Graffigny, Françoise. Lettres d’une Péruvienne. Oxford: Voltaire 

Foundation, s. 36. 
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3 Historická inspirace 

Jedním z důvodů, proč se Peruánské listy v 18. století jevily tak originální byl jejich 

exotický nádech. Tradice satirických dopisů psaných z pohledu cizince počínaje Perskými listy 

se nezrodila z ničeho nic. Exotismus se uplatňoval od středověku hojně například v hrdinských 

románech.37 Pro rozvoj exotického prvku v románu byly rozhodující objevné plavby a jejich 

logický tvůrčí důsledek – cestopisy a kroniky. Od 16. století autoři cestopisů k zobrazování 

světa a zaznamenávání událostí přistupovali z realističtějšího hlediska než jejich středověcí 

předchůdci, kteří nemalou váhu přikládali mýtům a legendám.38 Koloniální panství obou 

iberských mocností se rychle rozrůstalo, a tak není divu, že v 16. století byly nejčetnější 

španělské cestopisy. Jejich autoři byli nejdříve objevitelé a dobyvatelé (Kolumbus, Cortés, 

Cabeza de Vaca…) a po ustavení koloniálního systému hlavně kněží (např. De las Casas) 

Abychom se příliš neodklonili od tématu, soustřeďme se stručně na jedno stěžejní „exotické“ 

téma kronik – problematiku původního obyvatelstva nově objevených zemí.  

Postoj vůči indiánům nebyl jednoznačný. Evropané se setkali s bytostmi, které se lišily 

takovým způsobem, že objevitelé váhali, zda se jedná skutečně o lidi. Hlavním propagátorem 

teze, že Indiáni nejsou mentálně na stejné úrovni jako lidé, byl kněz, filozof a historik Juan 

Ginés de Sepúlveda (1490-1573). Největší španělský renesanční odborník na Aristotela měl 

tuto teorii podloženou z filozofického hlediska. Indiány začlenil do přirozené hierarchie 

společnosti, kde je Evropan nadřazen Indiánovi, lidé zvířatům, ženy mužům a dospělí dětem. 

V takové společnosti se člověk pánem nebo otrokem narodí a stejně tak i umírá.39 

Jako zástupce smířlivějšího postoje Todorov uvádí Bartolomé de las Casase.40 Sám byl 

vlastníkem encomiendy41 na Kubě a vlastnil několik Indiánů. Po letech se vzdal majetku, 

vstoupil do dominikánského řádu a do veřejného povědomí vstoupil jako „Defensor universal 

de los Indios“. De las Casas vycházel z biblického předpokladu, že lidé jsou si před Bohem 

rovni. Aktivně se angažoval u španělského panovníka a dá se říci, že do určité míry uspěl, když 

Filip II v roce 1542 podepsal tzv. Nové zákony, dokument zakazující vlastnictví Indiánů. 

V praxi ale tento soubor zákonů nebyl dodržován, jelikož bez majetku museli Indiáni dál 

                                                           
37 Z francouzské literatury můžeme uvést romány Chrétiena de Troyes. Na pyrenejském poloostrově byl 

nejpopulárnější román Amadis Waleský, který byl později zdrojem pro Cervantesovu karikaturu potulného 

rytíře. 
38 Je zajímavé, jakou váhu přikládal mytologii ještě na přelomu 15. a 16 stol. Kryštof Kolumbus. Viz Todorov, 

Tzvetan. La conquête de l’Amérique. Éditions du Seuil, 1982. 
39 Tamtéž, s. 193. 
40 Tamtéž, s. 204. 
41 Název pro statek a celý feudální systém ve španělských a portugalských koloniích, ve kterém byli indiáni 

nuceni k tvrdé práci na polích a v dolech. 
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pracovat na plantážích, v dolech a otroky nebyli de facto jen na papíře. Las Casasovo dílo O 

zemích indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější42 je velmi zanícenou kritikou a 

výčtem konkrétních zločinů páchaných dobyvateli. Dílo je velmi bezprostřední, líčí 

nepředstavitelné masakry, kterých byl autor svědkem při svém pobytu na Kubě i Mezoamerice, 

kde později působil jako kněz. 

V díle Légende noire d‘Espagne43 francouzský historik Joseph Pérez považuje Las 

Casasův text za jeden z hlavních důvodů vzniku černé legendy („leyenda negra“). Termín 

zjednodušeně vyjadřuje líčení historie v protišpanělském duchu, jehož echo se ozývá i 

v „Historickém úvodu“ k Peruánským listům a prvních Ziliiných dopisech:  

Mais quel spectacle horrible s’offrit à mes yeux! Les pavés du Temple de Soleil ensanglantés, 

l’image du Soleil foulée aux pieds des soldats furieux poursuivant nos Vierges éperdues et 

massacrant tout ce qui s’opposait à leur passage; nos Mamas expirantes, sous leur coups et dont 

les habits brûlaient encore du feu de leur tonnerre;[…].44 

Nesmíme opomenout, že hlavním cílem Las Casase nebylo očerňovat španělskou 

koloniální politiku (Španělé se viděli jako boží nástroj evangelizace), ale fundovaná kritika 

skutečných událostí a nelítostného drancování, o kterém píše i Zilia v prvních dopisech. Za 

vznikem legendy podle Péreze nestojí Las Casas, ale autority protihabsburské aliance a 

protestantských zemí, které se snažily šířit špatnou pověst španělského království, a 

upozorňovaly především na krutost španělské inkvizice nebo právě na kruté zacházení 

s indiány.  

Ve Francii se tématu původních obyvatel Ameriky jako jeden z prvních dotýká 

Montaigne v eseji O Kanibalech. Stejně jako Las Casas se staví na stranu „barbarů“, 

zpochybňuje nadřazené postavení Evropanů a pojem barbarství navíc relativizuje. Evropané 

podle Montaigne za barbarské považují vše, co neodpovídá jejich zvyklostem: „Chacun appelle 

barbarie ce qui n’est pas de son usage.“45  Tato kulturní sebestřednost se nezměnila napříč věky 

– důkazem může být etymologie slova barbar (z řec. barbaros – cizinec).  

Diskuze ohledně postavení indiánů měla ve Francii a Anglii trochu jiný průběh než ve 

Španělsku. Španělé se na celý problém dívali z nábožensky angažovanějšího hlediska. 

Považovali se za národ, který dostal za úkol porazit Maury, osvobodit Jeruzalém a šířit víru i 

                                                           
42 De las Casas, Bartolomé. Brevísima relación sobre la destruición de las Indias. Madrid: Tecnos, 1992. 
43 Ridao, José María. Qué fue de la leyenda negra? El país. [online]. [cit 25-03-2017]. 
44 De Graffigny, Françoise. Lettres d’une Péruvienne. Oxford: Voltaire Foundation, 2002, s. 110. 
45 Montaigne, Michel. Essais, Livre I, Des Cannibales. BM Lettres. [online]. [cit. 10-04-2017]. 
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dál no Nového světa. Diskurz, který kritizoval zacházení s indiánským obyvatelstvem, měl ve 

Francii světštější charakter. Podle historičky Mahn-Lot mohl díky tomu spíš ve Francii 

vzniknout „sekulární“ mýtus o domorodci, který žije v souladu s přirozeností („état naturel“)46:  

„Ils [les Français et les Anglais] ne se croient pas investis, comme les Castillans, d’une mission 

avant tout religieuse. Chez ces Européens [les Français et les Anglais], donc, l’inquiétude spirituelle 

face à une nature et à une humanité nouvelle s’est en quelque sorte laïcisée dans le mythe du bon 

sauvage.“47 

Ozvěna tohoto mýtu zaznívá i v Peruánských listech, avšak v jisté modifikaci, která čerpá 

z oblíbeného díla prvního píšícího míšence. 

3.1 Graffigny a Pravdivé komentáře 

Garcilaso byl synem Pizarrova důstojníka a jedné z neteří posledního inckého 

panovníka. Během dětství a mládí, které strávil hlavně po boku matky a dalších příbuzných 

indiánského původu, vstřebal inckou ústní tradici. Každý den byl svědkem tzv. „pláticas“ – 

rozhovorů přeživších členů incké elity v Cuzcu. Ústní tradice (Inkové neměli písmo) se promítla 

hlavně v první části Pravdivých komentářů, kde se Garcilaso zabývá předkolumbovskou érou 

andské oblasti. Jelikož vyprávění o vzniku impéria a jeho zvycích nemá oporu v psaných 

dokumentech, je silně idealizované (stejně jako tomu bylo u prvních evropských eposů).48 

Garcilaso byl také odmalička ovlivněn křesťanskou morálkou a později byl poslán na studia do 

Španělska. V Pravdivých komentářích49 se promítá tato dvojí identita Starého a Nového světa, 

kterou se Garcilaso snažil uvést svým spisem v soulad.50 První část51 vychází poprvé 

v Lisabonu v roce 1609 a první francouzský překlad v roce 1633. Dílo vyjde v několika 

reedicích a v roce 1744 (tři roky před prvním vydáním Peruánských listů) se dočká nového 

                                                           
46 Mahn-Lot, Marianne. La Découvert de l’Amérique. Flammarion, 2014. s. 136.  
47 Tamtéž. 
48 První evropské „národní eposy“ jako Píseň o Rolandovi, Cidovi atp. 
49 Problém je už se samotným překladem názvu díla. „Real“ znamená opravdový i královský. Čeština užívá 

překladu Pravdivé komentáře (jen v odkazech, dílo neexistuje v české verzi). Tato varianta odkazuje na 

Garcilasův záměr zobrazit Inky a dobytí jejich impéria nezaujatě. Francouzština a angličtina využívají překladů 

Commentaires royaux a Royal Commentaries, které odkazují na fakt, že podle předmluvy autora byl spis (stejně 

jako ostatní dobové kroniky) věnovány primárně králi.  
50 Dílo je ovlivněno renesančním neoplatonismem. Viz. např. Serna Arnaiz, Mercedes. La tradición humanística 

en el Inca Gracilaso de la Vega. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. [online]. Přístupné z: 

<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-tradicin-humanstica-en-el-inca-garcilaso-de-la-vega-

0/html/021f5546-82b2-11df-acc7-002185ce6064_5.html>. 
51 První část líčí období a incké zvyky před příchodem Španělů. Základ této části tedy vyrůstá z čistě ústní 

tradice a má mnohem větší tendenci k idealizaci. Druhá část nazvaná Historia de los Incas se zabývá průběhem 

conquisty. 



 

21 
  

překladu od Dalibarda. Z korespondence Mme de Graffigny je zřejmé, že Dalibardovo vydání 

četla.52 

Idealizovaný Garcilasův pohled se promítá už v „Historickém úvodu“ k Peruánským 

listům, kde Graffigny líčí do detailu mravy, fungování společnosti, náboženství a filozofii 

inckého impéria. „Historický úvod“ zdůrazňuje božský původ Inky a jeho rodiny a poslušnost 

obyvatel vůči tomuto panovníkovi, kterého uctívají jako Syna Slunce. Peruánci jsou pracovití 

a mírumilovní i díky správné výchově. Navzdory striktnímu společenskému uspořádání jim nic 

nechybí. Zilia je Pannou Slunce – jednou z dívek, které jsou uzavřeny v Chrámu Slunce, kam 

má kromě vychovatelek a kněžích přístup pouze panovník a odkud si vybírá konkubíny. Zilia 

se věnuje převážně ruční výrobě látek nebo přípravě posvátného alkoholického nápoje 

z kukuřice.53 

Graffigny při líčení Peru užívá specifické autentifikační strategie. Přestože se drží 

základních reálií podle Garcilasova vzoru, není jim věrná zcela a někdy se od vzoru odchyluje, 

což v očích dobové kritiky sráželo věrohodnost Ziliina příběhu. „Chyby“ nejsou zcela 

nevědomé, vycházejí z určité hry se čtenářem. V této souvislosti bychom se mohli zastavit už 

u jmen hlavních postav. Jejich výběr evidentně podléhá vkusu čtenářů, a nikoli snaze o shodu 

s peruánskou realitou. Kupříkladu Fréron autorce vytýká: 

„Ces noms de Zilia et d’Aza me rappellent que les Z sont depuis quelques années devenus bien 

à la mode dans les noms des Héros de Tragédie ou de Roman. On n’en voit presque plus sans Z: Zaïre, 

Zaïde, Zelisca, Zulime, Alzire, Zamore, Zelindor, Zirphé […].“ 54 

Zilia ani Aza nejsou jména peruánského ani jiného původu. 

