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Veroniky Cupalové 

 

Pierre de Ronsard v překladatelském světě Vladimíra Holana 

 

Veronika Cupalová si předsevzala komplexně rozebrat a posoudit Holanovy překlady 

Ronsardových básní, které vznikaly v padesátých letech dvacátého století za jazykové 

spolupráce s Josefem Kopalem a Alenou Hartmannovou. V její práci však nalezneme i 

užitečné poučení o české recepci a překladech Ronsardovy poezie ve dvacátém století. 

Z dobových souputníků Vladimíra Holana se autorka pozastavuje zejména u Gustava Francla 

a Jana Vladislava, jehož překlady a eseje autorka hodnotí nejvýš. Nemýlím-li se, je takto 

rozsáhle zpracované panorama českých přístupů zpracováno vůbec poprvé, a třebaže 

autorčiny závěry co se týče odvislosti českých romanistů na francouzské sekundární literatuře 

(např. u Kopala) příliš nepřekvapí, je na místě je ocenit, zejména vezmeme-li v potaz, že 

autorka je teprve na začátku své badatelské dráhy a že takto pojaté studium recepce 

Ronsardova díla vyžaduje široké znalosti a dovednosti, které přesahují obvykle vyžadované 

penzum bakalářského studia. Lze si samozřejmě představit, že práce mohla pojmout i období 

starší (dlouhé devatenácté století) a že mohla vzít v potaz i jiné jazykové oblasti, z nichž čeští 

zájemci o Ronsardovu poezii mohli čerpat, ale jako stručné panorama pro uvedení 

Ronsardovy recepce u nás bohatě postačí, byť zřejmě není zcela kompletní. O poctivosti a 

vyzrálosti autorčina přístupu svědčí mimo jiné i to, že se nespokojila s tištěnými zdroji: své 

analýzy totiž opřela o pramenné studium v archivech, kde objevila i dosud neznámé 

dokumenty, jež obraz české Ronsardovy recepce obohacují o nový pramenný materiál. 

 

Těžiště práce leží v rozboru Holanových překladatelských metod. Autorka se nezaměřuje 

pouze na sémantiku, drobné modulace, stylistické ladění a místy expresivní ráz obrazného 

jazyka Holanových básnických překladů. Rovnakým dílem se věnuje i versologii, všímá si 

obsazení rýmových párů, má vyvinutý smysl pro rytmické odchylky a nepravidelnosti a 

osvojila si i komplexní terminologii versologických rozborů v obou jazycích.  

 

Soudy o zdařilosti či nezdařilosti toho či onoho básnického překladu mohou místy působit 

poněkud neústrojně, poněvadž je autorka ne vždy jasně propojuje se svými rozbory, ale 

domyslíme-li si to, co v důsledku daných zkratů zůstalo v implicitní rovině, nepůsobí tyto 



hodnotící pasáže rušivě. 

 

O samotných rozborech se na tomto místě nechci příliš rozepisovat, jako školitel jsem autorku 

provázel po období jednoho roku a průběžně jsem ji se svými výtkami a podněty 

obeznamoval. Do budoucna by se autorka mohla zaměřit na důkladnější syntézu. Specifika 

Holanova přístupu k básnickému překladu by pak vynikla o poznání plastičtěji. Kapitola o 

Holanově afinitě k Ronsardovi sice leccos naznačuje (dialektika Eros-Thanatos, manýrismus, 

petrarkovské ozvuky, lexikální vynalézavost, „apelativnost“), ale jde v této podobě přece jen o 

střípky. Autorčiny analytické sondy a poctivost jejího přístupu jsou dobrým předpokladem pro 

to, aby tuto komparaci prohloubila. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Navrhuji hodnocení 

výborně. 
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