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ABSTRAKT:

Práce se zabývá francouzskými umělci z generace prokletých básníků Charlesem

Crosem,  Tristanem  Corbièrem  a  Julesem  Laforguem  v  pojetí  českého  básníka,

překladatele  a  frankofila  Vladimíra  Holana.  První  část  je  věnována  dlouholeté

tradici  česko-francouzských  literárních  vztahů,  ve  druhé  části  se  práce  zabývá

literárně-teoretickým  pozadím  francouzské  a  české  poezie  a  také  pohledem

literární kritiky na studované symbolistně-dekadentní básníky spolu s Holanem.

Třetí  část  rozebírá  básnická univerza a  konkrétní  originální  znění  básní,  jejichž

překlad Vladimírem Holanem dále analyzuje. Současně také hodnotí styčné prvky

tvorby  vybraných  francouzských  básníků s  tvorbou  překladatelovou a  posuzuje

Holanovo  překladatelské  počínání  při  transponování  francouzských  básní  do

českého jazykového prostředí. 

KLÍČOVÁ SLOVA:

Charles Cros, Tristan Corbière, Jules Laforgue, Vladimír Holan, francouzská poezie,

interpretace poezie, literární překlad, symbolismus



ABSTRACT:

The work is concerned with the French artists of the cursed poets Charles Cros,

Tristan Corbière and Jules Laforgue in rendition of the Czech poet and translator

Vladimír Holan. The first part is dedicated to an age-long tradition of the Czech-

French  relations.  In  the  second  part  the  work  deals  with  a  literary-theoretical

background of the Czech and French poetry and with the point of view of a literary

criticism to the studied poets of the symbolism and the decadence and to Holan.

The  third  part  analyses  the  poetic  universe  and  a  concrete  version  of  original

poems. Their translation by Vladimír Holan the work examines then. Concurrently,

the work judges the common constituents of the production of the chosen French

poets and of Vladimír Holan. Afterwards, it assesses a doing of the translator in

transposing the French poems to the Czech language environment.
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1 ÚVOD

Básníci  Charles  Cros,  Tristan  Corbière  a  Jules  Laforgue,  značně nezávislí

na dobových proudech a zároveň zastínění  svými proslulejšími  současníky,  měli

v českém prostředí dosud jen málo příležitostí ke svému zvýznamnění. Tito autoři

poezie symbolismu a dekadence představují přesto pro literární publikum zdroj

mnoha otázek. Zdá se nám více než příhodné usouvztažnit právě tyto tři osobnosti

francouzského básnictví, jelikož nejen v jejich životech, ale i v jejich tvorbě můžeme

sledovat jisté paralely. Jednou z nich se v českém prostředí stává umělec velkých

rozměrů Vladimír Holan, který přistoupil k překladu jejich vybraných básní. To, co

spojuje studované francouzské básníky s Vladimírem Holanem, je tragika životních

osudů  a  tíha  básnického  svědectví,  tedy  určitý  druh  prokletí.  Propojit  tyto  tři

osobnosti  francouzské  poezie,  jejichž  básnický  přínos  je  navzdory  okrajovému

chápání širokou veřejností nezpochybnitelný,  právě s Vladimírem Holanem, nám

umožňuje  především  rámec  dlouhé  tradice  českého  frankofilství  a  česko-

francouzských vztahů vůbec. Umělecké území této básnické čtveřice považujeme za

dosud málo probádané a za svůj úkol považujeme tuto mezeru adekvátně vyplnit.

V této  práci  nazíráme  básníky   optikou  umožňující  zhodnocení  zejména  jejich

vzájemnosti.

Cílem této práce je analýza básnických univerz nazíraných francouzských

básníků a jejich konkrétních básní z vybraných sbírek,  což pomyslně sjednocuje

pohled  Vladimíra  Holana  jakožto  překladatele-autora,  dále  komparace  tvůrčích

principů a  básnických světů.   Na několika  úrovních  tedy hodnotíme svébytnost

autorských  stylů  ve  spojení  s  interpretačním  přístupem  uznávaného  básníka

Vladimíra Holana, jehož výběr básní k překladu nám také posloužil jako síto jinak

obsáhlých  původních  básnických  sbírek.  Na  vybraných  básních  zkoumáme

versologické pole, básnickou syntax i sémantiku, zatímco v překladech Vladimíra

Holana   analyzujeme  především  jejich  interpretaci,  zejména  pak  sémantické

obsahy a posuny, k nimž došlo v adaptaci textů do českého jazyka. Za pomoci této

metody práce usilujeme o nalezení společného těžiště spřízněných umělců a také

o konečné filologické zhodnocení aspektů interpretace této vybrané francouzské

poezie.
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2 LITERÁRNĚ-TEORETICKÉ POZADÍ SYMBOLISTNĚ-

DEKADENTNÍCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ 

V HOLANOVÝCH PŘEKLADECH

V první  části  této  kapitoly vytyčíme vlastní  metodologickou cestu  práce,

která  bude  mapovat  přístupy  studovaných  francouzských  básníků  k  tvorbě

v obecnějších  rovinách a způsob,  jakým byli  chápáni  literární  kritikou,  a  kterou

také  zobecníme  tvůrčí  principy  Vladimíra  Holana  jakožto  autora.  Kapitola  dále

ve stručnosti  popíše  předpoklady  zdařilého  překladatelského  počinu  a  nastolí

otázky týkající se Holanova interpretačního přístupu, na které budeme v průběhu

práce hledat odpovědi. Abychom v jejím průběhu dokázali úspěšně propojit českou

i francouzskou poezii, porovnáme ve druhé části kapitoly versologický systém obou

jazyků a shrneme básnické figury a tropy. Nejprve tedy nastíníme metodologickou

cestu, následně představíme prostředky, jakými budeme pracovat.

2.1             Metodologická cesta

2.1.1             Literární kritika o studovaných básnících

Charles Cros (1842-1888) ve  svých verších ze sbírky  Santalová  skříňka

(1873) a  Náhrdelník z drápů  (1908),  jejichž překlady se zabýval Vladimír Holan,

užívá sugestivní imaginaci a asociace, které jsou vlastní i překladateli samotnému.

V této práci jsme měli možnost zabývat se především sbírkou  Santalová skříňka,

neboť z druhé zmíněné sbírky si Holan vybral pouze jedinou báseň („Svoboda”).

Santalová  skříňka je  prosycena  melancholickými  úvahami  ve  svižném,  čilém

a pružném jazyce,  v  jehož podtónu cítíme ironicky laděný humor.  Z  parnasistní

metriky poznané v mládí Cros brzy konstituuje vlastní básnický styl a utváří také

svůj  slovník,  pro  nějž  je  charakteristická  střízlivost  až  zkratkovitost.  Jacques

Brenner  charakterizuje  jeho  básně  jako  svěží  díla  s  jednoduchým  rytmem,

nekomplikovanými rýmy, přirozeným jazykem a aktuální platností1. Cros se v nich

snaží  proniknout  pod povrch a  převrátit  přirozený chod věcí,  aby odhalil  jejich

1 Jacques Brenner, Ian Lockernie. Charles Cros. Paris : Pierre Seghers, 1955, s. 45. 
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tajemnou podstatu a zachytil „první“ pravdy života. Ignoruje konvence, ale vyhýbá

se provokativnosti. Vyniká tak autentičností stojící stranou všech literárních škol.

Ve většině Crosových básní nacházíme sdělení z vlastního života, když na mnoha

místech  tematizuje  lásku  i  smrt  jakožto  prostředky  k  zapomenutí  hořkosti.

Nicméně láska je v jeho případě téměř vždy hořká a nešťastná, tedy taková, která

mu zapomenout nedává. Sílu k překlenutí těžkostí nachází později nikoliv v lásce,

ale v ironii, aby si tak jeho tvorba vysloužila přízvisko „černá poezie“2 . Co se týče

společného  jmenovatele  Crosova  života  a  tvorby,  Jacques  Brenner  považuje

za Crosovo stěžejní prokletí lásku, zatímco Ian Lockerbie definuje jako určující linii

jeho života osamění, latentně přítomné v téměř každé jeho básni; osamění ve světě,

který nechápe, a v němž je uvězněn. Mnohé básně sbírky, v nichž nalézáme smrt,

samotu vystupňovanou do krajnosti i úzkost, ukazují, z jak velké duševní krize se

Cros  pokoušel  uniknout.  Samota  jeho  poezii  však  neovládla,  dokázal  se  od  ní

distancovat. Udal tak svým básním noblesní přízvuk předbíhající svou dobu. Kromě

Vladimíra Holana byl také překládán Lumírem Čivrným a Karlem Čapkem.