Graffigny čtenáře mystifikuje i v souvislosti s uzlíky quipos, ve kterých Zilia „píše“ 

Azovi prvních sedmnáct dopisů. V „Historickém úvodu“ tvrdí, že:  

Les Quapas ou les Quipos leur tenaient lieu de notre art d’écrire […]. Ils leur servaient 

d’Annales, de Codes, de Rituels etc. […]. Les Finances, les Comptes, les Tributs, toutes les affaires, 

toutes les combinaisons étaient aussi aisément traités avec les Quipos qu’ils auraient pu l’être par l’usage 

de l’écriture.55 

                                                           
52„Si tu avais lu l’Histoire des Incas…“. Viz Showalter, English. Choix de Lettres. Oxford: Voltaire Foundation. 

2001, s. 129. 
53 De Graffigny, Françoise. Lettres d’une Péruvienne. Oxford: Voltaire Foundation, 2002, s. 101. 
54Fréron, Élie-Catherine, Lettres sur quelques écrits de ce temps. De Graffigny, Françoise. Lettres d’une 

Péruvienne. Oxford: Voltaire Foundation, 2002, s. 259. 
55De Graffigny, Françoise. Lettres d’une Péruvienne. Oxford: Voltaire Foundation, 2002, s.105 
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Zilia pomocí quipos vyjadřuje precizně všechny city a vnitřní pohnutky. Graffigny se 

v „Poznámce vydavatele“ („Avertissement“) zmiňuje o „traits métaphysiques“ některých 

slovních obratů, které musely být ve francouzském překladu změněny. Avšak Garcilaso sám 

uvádí skutečnou roli quipos na pravou míru v druhé části Pravdivých komentářů. Uzlíky 

nemohly plnohodnotně nahradit písmo a sloužily spíš k zaznamenávání statistických údajů a 

primitivních vzkazů, například mezi panovníkem a regionálními vládci říše. Tuto historickou 

nesrovnalost zaznamenala většina kritiků Peruánských listů. Fréron v Lettres sur quelques 

écrits de ce temps popisuje skutečnou roli quipos následovně: 

Mais les Quipos n‘étaient employés qu’à soulager la mémoire, et non à composer des Lettres […] On 

voit assez que ce langage devait être fort borné, tel à peu près que celui des signaux que deux vaisseaux 

se donnent sur mer. 56 

 Ne všichni však odchylku považovali za zásadní. Román byl vnímán převážně jako žánr, 

kde se podobné nevěrohodnosti tolerovaly, a i Fréron dál píše: „Nous les [Romans] lisons avec 

les mêmes yeux que nous voyons nos Opéras. Pour goûter les uns et les autres, il faut 

nécessairement admettre quelques suppositions.“57 Historiografických „kiksů“ je 

v Peruánských listech vícero. Španělé a Francouzi nebyli v době conquisty Peru ve válce58, 

Inkové znali zrcadlo, a tudíž by Peruánka neměla být překvapená, když se v něm vidí poprvé. 

 Nejzvláštnější ze všech těchto nesrovnalostí je skutečnost, že se Peruánka 16. století 

objeví v Paříži poloviny 18. století: 

„Nos moeurs et nos usages ont bien changé depuis deux cents ans. On dirait que Zilia est arrivée d’hier 

à Paris, de la façon dont elle parle de nous, de nos ameublements, de nos carrosses etc. Madame de 

Graffigny […] n’a pas manqué de la faire aller aux spectacles […]; mais dans le seizième siècle notre 

Comédie était bien informe. À l’égard de l’Opéra il n’en était pas encore question.“59 

Graffigny potřebovala ctnostnou sentimentální hrdinku, která bude zároveň schopna vystupovat 

jako kritická autorita ve francouzské společnosti. Právě proto se nemůže inspirovat současnou 

peruánskou realitou a musí sáhnout do předkolumbovské éry, jejíž ideální obraz předkládá 

Garcilasovo dílo. Dobové cestopisy a komentáře 18. století se totiž o současných indiánech 

                                                           
56 Fréron, Élie-Catherine. Lettres sur quelques écrits de ce temps. De Graffigny, Françoise. Lettres d’une 

Péruvienne. Oxford: Voltaire Foundation, 2002, s. 260. 
57 Tamtéž. 
58 Zde se Graffigny dopustila chyby z nevědomosti. 14.6.1746 píše Devauxovi: Les Espagnols et les Français 

était en guerre dans ce temps-là. C’est out ce qu’il me faut pour la vraisemblence de la prise de Zilie par 

Déterville. Showalter, English. Choix de Lettres. Oxford: Voltaire Foundation. 2001, s. 129. 
59 Fréron, Élie-Catherine. Lettres sur quelques écrits de ce temps. De Graffigny, Françoise. Lettres d’une 

Péruvienne. Oxford: Voltaire Foundation, 2002 s. 260. 
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vyjadřují negativně60 a poukazují na kontrast mezi soudobou ubohostí obyvatel andského 

regionu a leskem inckých dob. Např. La Condamine peruánským indiánům nepřisuzuje ani 

schopnost racionálního myšlení a poukazuje na to, že kečuánština a další regionální jazyky Peru 

nejsou s to vyjádřit sofistikované abstraktní pojmy jako jazyky evropské. Mme de Graffigny 

má naopak v úmyslu zobrazit ctnostnou a duchaplnou hrdinku: „Je ne me résoudrai jamais à 

faire de ma Zilie une petite sauvagesse méprisable telles qu’elles sont à présent.“61 K zásadnímu 

časovému posunu se vyjadřuje v korespondenci s Devauxem. Během psaní románu sama váhá, 

jak Ziliin posun v čase ospravedlnit: 

„De quoi t’avises-tu? De te souvenir du temps de la conquête du Mexique? Je comptais que tout le 

monde croyait que c’était l’année passée, Comment faire? Badinerie à part, il faut que tu me mettes une 

emplâtre à ce mal-là. Je m’étais imaginée que cette transposition de temps ne faisait rien dans un 

roman.“62  

Graffigny stejně jako Fréron naznačuje, že román se nemusí řídit pravidly striktně uplatňované 

historické věrohodnosti. Časovým posununem se tak příliš nezabývá a ve stejném dopise román 

přirovnává (opět jako Fréron) k opeře: 

 „Le reste n’a que cette vraisemblance à laquelle on se prête à la comédie et à l’opéra, et je ne m’en 

soucie guère. Si tu avais lu l’Histoire des Incas, tu verrais qu’ils peuvent avoir de l’esprit. Je me moque 

de cela. Je veux que Zilie en a beaucoup.“63 

Vidíme tedy, že ani Graffigny nebere historickou věrohodnost jako zavazující. Obecná 

tendence od druhé poloviny 17. století byla zasazovat román do reálného časoprostoru. Z tohoto 

hlediska byla díla jako např. Kněžna de Clèves přelomovými počiny. Avšak i přes požadavek, 

aby byl román historicky hodnověrný, nesmíme zapomenout, že je stále určitou reprezentací 

reality, nikoli její kopií. Transpozici času v Peruánských listech nelze vnímat jako chybu nebo 

okolnost, na kterou by čtenáři odmítali přistoupit, a za kterou by se Graffigny měla stydět.  

Román se měl hlavně líbit a pobavit. To potvrzuje i La Porte v Observations sur la littérature 

moderne, jejichž jednu část věnuje shrnutí a hodnocení Peruánských listů: „si le but d’un auteur 

                                                           
60 Např. tyto cestopisy: Frézier, Amédée François. Relation du Voyage de la Mer du Sud aux Côtes du Chily et 

du Pérou a La Condamine, Charles Marie: Relation abrégée d’un Voyage fait dans l’intérieur de l’Amérique 

méridionale. 
61 Showalter, English. Choix de Lettres. Oxford: Voltaire Foundation. 2001, s. 129. 
62 Tamtéž s.119. 
63 Tamtéž. 
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est de plaire, qu’importe qu’Énée ait vécu trois siècle après Didon, si c’est dans le récit de leurs 

amours que Virgile se fait lire avec plus de plaisir.“64 

I přes tyto odchylky dílo respektuje svůj hlavní historický pramen – Pravdivé komentáře. 

Například poznámky pod čarou byly v románech vzácné a Graffigny jejich pomocí vysvětluje 

incké reálie. Z dnešního pohledu je dílo poznamenáno nevyhnutelným eurocentrismem. Podle 

Mallinsona je Zilia Peruánkou na francouzský způsob. I když hrdinka pochází z kulturního 

prostředí méně rozvinuté civilizace, její myšlení je poměrně sofistikované a Zilia dokonce najde 

zalíbení v knihách a filozofii. Její odlišnost spočívá hlavně v tom, co dobový čtenář od tradiční 

sentimentální ženské hrdinky tohoto typu očekává.65 Peruánský původ hrdinky jde skutečně do 

jisté míry na ruku dobovému publiku, které mělo obzvlášť v první polovině 18. století v oblibě 

orientální náměty. Těžiště zájmu se kolem poloviny století přesouvá na západ a vzniká stále víc 

děl, ve kterých se objevují protagonisté předkolumbovských civilizací a primitivních kmenů, což 

souvisí se vznikem mýtu o ušlechtilém divochovi. 66 V souladu s preromantismem se jedná o 

díla, která jdou cestou regrese a hledají v primitivnosti ideální hodnoty.67 Asi nejlepším 

příkladem je Rousseauova tvorba, Diderotovo vytvoření mýtu o Tahiti68 nebo Saint-Pierrův 

pastorální román. 

  

                                                           
64 De la Porte, Joseph. Observations sur quelques écrits de ce temps. Haag, 1749. De Graffigny, Françoise. 
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65 Mallinson Jonathan. Introduction. De Graffigny, Françoise. Lettres d’une Péruvienne. Oxford: Voltaire 
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66 Douthwaite, Julia V. Exotic women: literary heroines and cultural strategies in Ancien Régime France. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992, s. 102. 
67 Hlavním myšlenkový lídrem tohoto proudu byl Rousseau. 
68 Viz. Diderot, Denis. Supplément au voyage de Bougainville a Binarová, Moe. Ustavení a rozvrácení 

exotického mýtu. Praha, 2014. Disertační práce. Univerzta Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Vedoucí práce 
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4 Filozofický román 

4.1 Námět románu 

 Graffigny upozorňuje na filozofický rozměr Peruánských listů už v „Poznámce 

vydavatele“, kde se explicitně hlásí ke dvěma dílům, které jí byly důležitou inspirací. První je 

z hlediska peruánské tematiky hlavně Voltairovo drama Alzire ou les Américains: „Un de nos 

plus grands Poètes a crayonné les mœurs indiennes dans un Poème dramatique, qui a dû 

contribuer à les [les Péruviens] faire connaître“.69 Drama čerpá námět z období, které 

následovalo bezprostředně po dobytí Peru. Alzire, incká princezna, si má vzít Gusmana, 

generála a syna španělského místokrále. Miluje však Zamora, inckého rebela. Na konci Zamore 

Gusmana zabije a milenci dostanou svolení k sňatku. Než Gusman skoná pod ranou inckého 

protivníka, odpustí mu a uzná chyby, kterých se křesťané v Americe dopouštějí. Tento čin se 

bere jako důkaz svrchovnosti křesťanské morálky, a Gusman tak přesvědčí Zamora a Alzire o 

morální převaze křesťanství. Na rozdíl od Alzire a Zamora se Zilia až do konce staví 

k náboženské konverzi skepticky. V románu Mme de chybí Graffigny rovněž sňatek a rozuzlení 

obou děl se tedy zásadně liší.70  

Peruánské listy i Alzire rozvíjejí jistý mýtus o Peru, který vychází mimo jiné z četby 

idealizovaných Pravdivých komentářů. Voltaire přiznává Inkům „esprit vif et naturel“ a 

popisuje je jako „francs et humains“. Vykresluje je jako naivní a bezelstné bytosti, kterým je 

cizí přetvářka, lež a povrchnost. Graffigny i Voltaire zároveň naprosto opomíjejí například 

agresivní charakter rozpínavé politiky inckého státu vůči ostatním kmenům nebo špatné 

postavení žen v incké společnosti.71 Už v první polovině 18. století se tedy konstruuje 

peruánská varianta mýtu o dobrém divochovi. Avšak nemůžeme dát rovnítko mezi mýtus o 

Peru a mýtus, který rozvíjí později např. Chateaubriand, Rousseau nebo Voltaire v silně 

militantním románu L’Ingénu. Inkové z Peruánských listů jsou jiní než Čerokézové nebo 

Načezové. V Eseji o mravech a duchu národů Voltaire upozorňuje na vyspělou společenskou 

strukturu inckého státu: „C'était la nation la plus policée et la plus industrieuse du Nouveau-

Monde.“72 Hned v „Historickém úvodu“ Peruánských listů se objevují informace (vycházející 

převážně z Pravdivých komentářů) o organizované struktuře inckého státu a vyspělosti vědy a 
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filozofie: „nous y trouvons partout les monuments de la sagacité de leur esprit, et de la solidité 

de leur Philosophie“73. 