Co se  týče  Tristana  Corbièra (1845-1875),  jeho  miserabilistická  poezie

zcela postrádá sentiment, oplývá naopak jistou útočností a dravostí vymezující se

vůči  měšťáckému jazyku.  Jeho  verše  jsou  prosyceny  neklidem a  pozoruhodnou

intenzitou, které tiší jen moře symbolizující harmonii. Vydává jedinou sbírku Žluté

lásky (1873), v níž spojuje obrazy z rodné Bretaně s výjevy z prostředí pařížské

literární bohémy a z níž máme možnost zkoumat pouze jedinou báseň přeloženou

Vladimírem  Holanem:  Píseň  v  být  (Chanson  en  Si).  Pokud  se  budeme  zabývat

studiemi hodnotícími sbírku v její celistvosti,  pak nás bude zajímat, že je básník

v Šaldově  publikaci  Z  období  zápisníku  I  (1987)  označen  za  „vznešeného  Dona

Quijota Bretoňska, buřiče snu a mučedníka smíchu“. Šalda rovněž vnímá umělcovo

rozkročení  mezi  milovanou  Bretaní  a  Paříží  -  jako  Bretonec  popisuje  temnou

a zpustošenou krásu svého kraje,  odvahu lidí  i  úspornost  přírody,  jako pařížský

blagér píše rukou milence plačícího smíchem a smějícího se slzami i jako „člověk,

který  maskuje  svůj  cit  výstřednostmi  a  ironií“3.  Svůj  básnický  výraz  staví

na stručnosti  a  dlouhých  pomlčkách,  používá  posměšnou  hantýrku  a  temné

anakoluty. Hrubost a neomalenost projevu si vědomě pěstuje. Snaží se vymknout se

2 Ibid., s. 35.

3 František Xaver Šalda. Z období zápisníku I. Praha : Odeon, 1987, s. 588. 
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parnasistickým představám, oklestit svůj projev od romantických citových exhibicí

a  nabubřelé  teatrálnosti4.  Zhlíží  se  v  estetické  virtualitě  prozaického  přístupu

k tvorbě,  což  vyjevuje  užíváním argotického lexika5.  Jak uvádí  Angelet,  Corbière

ve svých Žlutých láskách klade důraz na neotřelost vyjadřování, pro osvěžení textu

využívá  archaismů,  neologismů  i  neobvyklých  slov.  Často  užívá  slovesa

denominálního charakteru, za příklad může posloužit sloveso „roser“ v básni Píseň

v být. Zvláštní zálibu nalézá básník ve verbální polyvalenci. Posiluje tak metafory

a slovní hříčky, v nichž leckdy propojuje neobvyklé významové a zvukové roviny

v překvapivé  celky.  Uspořádání  obrazů  se  v  dynamickém  kontextu  básně  jeví

poměrně  chaotickým6.  Jako  pozoruhodnou  můžeme  hodnotit  Corbièrovu  práci

s osobními zájmeny, která je patrná právě v námi zkoumané básni a jíž se budeme

zabývat  v  kapitole  výlučně  věnované  Tristanu  Corbièrovi.  Obecně  vzato  v  sobě

tento  básník  snoubí  slovní  jemnost  i  provokativnost  odhalující  syrovost  života

spíše než jeho krásu, jeho nekonformita ho předurčuje k odmítnutí akademických

pravidel poezie.  Neustálým propojováním tradičních a nových přístupů k tvorbě

rafinovaně  degraduje  básnický  slovník  a  bourá  tradiční  syntax,  čímž  vytváří

promyšlené  moderní  dílo.   Nepočítáme-li  Vladimíra  Mikeše,  pak  byl  básník

překládán  také  Viktorem  Dykem,  Bohuslavem  Reynkem,  Karlem  Čapkem  či

Jindřichem Hořejším.

Také  Jules  Laforgue (1860-1887)  uvolňuje  tradiční  formy  básnického

jazyka. Ve svých verších se obrací do minulosti, z níž ovšem vychází v parodických

tónech, melancholie zde podléhá ironii a sarkasmu. Jak uvádí Jiří Šrámek7, ve svém

díle Laforgue umně uhýbá sentimentu. Humor je jeho nástrojem k dosažení svěží

a životaschopné poezie  v  dekadentním ladění.  Mezi  jeho témata patří  zklamání,

odmítání průměrnosti a všednosti. Experimentuje s formou strofickými obměnami

a  rozměry  básnického  jazyka,  kdy  hromadí  neologismy  a  archaismy.  V  básních

nalézáme  vždy  jistý  smutek,  posedlost  vševysvětlující  doménou  lásky  a  smrti8.

Smrt bez možnosti svého přežití ruší život a v tomto rámci se pohybuje i Laforgue.