4.2 Dialog kultur 

 Námět dialogu dvou odlišných kultur vychází z románu Perské listy – díla, které otevírá 

„století filozofů“. Zápletkou a vykreslením hlavních postav míří na dobovou fascinaci exotikou 

a pracuje s konceptem kulturního a hodnotového relativismu a střetem kultur. Cizinec přichází 

do Francie, nastavuje společnosti zrcadlo a podrobuje ji všestranné kritice – v případě Perských 

listů až v satirických a ironických tónech. V 18. století je tento námět velmi populární – objevují 

se Dopisy čínské, židovské nebo Osmanovy. Graffigny se k tradici Perských listů sama aktivně 

hlásí stejně jako k Voltairovi v „Poznámce vydavatele“: 

„Mais toujours prévenus en notre faveur, nous n’accordons du mérite aux autres nations, autant 

que leurs mœurs imitent les nôtres, que leur langage se rapproche de notre idiome. Comment 

peut-on être Persan?“74 

Ono legendární „Comment peut-on être Persan?“ v sobě nese kritiku francouzského 

přesvědčení o absolutní nadřazenosti nad ostatními kulturami a hodnotovými systémy a 

v kontextu Peruánských listů vyniká ještě ostřeji než v díle Montesquieuově. V Perských 

listech se čtenář setkává s pozorovateli pocházejícími z kulturně vzdáleného, ale pro Evropana 

stále alespoň okrajově známého prostředí Starého světa. Určité povědomí o existenci Persie 

nebo Číny v Evropě už před zahájením objevných plaveb bylo. Graffigny dává hlas cizince, 

pocházející z naprosto odlišného prostředí Nového světa, což vede v díle k ještě většímu 

zamyšlení nad tím, jak relativní mohou být zvyklosti a mravy v civilizaci, která stojí na tak 

odlišných a zároveň funkčních základech.  

Než se Ziliin kritický hlas rozezní naplno, musí Peruánka nejdříve projít procesem 

akulturace. S ohledem na tento proces by se dal román rozdělit na dvě části – výchovnou a 

kritickou. V té první je Zilii vymezují hlavně city k Azovi a cizí kulturu hrdinka teprve poznává. 

Dochází ke střetu dvou odlišných kulturních entit a jejich vzájemnému neporozumění. Obě 

strany mají tendenci odlišné považovat buď za podřadné, nebo naopak za nadřazené až 

nadpřirozené. Při dobývání Nového světa Evropané často považovali všechny americké 

domorodce za barbary a divochy.75 V Peruánských listech pozorujeme, jak kulturní rozdíl 
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vnímá indiánka. Neporozumění a krátkozrakost jsou vzájemné. Zilia při pomyšlení na krutost 

Španělů dokonce pochybuje o jejich lidské identitě: „Les Barbares Maîtres d’Yalpor […].“76 

Vše neznámé považuje zpočátku za opovrženíhodné a primitivní. Francouzi ji na lodi úzkostlivě 

střeží. Chtějí jí změřit puls a Zilia se domnívá, že ji uctívají jako božstvo a srovnává je 

s primitivními peruánskými kmeny před příchodem Manco-Capaca:77  

„Avant que le Grand Manco-Capac eût apporté sur la terre les volontés du Soleil, nos Ancêtres 

divinisaient tout ce qui les frappait de crainte ou de plaisir: peut-être les Sauvages [les Français] 

n’éprouvent-ils ces deux sentiments que pour les femmes.“78 

Zilia považuje odlišné za primitivní, a Graffigny tak jejím prostřednictvím relativizuje 

samotný pojem civilizace. Azova a Ziliina původní civilizace je nejvyšším vzorem ctnosti a 

ostatní by se tomuto modelu mohli přinejlepším přiblížit. Proto ctnostnou povahu Détervilla a 

Céline vztahuje k povaze peruánské: „Plus que je vis avec le Cacique et sa sœur, mon cher Aza, 

plus j’ai de peine à me persuader qu’ils soient de cette Nation: eux seuls connaissent et 

respectent la vertu.“79 

I přes ostřejší kritiku a někdy až schematické zobrazení všeho francouzského jako 

něčeho špatného či nepatřičného v textu občas vyniká i komplexnější oboustranná kritika.80 

V „Historickém úvodu“ Graffigny poukazuje na skutečnost, že Inkové nutili na nově dobytých 

územích domorodce přijmout kult Slunce, a Zilia si ve francouzském klášteře uvědomuje, že je 

v danou chvíli svobodnější, než byla v Chrámu Slunce:  

Enfermées comme les nôtres [les Vierges du Soleil], elles ont un avantage que l’on       

n‘a pas dans les Temples de Soleil.: ici les murs sont ouverts en quelques endroits, et seulement 

fermés par des morceaux de fer croisés.81 

Zilia je zpočátku fascinována a někdy nad cizím vyjadřuje nejen údiv, ale dokonce 

obdiv: „je ne vis jamais des objets si nouveaux pour moi, si merveilleux, et si propres à me 

distraire“82; „Je le vois avec douleur mon cher Aza; les moins habiles de cette Contrée sont plus 

savants que tous nos Amautas.“83 Z neznalosti pramení hrdinčina tendence usuzovat ze 
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zkušenosti, a právě tímto prizmatem vnímat vše nové. Zilia má potřebu pojmenovávat věci 

kolem sebe a začne užívá perifrází jako „maison flottante“(loď), „ingénieuse machine qui 

double les objets“(zrcadlo) nebo „cabane roulante“(kočár), aby mohla vůbec dokázala 

pojmenovat věci, které do té doby neznala. Domnívá se, že francouzská společnost musí 

fungovat na podobných principech jako incká. Nazývá Détervilla kasikem (indiánským 

náčelníkem) a jeho poddané divochy („sauvages“). Pro svou služebnou používá incký termín 

China. Dochází k závěru, že veškeré území včetně Francie, na které dopadá sluneční svit, patří 

Inkovi a Cuzco je pro ni i nadále středem světa: „il est évident qu’elle n’est qu‘une portion de 

ton Empire, puisque le Soleil y répand ses rayons bienfaisants.“84 

Zilia nechápe okolní realitu a v pochopení jí brání mimo jiné jazyková bariéra. Zilia líčí, 

jak neblaze na ni působí nedostatečná komunikace s okolím: „L’impossibilité de me faire 

entendre, répand encore jusque sur mes organes un tourment non moins insupportable que des 

douleurs qui auraient une réalité plus apparente.“85 Ze začátku komunikuje pomocí posunků: 

„il [Déterville] m’a fait entendre par les signes, qui commencent à me devenir familiers.“86 

Všímá si, jak důležitá je pro lidskou komunikaci nejen řeč, ale také zvuky, jazyk těla a emoce. 

Alternativním komunikačním kanálům dokonce přiznává větší důležitost než slovům, protože 

jsou spontánní a univerzální: „Il n’est pas moins certain que des tendres gémissements frappent 

nos cœurs d’une compassion bien plus efficace que des mots dont l’arrangement bizarre fait 

souvent le contraire.“87 Nad lidskostí Španělů pochybuje také z důvodu, že jsou hluší 

k univerzálnímu jazyku:  

„Loin d’être touchés par mes plaintes, mes ravisseurs ne le sont pas même de mes larmes; sourds 

à mon langage, ils n’entendent pas mieux les cris de mon désespoir […]. Quel désert aride a vu naître 

des humains insensibles à la voix de la nature gémissante?“88  

Ale ani Zilia nedokáže emoční a jazykovou inteligenci propojit vždy. V devátém dopise 

nerozšifruje Détervillovu manipulaci: „Il commence par me faire prononcer distinctement des 

mots de sa Langue. Dès que j’ai répété après lui, oui je vous aime, ou bien, je vous promets 

d’être à vous, la joie se répand sur son visage.“89 Zilia nepozná, že jí kasik vyznává lásku a 

váhá, zda ji neuctívá jako božstvo. Fréron v Lettres sur quelques écrits de ce temps namítá, že se 

Peruánka chtěla Azovi jevit nevinnější a naivnější. Podle Mallinsona román ukazuje, že i když 
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odpadne jazyková bariéra, nemusí dojít k naprostému emočnímu sblížení.90 Jak uvidíme 

v následující kapitole, po překonání kulturní bariéry zůstane mezi Zilií a Détervillem 

nepřekonatelná citová propast. 

V dopise XVI si Zilia stěžuje, že jí docházejí quipos. O pár řádků dál Azovi líčí, jak se 

učí psát a jak je pro ni tato činnost náročná. V sedmnáctém dopise propadá zoufalství, protože 

jí quipos skutečně dojdou, a na šest měsíců se odmlčí. Dopis XVIII píše až po půl roce, tentokrát 

francouzsky a na papír. J. Douthwaite Ziliino ovládnutí jazyka („prise de parole“) považuje 

společně s pozdějším nabytím majetku („prise de possession“) za rozhodující moment románu.  

Zilia už není tolik naivní a se znalostí dalšího jazyka se jí otevírá i nový pohled na svět. 

Peruánka se začlení do francouzské společnosti, od které si zároveň nadále drží určitý odstup, 

a je tak schopna kritického pohledu na ni. Zilia moment prozření popisuje následovně: 

„Hélas! Que la connaissance de cette [langue] dont je me sers à présent m’a été funeste, 

que l’espérance qui m’a portée a m’en instruire était trompeuse! À mesure que j’en ai acquis 

l’intelligence, un nouvel univers s’est offert à mes yeux. Les objets ont pris une autre forme, 

chaque éclaircissement m’a découvert un nouveau malheur.“91 

 Pohled na novou realitu působí až bolestivě a odhaluje omezenost vědy a filozofie 

původní Ziliiny kultury.92  Slunce vrhající světlo na celý svět (nejen na Inkovo impérium) 

můžeme číst jako symbol: Ziliina doposud tmářská a naivní duše je osvícena. Peruánka od této 

chvíle vnímá sama sebe nejen jako Pannu Slunce a Azovu vyvolenou. Z cizinky na okraji 

společnosti se díky výchově a vzdělání stane přemýšlející žena, která umí sofistikovaně vyjádřit 

své myšlenky. V Ziliině procesu výchovy se promítá ideální osvícenský model. Peruánku 

zformuje západní vědění, které je na pokročilejší úrovni než věda a filozofie původních 

amerických civilizací.  Zároveň si hrdinka zachová původní morální integritu a nenechá se 

technicky vyspělejší civilizací morálně zkazit.93 

Avšak Graffigny nevytváří jen postavu, která se definuje filozofka. V „Poznámce 

vydavatele“ autorka píše, že Zilia přeložila dopisy z první části románu a všechny se díky 

Détervillovi dostanou do rukou vydavateli. Peruánka se tedy na konci románu prosazuje i jako 
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spisovatelka, a překračuje tak hranici mezi psaním pro radost a psaním jako povoláním, které 

je mužskou výsadou.94 . 

4.3  Kritika mravů 

Peruánské listy se se kritikou mravů zabývají v menším měřítku než Montesquieu, její 

text však nepostrádá důvtip svého vzoru. Navíc Zilia rozsáhle komentuje ženský úděl a 

výchovu. Text proti sobě staví dva systémy hodnot: lidskost a barbarství, přirozenost a umělost. 

Peru reprezentuje první jmenované, Francie druhé. Této opozici Zilia dává jasné kontury 

například v dopise XIX, když kritizuje zákon primogenitury. Zákon dává rodičům právo 

odkázat veškeré jmění nejstaršímu mužskému potomkovi, aby zůstal konsolidován rodinný 

majetek a nemohl přejít do rukou jiného rodu. Stávalo se, že rodiče nechávali mladší syny 

(popřípadě dcery) bez prostředků. Dcery mohli poslat do kláštera, aby jim nemuseli dát věno. 

Détervillova matka zákona využije a vše odkáže nejstaršímu synovi – bratrovi Céline a 

Détervilla. Céline a Zilia končí na kratší dobu v klášteře. Zilia Azovi následně líčí matčino 

chování jako nepřirozené: „cette mère glorieuse et dénaturée, profite d’un usage barbare, établi 

parmi les Grands Seigneurs du pays pour obliger Céline à prendre l’habit de Vierge, afin de 

rendre son fils aîné plus riche.“95 Zilia zákon nazývá barbarským a u matky sourozenců naráží 

na absenci mateřské lásky, která skutečně ve své době nebyla v aristokratických rodinách 

samozřejmostí. Společenská konfigurace se během 18. stol. mění a v buržoazních kruzích se 

stále více uplatňuje tradiční model malé rodiny, kde vítězí city a rodinná soudržnost. Zilia dává 

vztah Détervilla a Céline jako příklad ideálního sourozeneckého vztahu a kritizuje zastaralý 

aristokratický model rodiny. 

Dále se Zilia kriticky pozastavuje nad nerovnoměrnou distribucí bohatství v dopise XX: 

„ce souverain répand ses libéralités sur un si petit nombre de ses sujets, en comparaison de la 

quantité des malheureux.“96 Přibližuje se tak problému nerovnosti mezi lidmi, který Rousseau 

později rozpracoval na teoretické úrovni, a jehož praktické řešení je ke konci století stále 

naléhavější. Řeč je o rozšiřujícím se a sílícím třetím stavu: „Je n’ai ni or, ni terres, ni industrie, 

je fais nécessairement partie des citoyens de cette ville. Ô ciel, dans quel classe dois-je me 

ranger?“97 Zilia při kritice vychází také z rozdílného charakteru incké hierarchie, kde formálně 
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veškerá půda patřila panovníkovi, který ji rovnoměrně propůjčoval všem.98 Inckým 

egalitarismem se na mnohem teoretičtější úrovni inspirovali utopičtí myslitelé (např. 

Campanella ve Slunečním státu). 

V dopise XXIV Graffigny upozorňuje na morální a ekonomické nebezpečí luxusu99 a 

jeho zbytečnost staví proti utilitárnímu charakteru inckého státu. V Peru lze okázalou výzdobu 

spatřit v chrámech a královském paláci – jedná se svým způsobem o sakrální místa. Ve Francii 

je luxus desakralizován a snaha o okázalost a absolutní touha po luxusu je evidentní na každém 

kroku100: „La vanité des Français est celle de paraître opulents. Le Génie, les Arts, et peut-être 

les Sciences, tout se rapporte au faste.“101 Vše na pohled vypadá pěkně, ale chybí účelnost: „ils 

tirent à grands frais, de toutes les parties du Monde, les Meubles fragiles et sans usage […], les 

parures éblouissantes dont ils sont couverts […].“102 Kritika povrchnosti, přetvářky a 

pokrytectví někdy sklouzává až ke karikatuře. Pro udržení společenské prestiže musí Zilia a 

Céline navštěvovat známé a účastnit se složitého zdvořilostního ceremoniálu, který spočívá v 

„rendre et recevoir un tribut de louanges réciproques sur la beauté de visage et de la taille […], 

et jamais sur les qualités de l’âme.103 

Graffigny nenechává stranou ani otázku náboženství. Déterville domluví Zilii setkání 

s knězem: „On m’a fait parler à un Cusipata, que l’on nomme ici Religieux.“104 Myšlenkové 

jádro křesťanství jí přijde v souladu se zákonem přirozenosti, a evropskou víru dokonce 

přirovnává k inckému kultu: „De la façon dont il m’a parlé des vertus qu’elle prescrit, elles sont 

tirées de la Loi naturelle, et en vérité aussi pures que les nôtres.“105 Kněz se ji snaží přinutit ke 

konverzi a zaujímá nadřazený postoj vůči kultu Slunce, což Zilii paradoxně odradí: „j’aurais 

écouté le Cusipata avec plus de complaisance, s’il n’eût parlé avec mépris du culte sacré que nous 

rendons au Soleil; toute partialité détruit confiance.“106 

V souvislosti s osvícenským důrazem na toleranci, je zaujatost vůči ostatním náboženstvím 

poměrně častým předmětem kritiky.107 Montesquieu v Perských listech popisuje, jak se katolíci 
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dívají na ostatní formy vyznání, a paroduje způsob, kterým se snaží ostatní přinutit ke změně 

víry:  

„jistá chuť získat druhé pro naše mínění nás souží ustavičně a je, abych tak řekl, spojena s naším 

povoláním. Je to tak směšné jako kdybychom viděli Evropany, jak v zájmu přirozenosti lidské usilují 

učiniti bílou tvář Afričanů.“108 

Kněz Zilii napoprvé nepřesvědčí a setká ses í ještě jednou. Sdělí jí, že incest s Azou je 

neslučitelný se zásadami křesťanství. Zilia jedná velmi prudce a jednoznačně novou víru 

odmítne: „la plus vive colère s’empara de mon âme […] je lui protestai de t’aimer pour toujours 

et sans attendre ses excuses, je le quittai et je courus m’enfermer dans ma chambre.“109 

Mallinson poukazuje na to, že Ziliina reakce na knězova slova je ve druhé edici z roku 1752 

ostřejší v souladu s tím, jak se Graffigny rozhodla Zilii přiřknout větší autoritu v reakci na 

přijetí prvního vydání.110 

Nejradikálnější kritice se Zilia věnuje v oblasti postavení žen a jejich výchovy. 

K určitým poznatkům v této oblasti dochází už krátce po příjezdu do Paříže. Ženy jsou povrchní 

a posmívají se jí jen proto, že vypadá jinak než ostatní: „la singularité de mes habits causait la 

surprise des unes et les ris offensantes des autres […] je ne pensais plus qu’à leur persuader que 

mon âme ne différait pas tant de la leur.“111 Podle Douthwaite román zpracovává literární motiv, 

který se objevuje i např. v Marivauxově románu Život Marianin nebo prostřednictvím postavy 

Cécile de Volanges v Laclosových Nebezpečných známostech.112 Mladá žena vstupuje do 

společnosti („le monde“), která na ni má vysoké nároky. Žena musí být dobrá matka a zároveň 

se umět chovat na veřejnosti. Měla by být alespoň trochu vzdělaná, ale ne příliš, aby 

nezastiňovala muže (pro ženy, které se snažily dávát svůj intelekt na odiv existoval termín 

„femme savante“). K takovému ideálu však ženy nikdo nevede. V dopise XXXIV Zilia kritizuje 

výchovu dívek: „du moment que les filles sont capables de recevoir des instructions, on les 

enferme dans une Maison Religieuse, pour leur apprendre vivre dans le monde.“113 Ve stejném 

dopise kritizuje i postoj manželů, kteří ženám nezajistí ani minimální vzdělání: 
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„La plupart de maris ne s’en occupent davantage. Il serait encore peine de réparer les fautes de 

la première éducation, on en n’en prend pas la peine […] sans confiance en elle, son mari ne 

cherche point à la former au soin de ses affaires, de sa famille, de sa maison.“114 

Výsledek takové výchovy je jasný – žena má tendenci k aktivitám, které jsou „au dessous de 

l’oisivité“. Obraz sice ctnostné, ale do určité míry zahálčivé a povrchní ženy představuje i 

Détervillova sestra Céline. Zilia jí přisuzuje všechny morální kvality, ale zároveň si u ní všímá 

nezájmu a nedostatečného intelektu: „à peine avait-elle pensé que les Livres fussent faites par 

des hommes, elle en ignore les noms, et s‘ils vivent encore.“115  

Abychom lépe systematizovali a uzavřeli peruánskou kritiku mravů, mohli bychom 

odkázat na Mallinsonovu analýzu románu. Zilia postupně získává nepopiratelnou morální 

autoritu a Graffigny prostřednictvím jejích dopisů tvoří uzavřený systém hodnot. Francie 

zobrazuje společnost zbavenou morálních zásad, která pohrdá druhým (odlišnou kulturou). 

Trvalé ctnosti („vertus solides“) byly ve Francii nahrazeny povrchností, falší, zbytečností a 

chimérou. Peru naopak ztělesňuje rozum, přirozenost, umírněnost a nezkažené mravy.116 Mohlo 

by se tedy zdát, že se tak Graffigny přibližuje světu hodnot „ženevského občana“117, a jeví se 

dokonce jako jeho předchůdkyně.118  

Podle Hartmanna v Perských listech převažuje kritika orientálního despotismu nad 

kritikou evropských mravů. Ziliina kritika luxusu a nadbytku podle něj klade důraz na morálku 

víc než na individuální svobodu. Primitivní společnost je spíše nesvobodná, ale na druhou 

stranu si v ní jedinci zachovávají morální nadřazenost. Hartmann tuto myšlenkovou souvislost 

s Rousseuovým dílem nalézá především v nejfilozofičtějších Ziliiných dopisech, které se týkají 

kritiky luxusu, zbytečnosti („superflu“) a nerovností ve společnosti. V tomto ohledu můžeme 

připustit, že několik Ziliiných filozofických dopisů obsahuje jistý zárodek myšlenek, které 

později Rousseau detailněji rozpracuje. Avšak rozhodně bychom se na Peruánské listy neměli 

dívat jen jako na jednoznačného předchůdce Rousseaua. Graffigny sice klade důraz na morálku, 

zároveň však nechce zničit svobodu jedince ve jménu veřejného blaha. Důkazem může být 
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rozuzlení, kde se hrdinka se stoickým klidem prezentuje jako autonomní jedinec, kterému na 

existenci a svobodě jedince záleží na prvním místě: „je suis, je vis, j’existe.“119 

Navzdory své originalitě byla filozofická část Peruánských listů terčem dobové kritiky. 

Měla by se podobnými filozofickými úvahami vůbec zabývat ženská postava nebo autorka? 

Raynal útočí na Graffigny v Nouvelles littéraires manuscrites, a tvrdí, že se intelektuálními 

aktivitami snaží kompenzovat jiskru, která jí chybí ve srovnání s jinými ženami: „Cette femme, 

ne pouvant se distinguer par ce qui donne de l’éclat à nos femmes, s’est jetée dans le bel esprit 

et vit avec les gens de lettres.“120 Někteří kritici naopak ocenili to, že existují ženy, které píšou 

a zabývají se „mužskými“ záležitostmi:  

„Heureuse la nation, où le sexe, borné partout ailleurs aux soins obscurs du ménage, ose 

prendre l’essor et se mêler aux êtres pensants! Heureuse la femme qui a assez de force d’esprit, 

pour se mettre au-dessus des préjugés de son sexe.“121 

V různých přijetích románu se odráží nestálý postoj společnosti k ženám, se kterým jsme se 

setkali ve dvou výše zmíněných dopisech.   

Peruánské listy jsou filozofický i sentimentální román a tuto skutečnost by měl mít 

pozorný čtenář na vědomí. Dílo je totiž plastický celek a obě epistolární tradice v něm určitým 

způsobem komunikují. V čem přesně se liší autorčina a Ziliina ženská perspektiva, a jak ohýbá 

filozofické vyznění díla řeší např. J. Douthwaite.122 Poukazuje na skutečnost, že Graffigny tvoří 

z jiné perspektivy než Montesquieu a Ziliina realita se zásadně liší od reality Uzbeka a Rizy. 

Peršané jsou ve Francii dobrovolně jako návštěvníci, disponují majetkem, umí francouzsky a 

krátce po příjezdu se asimilují. Naopak Zilii zavlečou do Francie proti její vůli, a hlavně 

zpočátku její dopisy působí jako zpověď oběti z periferie společnosti. Ztrátou postavení v incké 

hierarchii nezíská nové místo v té francouzské. Montesquieu psal Perské listy jako relativně 

dobře zajištěný šlechtic a zavedený člen dobové mondénní společnosti. Graffigny naopak 

tvořila v krajní tísni a sociální izolaci. Jako finančně nezajištěná žena musela být neustále na 

někom závislá a kvůli finančním potížím byla v době psaní románu odříznutá od společnosti. 

Špatná autorčina životní zkušenost je částečně příčinou Ziliiny kritiky ideologického a 
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politického směřování Francie, jež se nese v intimnějším a bezprostřednějším duchu a často 

klade důraz na negativní dopad na konkrétní postavy:  

„Usbek speaks as an impartial observer, an amateur political scientist, considering 

politics in the abstract terms of institutions, forces of power and ideological warfare. Zilia’s 

analysis, on the other hand, valorizes the experiential impact of politics on the individual 

citizen. Instead of condemning the instability and injustices of the French economic system in 

Usbek’s term (as a dysfunctional model), Zilia expresses her argument as a personal dilemma 

affecting many people, including herself.“123  

 Na Peruánské listy se můžeme jednoznačně dívat jako na výjimečnou ukázku ženské 

snahy o proniknutí do „mužského“ myšlenkového světa. Nejde jen o explicitní odkazy na 

mužské intelektuální autority jako Montesquieu, Voltaire a Duclos124, ale i o vlastní autorčin 

myšlenkový přínos k otázkám náboženství, politiky a mravů. Zilia píše Azovi v dopise XVI: 

„Je goûtais une volupté délicate à conserver le souvenir des plus secrets mouvements de 

mon cœur pour t’en offrir hommage. Je voulais conserver la mémoire des principaux usages de 

cette Nation singulière pour amuser ton loisir dans des jours plus heureux“125. 

Zilia naznačuje, jak důležité pro ni je sdílet city s Azou. Zároveň se identifikuje jako 

vnější pozorovatel, který je schopný kritického pohledu. Ziliina sentimentalita a intelekt jsou 

v neustálém dialogu. Jak tvrdí Mallinson: „Graffigny ne juxtapose pas simplement deux 

moyens d’écrire.“126 Hartmann poukazuje na to, že v Perských listech zůstává citová a 

intelektuální rovina oddělená, a z tohoto hlediska funguje dílo Mme de Graffigny lépe.127 
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5 Sentimentální román 
 

Pro řadu čtenářů byly Peruánské listy především sentimentálním románem. O 

sentimentálním románu se často mluví až v souvislosti s preromantismem a jsou s ním spojeny 

hodnoty jako „vertu“, „sensibilité“ nebo „tendresse“. Problematické jsou poslední dva výrazy. 

Druhá edice slovníku Francouzské akademie z roku 1762 tvrdí: „tendresse se prend quelquefois 

pour la passion même de l'amour.“ a „Il ne se dit que de la sensibilité à l'amitié ou à l'amour.“128 

„Sentimentalité“ se překládá klasicky jako sentimentalita, zatímco v příbadě „sensibilité“ je 

vhodnější užít výrazu „sentimentalismus“. Výraz odkazuje k přístupu, který ještě více než 

sentimentalita klade důraz na intenzivní prožívání citů a je tak spojen až s preromantismem. 

Sentimentální tradici můžeme pozorovat už u autorek ženských románů 17. století jako 

byla například Mme de Lafayette, a ještě dříve například v tradici pastýřského románu (např. 

Urféova Astrea). Vykreslení citů stálo na počátku psychologie postav – proto se Kněžna de 

Clèves řadí k nejdůležitějším románům francouzského literárního kánonu. Sentimentální 

tradice se rovněž inspirovala dílem britského autora Samuela Richardsona, jehož ve 

francouzském překladu představil abbé Prévost. Za první francouzský sentimentální román 

v dopisech můžeme považovat Portugalské listy. Veřejnost byla mystifikována a nejprve se 

domnívala, že román jsou skutečné dopisy zoufalé portugalské jeptišky zamilované do 

francouzského důstojníka. Až v roce 1926 vyšlo definitivně najevo, že skutečným autorem je 

Gabriel de Guilleragues.129  

Ve středu pozornosti sentimentálních románů stojí láska (často nešťastná) a analyzuje 

se její vznik a překážky stojící milencům v cestě. Rozuzlení sentimentálního románu bývá 

tragické – např. pět z šesti románů Mme de Tencin končí nešťastně.130 Hrdinky sžírá žárlivost, 

pochybnosti a vracející se myšlenky na muže, se kterým nemohou být. Dopis v sentimentálním 

románu často slouží alespoň jako prostředek pro vytvoření iluze přítomnosti milované osoby.131 

Zároveň je svou monologickou formou prostředkem stále hlubšího zkoumání vlastního nitra a 

hrdinka skrz něj může dát volný průběh emocím, což logicky v průběhu 18. století vede 

k přechodu k romantickému sentimentalismu.  

Okolní svět pro sentimentální hrdinku obvykle není důležitý – „loi d’amour“ tvoří 

alternativní hodnotový systém, kterému je okolní svět podřízen. Zilia považuje svou lásku 
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k Azovi za nadřazenou všemu ostatnímu. Dokáže si dokonce představit, že se oba vzdají 

inckého panství a útěchou jim bude vzájemná láska:  

„Tu seras plus Roi, en régnant sur nos âmes, qu’en doutant de l’affection du peuple innombrable; 

ma soumission àtes volontés te fera jouir sans tyrannie du beau droit de commander. En t’obéissant, je 

ferai retentir ton empire de mes chants d’allégresse.“132  

Sentimentální román stojí z hlediska individuálního prožívání lásky v opozici ke klasickému 

dramatu, kde musí i sebevětší láska ustoupit povinnostem a všeobecnému blahu: „L’amour doit 

toujours céder à la gloire et la plus grande gloire est celle de régner.“133 La Porte uvádí jako 

příklad Racinovu Bereniku, která se vzdá Tita, aby mohl vládnout: „C’est ainsi que cette 

Princesse [Bérénice] préfère à son amour, la gloire de son Amant, tandis que Zilia veut sacrifier 

le trône de son Amant aux charmes de son amour.“134  

 

5.1 Aza 
 

Láska hrdinů sentimentálních románů mnohdy stojí mimo manželství. Zásadní rozdíl ve 

vztahu Zilie a Azy je ten, že Peruánci si jsou souzeni a jejich svazek je legitimní i z hlediska 

boží vůle a hierarchického uspořádání incké společnosti. Inkové odvozovali svůj původ přímo 

od boha Slunce a jejich panovník se zpravidla ženil s nejbližší příbuznou rodu: „Y porque las 

vírgenes de aquella casa del Cozco eran dedicadas para mujeres del sol, habían se ser de misma 

sangre, quiero decir, hijas de los Incas, así del rey […].“135 Měl se tak zachovat božský charakter 

Inkovy rodiny: „Porque habiendo de tener hijos el sol como ellos imaginaban, no era razón que 

fueran bastardos mezclados de sangre humana y divina.“136 

Zilia a Aza jsou sourozenci a děti Slunce. Z této perspektivy Zilia vnímá Azu, když ho vidí 

poprvé vcházet do Chrámu Slunce, aby si vybral svou nastávající: „Tu parus au milieu de nous 

comme un Soleil Levant, dont la tendre lumière prépare la sérénité d’un beau jour.“137 Zilia 

vnímá dokonalou harmonii vztahu, ke kterému oba předurčil původ: 

„Si nous pouvions douter de notre origine, mon cher Aza, ce trait de lumière confondrait notre 

incertitude. Quel autre que le principe du feu, aurait pu nous transmettre cette vive intelligence des 

coeurs, communiquée, répandue et sentie, avec une rapidité inexplicable?“138  
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Zilia k Azovi vzhlíží s božským obdivem a svým projevem stírá rozdíl mezi ním a bohem: „je 

bornais mon espérance à te voir tous les jours, à t’adorer, à t’offrir des voeux comme à lui 

[Soleil].“139 

 Ale přichází zvrat a kvůli španělské invazi se Zilia s Azou rozdělí. Tento moment je 

naprosto rozhodující, protože uvrhne Zilii do nekončícího zoufalství, které ji definuje stejně 

jako láska. Hoffmann upozorňuje, že kdyby Zilia v této situaci dostatečně netrpěla, láska 

k Azovi by jí nebyla vším: „le malheur est signe et preuve, pour lui, de sa fidélité à l’autre et à 

soi.“140 Bolest je způsob, jakým Zilia prožívá lásku a v dané situaci jí jako hrdince, která žije 

srdcem, nic jiného nezbývá. I když jsou pro ni dílčí zkušenosti z pozdějšího života v Paříži 

příjemné, veškerá radost je pro Zilii relativní vzhledem k bolesti nad ztrátou milovaného:  

si tu étais ici, je me plairais avec eux […] je trouverais du plaisir dans la diversité des objets 

qui se présentent successivement à mes yeux; mais le peu de rapport qu’ils ont avec toi, efface 

les agréments de leur nouveauté, toi seul fais mon bien et mes plaisirs.141 

Navzdory dálkám, které je dělí, zamilovaní jsou na sobě závislí. Hoffmann toto napojení 

nazývá živoucí silou („principe vivificateur“). Zilia nemůže zemřít, protože by tím způsobila i 

Azovu smrt. Na lodi se neúspěšně pokusí o sebevraždu, a následně toho hořce lituje: „j’avais 

oublié ton amour. La connaissance de ma faute est la plus sevère punition.“142 Zároveň vědomí, 

že je Aza naživu, ji samotnou udržuje při životě a je jediným důvodem k tomu, aby žila dál:  

„c’est toi, chère lumière de mes jours, c’est toi qui me rappelles à la vie. […] Je mourais: tu 

perdais pour jamais la moitié de toi-même, lorsque mon amour m’a rendu à la vie et je t’en fais 

un sacrifice.“143 

Peruánka se dál utvrzuje ve svém citu. Aza je součástí jí samotné a láska je pro ni raison 

d’être.144 

 Španělská loď, na které se Zilia plaví, prohraje v bitvě s francouzským plavidlem a 

Peruánka se ocitá ve francouzských rukou. Ziliin svět se kvůli španělské invazi zhroutil, avšak 

Peruánka může alespoň nadále udržovat kontakt s milencem prostřednictvím uzlíků quipos. Na 

francouzské lodi tuto možnost ztrácí. Skutečná komunikace s Azou, jediný záchytný bod v moři 

zoufalství, je u konce. Třetí vzkaz už Aza nedostane. Zilia ale přesto dál „píše“ a vytváří tak 

iluzorní obraz komunikace s Inkou:  
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„Ces noeuds qui frappent mes sens, semblent donner plus de réalité à mes pensées; la sorte de 

ressemblance que je m’imagine qu’ils ont avec les paroles me fait une illusion qui trompe ma douleur: 

je crois te parler, te dire que je t’aime, t’assurer de mes voeux, de ma tendresse, cette douce erreur est 

mon bien et ma vie.“ 

Zilia si plně uvědomuje, že Aza následující vzkazy nedostává. Láska k Inkovi je však jedinou 

věcí, která ji udržuje při životě, a tuto roli tedy musí zaujmout alespoň iluze. City jí nikdo vzít 

nemůže: „Dépourvu de tout, dépendante de tout, je ne possède que ma tendresse.“145 

Korespondence je Ziliiným obraným rituálem. V dopisech se uplatňuje princip reiterace – 

každý vzkaz je otevřen a uzavřen oslovením jako „mon cher Aza“, „chère lumière de mes jours“ 

apod.146 Tím, že Zilia není s milencem nadále v kontaktu, vidí v něm neustále „vycházející 

slunce“. Azův obraz je statický a idealizovaný, postrádá vztah k realitě a stává se Ziliiným 

vlastním konstruktem. 

Od příjezdu do Francie Zilia na Azu nepřestává myslet. Přestože ji zaměstnává řada 

fascinujících činností, vždy si najde čas a soukromí, aby se živila vzpomínkou nebo splétáním 

vzkazů pro milého. Učí se psát a tuto aktivitu popisuje následovně: 

„méthode dont on se sert ici pour donner une sorte d’existence aux pensées. Cela se fait en 

traçant avec une plume, de petites figures que l’on appelle Lettres, sur une matière blanche et mince que 

l’on nomme Papier.“147 

Psaní se jí zdá být těžké a hlavní motivací je zpočátku možnost poslat Azovi dopis do 

Španělska: „Cependant, je fais si peu de progrès que je renoncerais à l’entreprise, si je savais 

qu’une autre voie pût m’éclaircir de ton sort.“148 

 Zilia definitivně odmítá Détervilla a ten díky příbuznému ve Španělsku zprostředkuje 

korespondenční kanál s Azou. Déterville už ví, že si Aza našel za Zilii náhradu a konvertoval, 

avšak nemá odvahu Zilii nic sdělit. V dopise XXXV Déterville Zilii naznačuje, že její představa 

Azy je až příliš ideální:  

„adieu, vous verrez bientôt Aza. Puisse-t-il ne pas vous faire éprouver les tourments qui me 

dévorent, puisse-t-il être telle que vous le désirez, et digne de votre coeur.“149 

Pod Détervillovým vlivem začne Zilia o Azově věrnosti pochybovat. Vzápětí svých pochyb 

lituje a sama sebe ujišťuje:   

„On t’a parlé de moi, tu es instruit de mon sort, et rien ne me parle de ton amour. Mais puis-je douter de 

ton coeur? Le mien m‘en répond… Cependant tu as embrassé la religion de ce peuple féroce. Quelle 
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est-elle? Exige-t-elle que tu renonçasse à ma tendresse? […] non, tu l‘aurais rejetée. […] Que puis-je 

craindre?“150 

 Déterville vyhoví Ziliinu největšímu přání a zprostředkuje osobní setkání s Azou. 

Peruánec se vydá do Paříže a Zilia se dozvídá o nevěře. Aza se začlenil do španělské hierarchie 

– přijal křesťanství a našel si snoubenku mezi místními. Za důvod zrady může čtenář románu 

považovat Azovu náboženskou konverzi, jako křesťan se musí vyvarovat milostného vztahu 

s vlastní sestrou. 

 Zilia se pod zprávou o Azově nevěře hroutí a její nesouvislý projev připomíná jazyk 

Guilleragesovy zoufalé portugalské jeptišky a dalších sentimentálních hrdinek:  

„Aza infidèle! Que ces funestes mots ont du pouvoir sur mon âme… mon sang se glace… un torrent de 

larmes […] il est parti, je ne le verrai plus! Il me fuit, il ne m’aime plus, il me l’a dit: tout est fini pour 

moi.“151 

Zilia líčí setkání s Azou jako velmi stručný a krutý výstup, při kterém jí Peruánec velmi suše 

sdělí, že už ji nemiluje a vrátí všechny dopisy. Peruánka se přesvědčuje, že skutečný Aza je jiná 

osoba, než kterou si vysnila a která už nesplňuje ani trochu původní očekávání: „Cet Aza, 

l’objet de tant d’amour n’est plus le même Aza, que je vous ai peint de couleurs si tendres.“152 

Hoffmann tvrdí, že Zilia celou dobu neuctívá Azu, ale jeho statický obraz a samotnou ideu 

lásky. Láska se nachází v ní samotné a souvisí s až mystickým prožíváním citu.153 Uznává, že 

cit k Azovi byla spalující vášeň, zároveň však tvrdí, že ho nepřestala milovat: „ses droits sur 

moi ne sont pas moins sacrés; je puis guérir de ma passion mais je n’en aurai jamais que pour 

lui.“154  

Ziliina přetrvávající loajalita k Peruánci může působit jako pouhá zbraň proti 

Détervillovým návrhům. Nechce však Graffigny spíše vyjádřit myšlenku, že i po selhání vztahu 

není vždy jednoduché přestat druhého milovat? Že lásce se nedá poručit, a nedá se nahradit 

citem k někomu jinému? Pelckmans v této souvislosi upozorňuje na rozdíl mezi kurtoazní a 

sentimentální láskou.155 Kurtoazní láska je cit řízený, jedná se o jakousi dobře promyšlenou 

hru. Láska jako hra či kratochvíle se rovněž uplatňuje v libertinské tradici, kde je láska navíc 

tělesná. V sentimentální tradici se uplatňuje romantická láska, jazyk postrádá jakýkoli 

materiální podtext a je očištěn od narážek na tělesnost. Vychází z nitra postavy, která nedokáže 
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cit žádným způsobem ovládnout, omezit nebo potlačit. Za daných okolností nemůže Zilia na 

svém citu k Azovi nic změnit. 

 

5.2 Déterville 
 

Pokud Aza představuje vše, co je Peruánce známé, je pro nni Déterville pravým opakem.156 

Rytíř představuje cizí kulturu a společnost, které Zilia nerozumí a ve které se neumí chovat. 

Déterville se do Zilie zamiluje záhy poté, co se Peruánka ocitne na francouzské lodi. Vznikne 

mezi nimi citové a jazykové nedorozumění. Déterville chytře využívá situace a snaží se Zilii 

přimět, aby opakovala, že ho miluje: „Dès que j’ai répété après lui, oui, je vous aime, ou bien, 

je vous promets d’être à vous, une joie se répand sur son visage.“157 Naivní Zilia nepozná 

Détervillovy skutečné záměry a myslí si, že ji snad uctívá jako božstvo.  

Kritici158 autorce vyčetli, že vykreslila hrdinku tak, aby se zdála naivnější, než ve skutečnosti 

je. Zilia podle nich s Détervillem jen manipuluje a od začátku vidí, co k ní cítí. Čtenář by měl 

mít také paměti, že v „Poznámce vydavetele“ Graffigny tvrdí, že Zilia přeložila prvních 

sedmnáct dopisů „napsaných“ v quipos. To znamená, že ve chvíli, kdy Zilia líčí znovu 

Détervillovo chování, ví moc dobře, co jí chce dát rytíř najevo a čtenář v její naivitě může (ale 

nemusí) s odstupem pozorovat jistou ironii.  

 Po příjezdu do Evropy Zilia pobývá s Détervillem v Paříži, kde je uvedena do 

společnosti. Brzy nato musí kasik odjet. Jeho matka Zilii a Céline pošle do kláštera a Zilia se 

s Détervillem setkává po šesti měsících. V tuto chvíli už umí psát a zvládá souvislý projev ve 

francouzštině. Ctitel pro ni za celou dobu neztratil nic z původních citů. Projevuje Zilii vášnivou 

náklonnost a chce se ujistit, že cit je vzájemný. Déterville požaduje, aby Peruánka upřesnila, co 

si představuje pod pojmem „aimer“: „Mais expliquez-moi quel sens vous attachez à ces mots 

adorables Je vous aime. Que mon sort soit décidé, que je meure à vos pieds, de douleur ou de 

plaisir.“159 Zilia mu odpoví: „ces mots doivent, je crois, vous faire entendre que vous m’êtes 

cher, que votre sort m’intéresse, que l’amitié et la reconnaissance m’attachent à vous.“160 Zilia 

definuje vztah k Détervillovi jasně a výstižně jako přátelský. Avšak pro lásku hledá slova 

obtížněji a při jejím popisu se vyjadřuje banálně: „j’ai de l’amour pour Aza, parce qu’il en a 

pour moi et que nous devions être unis. Il n’y a là-dedans nul rapport avec vous.“161 Vztah Zilie 
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a Azy je daný přirozenou harmonií a nepotřebuje slovního vyjádření. Naopak vztah 

s Détervillem je pro Peruánku nemyslitelný: „Comment cela se pourrait-il? Vous n’êtes point 

de ma Nation. […] le hasard seul nous a joints. Par quelle raison auriez-vous pour moi les 

sentiments dont vous parlez?“162 Mallinson poukazuje na to, že Zilia není schopna si představit 

metakulturní vztah, protože v jejím relativním systému hodnot není nijak ospravedlněn.163 

Setkání s Détervillem postrádá osudovost a harmonii, jejichž svědky jsme v Chrámu Slunce.  

 Zilia zlomí svému ctiteli srdce: „De quel sang-froid vous m’assassinez? s’écria-t-il. Ah 

Zilia, que je vous aime, puisque j’adore jusqu’à votre cruelle franchise.“164 Déterville zůstane i 

nadále Ziliiným služebníkem, a dokonce jí slíbí, že zprostředkuje korespondenci a později i 

setkání s Azou. Zilia se mu nemá jak odvděčit a cítí výčitky svědomí: „la honte de paraître 

ingrate m’intimide.“165 Mezi Zilií a Détervillem se vytváří asymetrický vztah dárce a 

obdarovávané, kterého si je princezna vědoma.166 Kněz dokonce Zilii explicitně sdělí, že její 

osud závisí na Détervillovi a že je mu zavázána: „il ajouta qu’après les obligations que j’avais 

à ce généreux ami, je ne pouvais avec honneur disposer de moi sans son consentement.“167 

Kněz vděčnost definuje jako společenskou závislost, která by měla mít následky. Zilia staví do 

opozice evropský a peruánský systém, který je z tohoto hlediska symetrický a řídí se 

přirozeností a nezištností. Dávat i přijímat je pro Peruánku čest: „nos usages sont plus humains, 

celui qui reçoit, s’honore autant que celui qui donne. Vous m’avez appris à penser 

autrement.“168 Zilia se snaží evropskou podobu vděčnosti redefinovat a zbavit se břemene 

závislosti. Nejprve Détervilla obviňuje: „vous flétrissez mon âme en la forçant d’être 

ingrate.“169 Vděčnost podle ní, stejně jako přátelství nebo láska, závisí na individuálních 

emocích každého jedince, a tyto hodnoty nemohou podléhat společenským a ekonomickým 

tlakům: „ces sentiments [d‘amitié et de reconnaissance] plaisent à mon cœur et doivent 

satisfaire le vôtre.“170 

 Déterville si pro Peruánku nachystá ještě významnější dar – zámek, který je zčásti 

financovaný zlatem z roztaveného inckého trůnu. Zilia tentokrát na dar reaguje jinak. Détervilla 

přirovnává k Azovi: „La douceur honnête persuaderait facilement qu’il est né du sang des 
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Incas.“171 Tím u něj předpokládá jisté morální kvality a tlačí ho do nezištného jednání172: „La 

générosité, jusqu’ici la plus forte de vos passions, cédérait-elle enfin à l’amour mécontent? Non, 

je ne puis le croire, cette faiblesse serait indigne de vous, vous êtes incapable de vous y 

livrer.“173 Zilia Détervillovi vnucuje povinnost za svou lásku nic nežádat a ani nedávat najevo 

vášeň, která jí je nepříjemná.  

 Peruánka Détervilla postupně staví do role Azy, který ji mezitím zradil. Adresuje rytíři 

poslední dva publikované dopisy. Její slova jsou plná citů a zoufalství nad nepřítomností rytíře: 

„non, la mer ne nous vous séparera pas à jamais de ce qui vous est cher; vous entendrez 

prononcer mon nom, vous recevrez mes Lettres, vous écouterez mes prières.“174 Jazyk, kterým 

se na Détervilla obrací připomíná sentimentální obraty, které užívala, když psala Azovi. A přece 

vztah, který rytíři nabízí, zůstává v rámci přátelství: „Contentez-vous des sentiments que 

j’aurais toute ma vie pour vous, je vous aime presque autant que j’aime Aza.“175 

 Zilia se liší od ostatních sentimentálních hrdinek tím, že na konci románu přestane být 

sentimentální hrdinkou v pravém slova smyslu. Její korespondence nejdříve sestává ze 

zoufalých výkřiků do prázdna. Do popředí se však postupně dostává nutnost řešení vztahu 

s Détervillem. Přátelství je pro ni stejně důležité jako byla láska k Azovi. Hoffmann tvrdí, že 

hranice mezi láskou a přátelstvím je na konci románu tenká – „c’est presque rien“176 Přátelství, 

stejně jako láska, stojí na vzájemné důvěře, upřímnosti a ohleduplnosti. Zásadní rozdíl je v tom, 

že láska má tendenci druhého vlastnit: „L’amour nous présente une idée si haute, si satisfaisante 

de notre être, qu’elle seule peut contenter l’avide ambition de primauté qui naît avec nous.“177 

Přátelství v Ziliině interpretaci skýtá veškeré výhody lásky, a navíc jedince na nikoho neváže. 

Klíčem k rozuzlení románu je pochopení hybridního přátelství mezi Détervillem a Zilií a celé 

symboliky, kterou vztah nese. 
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6 Rozuzlení 

Navzdory nevídanému úspěchu románu se řada čtenářů nedokázala smířit se způsobem, 

jakým ho Graffigny ukončila. Zilia překonala šok, který jí způsobila Azova zrada, a zároveň se 

ubránila Détervillově touze a nabídce k sňatku. Dobové ženské romány zpravidla končily 

sňatkem, odchodem do kláštera nebo smrtí hrdinky. O určité touze čtenářů po jiném rozuzlení 

svědčí alternativní konce různých pokračování, které se objevily brzy vydání románu. 

Graffigny sama nejdříve váhala, jak příběh ukončit. 11. září 1745 píše Devauxovi:  

„Cependant, j’aime tant Déterville, j’en veux faire un si bon, si aimable, si honnête amant, que je 

voudrais le faire heureux. […] tout mes matériaux sont prêts pour les sentiments et les critiques, en un 

mot, toute la broderie. Il ne me manque que la trame, et je n’y toucherais pas que tu ne m’aies décidé.“178 

Podle Mallinsona na čtenáře dolehl šok z rozuzlení mimo jiné pod vlivem indicií, které 

v průběhu románu naznačují, že Ziliin osud bude následovat konformnější schéma ženského 

údělu.179  Z odkazů v „Poznámce vydavatele“ se mohl čtenář usuzovat, že by román mohl 

končit Ziliiným sňatkem s Azou (jako Alzire) nebo tragicky po vzoru Usbekova harému. 

Přijatelnou variantou by byl rovněž kupříkladu svazek s Détervillem. V Ziliiných očích rytíř 

postupně získává všechny peruánské ctnosti, a díky tomu překračuje zpočátku nepřekonatelnou 

mezikulturní bariéru, která pro Zilii činí sňatek s ním nepředstavitelným. Zároveň se Zilia 

adaptuje a začlení do francouzského peněžního systému - stane se vlastníkem majetku (zámku), 

což podle Daniels dává jistou naději, že se bude chtít začlenit i příbuzensky.180 Nesmíme 

opomenout ani neustálý nátlak Détervillovy sestry Céline, která Peruánku označuje za příčinu 

bratrova žalu, a četbou Détervillových dopisů se snaží Zilii přesvědčit o správnosti sňatku: 

„Ses [de Déterville] Lettres sont remplies des plaintes si tendres contre moi, d’inquiétudes si vives sur 

ma santé, que quoique Céline affecte, en me les lisant, de ne vouloir que m’instruire du progrès de leurs 

affaires, je démêle aisément son véritable motif. Je ne doute pas que Déterville ne les écrive, afin qu’elles 

me soient lues; néanmoins je suis persuadée qu’ils s’en abstiendrait, s’il était instruit des reproches dont 

cette lecture est suivie.“181 
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Céline má na Zilii nepopiratelný vliv a někteří čtenáři dokonce mohli v jejím šťastném 

manželství vidět možný model rozuzlení: „elle [Zilia] pourrait avoir vu Céline jouant avec ses 

jeunes enfants, envier la douceur de ses plaisirs si peu goûtés par les gens du monde.“182   

 V neposlední řadě šok z rozuzlení spočívá v očekávání. Graffigny konstruuje postavu, od 

které čtenář čeká určité chování, které bude sentimentální tradici respektovat. Rozuzlení se však 

s touto sentimentální tradicí ženského románu rozchází a Graffigny zobrazuje Zilii jako 

nezávislou hrdinku, kterou nevymezují jen city. Podívejme se, v čem Ziliina nezávislost na 

konci románu spočívá a jak se v rozuzlení symbolicky propojuje tradice sentimentálního a 

filozofického románu. 

6.1 Zámek 

V dopise XXXV Zilia líčí, jak ji Déterville a Céline jednoho dne vezmou na projížďku 

na venkov a ukážou jí zámeček se zahradou, o kterém Zilia ještě netuší, že jí bude patřit. Místo 

popisuje následovně:  

cette maison trop belle pour être abandonnée […] me paraissait un enchantement. Je demandai à Céline 

si nous étions chez une de ces Fées dont elle m’avait fait lire les histoires, où la maîtresse du logis était 

invisible, ainsi que les domestiques.183 

Po Azově zradě právě takové místo působí uklidňujícím dojmem. Podle Wolfgang je 

však nejpodstatnější symbolika dvou místností, které se nacházejí uvnitř paláce.184 V první se 

nachází „Livres de toutes couleurs, de toutes formes et d’une propreté admirable.“185Zilia je 

naprosto okouzlena a nechce místnost opustit, dokud všechny knihy nepřečte. Další místnost 

připraví nové majitelce ještě větší překvapení. Pokoj, který Déterville a Céline nazývají 

Chrámem Slunce, skrývá některé incké artefakty z Cuzca a zdi zdobí malby Panen Slunce:  

„On y voyait nos Vierges, representées en mille endroits […]. La figure du Soleil, suspendue au milieu 

d’un plafond peint des plus belles couleurs du ciel, achevait par son éclat d’embellir cette charmante 

solitude. […] En même temps, il m’a fit voir une cassette remplie de pièces d’or à l’usage de France.“186 
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Obě místnosti se nacházejí pod jednou střechou a každá symbolizuje odlišnou podstatu 

Ziliiny osobnosti a dopisů. Místnost s knihami vystihuje touhu po vzdělání a zálibu ve filozofii. 

V Chrámu Slunce se kromě artefaktů nacházejí šperky a výtvarná umělecká díla představující 

Ziliinu „ženskou“ stránku. Tento incký cabinet se zrcadly na zdech vybízí k rozjímání a vnitřní 

reflexi. Wolfgang palác označuje za „architectural metaphor for the separate spheres contained 

in the novel.“187 Na metafoře pokojů v Ziliině paláci je patrné, že při četbě Peruánských listů 

můžeme přikládát větší váhu rozumu nebo citům. Zilia se může svobodně přecházet mezi 

oběma místnostmi a dát vyniknout intelektuální/kritické i citlivé části osobnosti, stejně jako 

čtenář může upřednostnit čtení díla jako sentimentální cesty (a vnímat Ziliiny bezprostřední 

výlevy srdce) nebo jako exkurzi do světa kritického myšlení.  Zámek se dá rovněž vnímat jako 

dobový salon, ve kterém se potkává klasická mužská vzdělanost, symbolizovaná knihovnou, 

s laickou veřejností (včetně žen), která je schopna svou intuicí a citlivostí přispět k lepší 

srozumitelnosti filozofie v souladu se zákonem přirozenosti. 

6.2 Tendre amitié  

Zilia v předposledním dopise popisuje neochotu se na kohokoli opakovaně vázat: „c’est 

en vain que vous vous flatteriez de faire prendre à mon coeur de nouvelles chaînes.“188 

Détervillovi jako odškodnění za návrh k sňatku nabídne hybridní přátelství, které bychom mohli 

označit jako „tendre amitié“. V něžném přátelství mezi mužem a ženou je hranice mezi láskou 

a přátelstvím velmi tenká – „presque rien“. Přátelství je svým způsobem projev lásky a Ziliina 

rétorika vůči Détervillovi se blíží rétorice milostné: „tout ce que l’amitié inspire de sentiments 

est à vous; vous ne les partagerez avec personne, je vous les dois. Je vous les promets, j’y serai 

fidèle.“189 Zilia zdůrazňuje výjimečnost přátelství a zaručuje Détervillovi, že mu plně vynahradí 

lásku:  

„Venez apprendre à connaître les plaisirs innocents et durables, venez en jouir avec moi, vous 

trouverez dans mon coeur, dans mon amitié, dans mes sentiments tout ce qui peut vous dédommager de 

l’amour.“190 

O „complet dédommagement“ by nemohla být řeč, pokud by se v díle objevovaly narážky na 

tělesnou lásku. Láska je však pro Zilii stejně cudná jako přátelství. 
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Něžná přátelství byly zpravidla intelektuální svazky, které mezi sebou v rámci salonů 

17. a 18. století uzavíraly navzájem ženy nebo ženy a muži. Pro aristokratické dámy 

s intelektuálními ambicemi bylo něžné přátelství ideální variantou vztahu.191 Milostný rozměr, 

ať už tělesný či citový, v něžném přátelství mohl nebo zcela chyběl a pouto mělo hlavně 

intelektuální podstatu, a mohlo být ženě útočištěm před nešťastným manželstvím.192 V takovém 

případě se svazek spíš podobal přátelství. V očích většinové společnosti takový vztah (obzvlášť 

u nevdaných žen) zpochybňoval institut manželství a jeho hlavní význam: zajištění rodového 

potomstva.193 Zilia se na nevyhnutelnost manželství ptá v předposledním dopise: „peut-être la 

fastueuse décence de votre nation ne permet-elle pas à mon âge, l’indépendance et la solitude 

où je vis.“194 Céline ji o nutnosti vdát se nepřesvědčí a Zilia si odpovídá: „La véritable décence 

est dans mon coeur.“195 Zilia chce zůstat počestnou („décent“) i mimo manželství. Ideální vztah 

mezi mužem a ženou si nepředstavuje jako monotónní svazek motivovaný touhou a sexuální 

dominancí, ale jako rovnocenné partnerství na intelektuální i citové úrovni:  

„Vous me donnerez quelque connaissance de vos sciences et vos arts; vous goûterez le plaisir 

de la supériorité. Je le reprendrai en développant dans votre coeur des vertus que vous n’y connaissez 

pas.“196 

Déterville má v Zilii dál podněcovat touhu po vzdělání, Zilia se vynasnaží rytíře podpořit ve 

vnitřním rozvoji a sebereflexi. Mezi oběma nastane harmonický vztah, ve kterém bude mít 

každý možnost druhého duševně obohatit. Zde se můžeme vrátit k metafoře paláce. Zilia a 

Déterville jsou dvě oddělené a nezávislé místnosti, které se můžou navzájem obohatit197 – 

nacházejí se pod jednou střechou, ale ani jeden neztrácí svou nezávislost. 

Redefinicí vztahu s Détervillem Zilia vymezuje svou vlastní identitu. Cítí se být 

nezávislou ženou, která není na nikom závislá fyzicky ani materiálně. Konec románu pracuje 

s motivem spočinutí („repos, retirement“) stejně jako další ženské romány – např. Kněžna de 

Clèves.198 Žena se stahuje ze společnosti, aby žila sama. Na rozdíl od Kněžny de Clèves však 

Zilia nevnímá autonomii tragicky. Rozhodne se ji využít ve svůj prospěch a proměnit ji ve zdroj 
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štěstí: „Le plaisir d’être, ce plaisir oublié ignoré même par tant d’aveugles humains; cette 

pensée si douce, ce bonheur si pur, je suis, je vis, j’existe, pourrait seul rendre heureux, si l’on 

s’en souvenait, si l’on en connaissait le prix.“199  

Rozuzlení Peruánských listů se nepodobá tragickému konci typických ženských románů 

své doby. Tam, kde román končí, začíná nový život nezávislé hrdinky, která se dál hodlá 

vzdělávat, pěstovat „plaisirs durables“ (přátelství, intelektuální činnost) a využít naplno svůj 

potenciál. Graffigny na Ziliin život po rozuzlení odkazuje v „Poznámce vydavatele“. Zilia 

přeloží první vzkazy spletené v quipos: „Nous devons cette traduction [des quipos au français] 

au loisir de Zilia dans sa retraite, à la complaisance qu’elle eut de la communiquer au Chevalier 

Déterville, et à la permission qu’il obtint de la garder.“200 Zilia s Détervillovou pomocí dílo 

vydá a překračuje (stejně jako Graffigny publikováním Peruánských listů) hranici psaní pro 

radost. Nicméně jak už jsme zmiňovali, zdaleka ne každého rozuzlení potěšilo.  
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7 Recepce 

 Kritika i řadoví čtenáři přijali román s nadšením. Většina kritiků zaznamenala a ocenila 

snahu autorky propojit obě tradice epistolárního románu: „C’est un mélange adroit et amusant 

de satire fine de nos mœurs, de saine Philosophie et de peintures fortes et naïves de l’Amour.“201 

Fréron oceňuje, že se Graffigny úvahovou dimenzí odvážila vybočit z tradice ženských románů: 

„Madame de Graffigny vient de contribuer à la gloire de son sexe et de nation par les Lettres 

d’une Péruvienne.“ 202  

  Ve třetí kapitole jsme viděli, že kritika často upozorňovala na historické nesrovnalosti, 

které však výrazně neovlivnily jeho přijetí. Vážnějším problémem pro řadu kritiků a čtenářů 

bylo netradiční rozuzlení:  

„Je vous avoue, Monsieur, que ce dénoument auquel je ne m’attendais pas m’a fait une peine sensible. 

Mon coeur se préparait une volupté pure, dans l’espérance que je verrais après tant de malheurs et une 

si longue absence, deux amants, dont le sort m’avait touché, se retrouver et se conserver la foi qu’ils 

s’étaient jurée.“203  

Ústředním tématem románu totiž měla být láska (jak tvrdí už první Huetův teoretický spis 

Traité sur l’origine des Romans) a konec románu bez sňatku se považoval za neúplný.204               

V kritikách (La Porte, Fréron…) a veřejných dopisech určených Mme de Graffigny (Turgot) se 

objevovali návrhy Zilii provdat. Pro sňatek s Azou by stačilo, kdyby Zilia nebyla sestrou, ale 

sestřenicí či vzdálenější Azovou příbuznou: „Mais pourquoi les supposer unis par des liens de 

l’Hymen? Un dégré de parenté de moins rendait Zilia à son Amant, et épargnait aux Lecteurs 

la douleur de la voir abandonnée.“205  Fréron doufá, že Zilia nakonec podlehne Détervillovi: 

„Comme on ne dit pas ce que devient Déterville, j’aime à me persuader que ses vertus auront 

enfin triomphé de la délicatesse outrée de Zilia.“206 Fréron implicitně navrhuje, aby Graffigny 

rozuzlení pozměnila. Nedává tím podnět jen autorce ale i dalším, kteří se rozhodnou v průběhu 

18. století román rozuzlit po svém a přijdou s pokračováními. Už v roce 1748 vycházejí Suite 

des Lettres d’une Péruvienne a Lettres d’Aza ou d’un Péruvien, Conclusion des Lettres 
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péruviennes. Na konci století se objevují další dvě pokračovaní. Všechna pracují 

s alternativním koncem – Zilia se vdá nebo autor alespoň naznačuje, že ke svatbě dojde. Některá 

pokračování opouštějí formu monologu a dávají hlas Azovi (Lettres d’Aza) nebo Détervillovi 

a Céline (Suites des Lettres péruviennes).207 

 Graffigny přes všechny výtky nehodlá na rozuzlení nic měnit a 7. září 1750 píše 

Devauxovi:  

„Non, tranquilise-toi, Zilia ne sera pas mariée; je ne suis pas assez bête pour cela. Je n’ajouterais 

même rien à sa personne ni à ses sentiments, mais seulement je lui ferai remarquer des ridicules 

qui lui avait échappés. En voici la raison: j’en veux tirer parti et pour cela faire, les corrections 

ne suffisent pas, il faut de l’augmentation.“208 

Kromě toho, že trvá na původní verzi rozuzlení, Graffigny předjímá druhé vydání, kam hodlá 

zařadit navíc dva dopisy – XXIX a XXXIV. Dopis XXIX ostře kritizuje luxus a vykresluje 

peruánskou společnost jako morálně nadřazenější společnosti francouzské. Zilia tak 

nevyhověla obzvlášť Turgotovi, který žádal, aby evropskou civilizaci vykreslila shovívavěji.209 

V přidaném dopise XXXIV Zilia kritizuje úděl žen a jejich absolutní závislost na mužích a 

nekompromisně se vymezuje proti návrhům Zilii podřídit Azovi nebo Détervillovi.  

Druhé vydání z roku 1752 na rozdíl od vydání prvního obsahuje i „Historický úvod“. 

Graffigny tak dává ještě výrazněji najevo, že ač napsala sentimentální román, text vznikl i díky 

pozorné četbě „věcné“ literatury (hlavně Pravdivých komentářů) a filozofických románů. 
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Závěr 

Epistolární forma románu byla v 18. století na vrcholu popularity. Její vznik souvisí 

s rozvojem pravidelné osobní korespondence, novými požadavky na román a praxí literárních 

salonů, ve kterých se pravidelně setkávala mondénní společnost. V této práci jsme pozorovali, 

jak Françoise de Graffigny v Peruánských listech využívá hlavně dvou oblíbených žánrů 18. 

století – filozofického a sentimentálního románu. Román rovněž odpovídá na dobovou 

fascinaci exotikou a incký námět vychází z autorčina zájmu o předkolumbovské civilizace. 

Rozvoj sentimentální tradice v dopisové formě souvisí se stále větším zájmem o 

zkoumání lidského nitra, pohnutek a citů a nezadržitelně směřuje k preromantické erupci 

sentimentalismu. Avšak není úplně na místě Graffigny označit za romantika. Sentimentalismus 

druhé poloviny 18. století, se v románu vyskytuje spíše ve velmi zárodečné formě.  

Filozofická tradice je přítomná skrz Montesquieův vzor. Zilia je na rozdíl od Peršanů 

oběť vytržená ze svého původního a zcela odlišného kulturního prostředí. Román 

problematizuje neporozumění dvou odlišných kultur a dvou lidí, kteří jen těžko překonávají 

mezikulturní bariéru. Peruánská kritika mravů užívá méně ironie a satiry než Montesquieu a 

peruánská kritika francouzské společnosti je arbitrárnější než ta perská. To nás může vést 

k Rousseauovi (opět Hartmann nebo Vergereu Dewey) a jeho kritice zbytečnosti a luxusu. 

Ovšem Zilia nepochází ze zcela primitivní kultury, a kromě morálky klade Graffigny 

v rozuzlení důraz na svobodu jedince, a především (na rozdíl od Rousseaua) na výchovu žen. 

Rozuzlení uvádí oba epistolární žánry v harmonii, což se ukázalo na metafoře zámku a 

na vztahu Peruánky a Détervilla, V širším slova smyslu dílo ukazuje, jak důležitý je rozum i 

cit. Netradiční rozuzlení ve své době vyvolalo negativní reakce a dalo podnět k několika 

pokračováním s alternativním koncům. Tyto reakce ukazují, co čtenář od sentimentálního 

románu očekával, a jak je během četby v zajetí předsudků a tradice. Problematikou recepce a 

pokračování Peruánských listů se tato práce zabývá spíše okrajově. Avšak její přečtení by 

mohlo sloužit alespoň jako podnět k jejímu podrobnějšímu zkoumání. 
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Résumé 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu Peruánských listů – románu, který je 

součástí francouzského literárního kánonu 18. století. Cílem je ukázat zůsob, jakým autorka 

dokázala sladit filozofickou a sentimentální epistolární tradici, přičemž využila obliby 

exotických námětů. První kapitola se stručně věnuje životu Françoise de Graffigny. Potom 

v práci zmiňujeme odkaz románu 17. století, zabýváme se situací francouzského románu v době 

osvícenství a vznikem epistolárního útvaru. 

Následující kapitola se zabývá historickým a exotickým námětem díla a rozebírá hlavní 

zdroj této inspirace – Pravdivé komentáře Inky Garcilasa de la Vegy, míšeneckého 

renesančního autora. Všímáme si, že autorka při psaní románu respektovala idealizovaný obraz 

incké civilizace předkolumbovského období, ba dokonce ho zbavila veškerého negativního 

prvku. Navíc, aby mohla vytvořit postavu, jejíž morálka by byla nadřazenější evropské, 

dovolila si zásadní cestu v čase. Peruánka obodobí conquisty se dostává do Francie Ludvíka 

XV. Tento rozdíl je pro čtenáře patrný, přesto ho critika nepovažuje za velkou chybu. 

Práce se dále zaměřuje na podrobnější rozbory filozofické a sentimentální stránky 

románu. V Ziliině projevu se uplatňuje zoufalý monolog ženy, vytržené z původního kulturního 

prostředí a během pobytu v Paříži si hrdinka všímá odlišných hodnot francouzské společnosti. 

Na filozofické úrovni se Graffigny insipiruje Perskými listy. Na sentimentální úrovni román 

sleduje linii introspekce, která nevyhnutelně povede k rozmachu preromantického 

sentimentalismu.   

Dokazujeme, že obě linie románu jsou spolu kompatibilní. Graffigny vedle sebe 

jednoduše neklade dva odlišné způsoby psaní. Skrz hrdinku, která se prosazuje jako filozofka 

a spisovatelka a která zároveň upřednostní přátelství před láskou, se autorka rozchází se 

sentimentální tradicí jiných ženských románů. Zilia se stává nezávislou ženou, která se dokáže 

těžit z intelektuálního vztahu s mužem, ve kterém chybí jakákoli narážka na tělesnou touhu. 

V závěru se práce stručně dotýká kritiky rozuzlení, která byla mimo jiné příčinou několika 

pokračování románu. 
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Résumé 

Le présent mémoire se concentre sur l’analyse des Lettres d’une Péruvienne: un oeuvre 

romanesque canonique du 18e siècle. L’objectif principal est de montrer la manière dont 

l’auteure marie la tradition épistolaire philosophique et sentimentale en profitant de la vogue 

de l’exotisme. Le premier chapitre est brièvement consacré à la vie de Françoise de Graffigny. 

Ensuite, le texte mentionne l’héritage du roman du 17e siècle, il décrit l‘évolution du genre au 

siècle des Lumières et la naissance de la forme épistolaire. 

Le chapitre suivant aborde le sujet historique et exotique de l’oeuvre en montrant la 

source principale de cette inspiration: les Commentaires royaux d‘Inca Garcilaso de la Vega, 

un écrivain métis vivant à l’époque de la Renaissance. Nous nous apercevons que Graffigny a 

respecté l’image idéale de la civilisation inca d’avant la Conquête, même elle en a quittée 

presque tout aspect négatif. De plus, pour pouvoir construire un personnage dont la morale soit 

supérieure à celle des Européens, Graffigny s‘est permis un glissement temporel radical: une 

Péruvienne de la période de la Conquête vient à la France de Louis XV. Un tel décalage est 

bien visible pour les lecteurs, pourtant la critique ne le considère pas comme un défaut fatal. 

Ensuite, le travail se focalise aux analyses plus détaillées des parties philosophique et 

sentimentale du roman. En étant une soliloque déséspérée, arrachée de son milieu culturel, Zilia 

s’aperçoit de différents valeurs de la société française pendant son séjour à Paris. Au niveau 

philosophique, le roman prend sa source dans les Lettres persanes de Montesquieu. Quant au 

niveau sentimentale, il suit la tradition de l‘introspection déjà établie qui mène vers 

l’épanouissement de la sensiblité de l‘époque préromantique.  

Nous prouvons que les deux lignes du roman sont assez compatibles et que Graffigny 

ne crée une simple juxtaposition de deux manières de l’écriture. À travers une héroïne qui 

s’impose comme une philosophe et écrivain et qui à la fois préfère l’amitié à l‘amour, Graffigny 

rompt avec la tradition sentimentale d’autres romans de femmes. Zilia s’avère une femme 

autonome qui sait jouir d’une relation intellectuelle dépourvue de toute allusion au désir 

charnel. À la fin, le travail aborde brièvement la critique du dénouement. 

 