4 Ibid., s. 599. 

5 Christian Angelet. La poétique de Tristan Corbière.  Bruxelles : Palais des académies,  1961,  
s. 21.

6 Ibid., s. 103.

7 Jiří  Šrámek.  Panorama francouzské literatury od počátku po současnost. Brno:  Host,  2012,  
s. 389.

8 Marie-Jeanne Durry. Jules Laforgue. Paris  : Pierre Seghers, 1966, s. 31.
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Básník  vyniká  schopností  abstrakce.  Hartmannova  Filozofie  nevědomí formuje

Laforguovu etiku i estetiku, které autor podřizuje svůj  básnický jazyk i  metrum.

Vyhýbá  se  klišé  a  veršům,  jejichž  styl,  forma  i  výraz  jsou  příliš  expresivního

charakteru.  Klade  důraz  na  prosycenost  své  tvorby  skutečnými  myšlenkami

v kombinaci s jejich hudebností. I proto užívá jednoduchého a přirozeného jazyka

familiérního tónu, kterým se brání proti  konvencím. Ve své tvorbě systematicky

vytrhává  slova  z  jejich  tradičních  významových  kořenů  a  následně  je  používá

neotřelým způsobem.  Nacházíme  u  něho  také  zálibu  v  kalambúrech  jako  např.

„Violuptés à vif” (spojení „volupté” – slast, a „viol” – zneuctění, znásilnění). Své úsilí

směřuje  k  definitivnímu úniku z  poetického jazyka.  Ve  své  reakci  proti  lyrismu

a pozitivismu  sahá  raději  po  slovníku  vulgárního  ladění.  Laforguova  hloubka

imaginace aktualizuje jeho myšlenky. Jeho sbírky Žalozpěvy, Napodobení naší Pany

Luny a  Květy dobré vůle jsou všechny založeny na počtu slabik, které však autor

značně  převrací,  nerespektuje  pravidla  daných  tradicí.  Laforguovy  strofy  jsou

kombinací mnoha různých metrik jako například alexandrínu, desetislabičného či

osmislabičného  verše.  I  když  píše  v  pravidelných  verších,  většinu  jeho  norem

přetváří.  V  rámci  veršů  však  již  nechává  alternovat  mužské  a  ženské  rýmy

pravidelně. Tím, že rýmuje singulár s plurálem, se blíží asonanci. Pro Laforguovu,

stejně  jako  Corbièrovu,  poetiku  je  typické,  že  se  nikdy  zcela  nepodřizují  rýmu.

Obvyklá harmonie klasicistních veršů je nahrazena césurami a přesahy. Básníkovi

jde o osvěžení básnického jazyka,  snaží  se nalézt expresívní přízvuk a současně

opustit  tradiční,  neosobní  a  podle  jeho názoru obnošený francouzský verš.  Tím

vším tíhne k verši volnému, který svou pružností a poddajností dobře odpovídá

jeho  básnickým záměrům usilujícím o  zachycení  celistvosti  spontánních  pocitů.

Myšlenky jeho básní tvoří koherentní a harmonický celek.

Vladimír  Holan (1905-1980)  je  českou  literární  kritikou  vnímán  jako

velice svébytný a uznávaný autor, jehož zkoumá mnoho literárních studií. V tomto

bodě se pokusíme v obecné rovině vytyčit hlavní pilíře Holanovy tvorby a pochopit,

jakými  tvůrčími  principy  se  řídí,  abychom následně  mohli  zjistit,  do  jaké  míry

ovlivňovala vlastní tvorba jeho vnímání překládaných textů. V první fázi Holanovy

tvorby nacházíme existenciální lyrické skladby, poté nastává příklon k epice. Silná

metaforika ustupuje přímějšímu pojmenování, aby se v závěru básníkova tvůrčího

života sjednotila v skladby s lyrickým příklonem, v jehož rámci básník klade své
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otázky. V mnohých jeho básních nalézáme složitou obraznost, absurdno, polaritu

abstrakta  a  konkréta,  zřetelnou  práci  se  symbolem  i  mytologickými  tématy.

Racionální  aspekty  pojí  s  iracionálními.  Jeho  tvorba  je  v  knize  Na  tvrdém  loži

z psího vína (1998) vystižena takto: „Holanova poezie zní patosem velkého ohrožení

lidských  věcí”9.  Holan  hledá  vždy  velkou  sémantiku  a  mýtotvornou  modelaci.

Obecně vzato je stavebním principem básní metamorfóza východiska. Ohromující

je také hustota a jedinečnost popsaných obrazů - čím víc Holan čtenáři nabízí, tím

víc  po  něm  žádá.  Vladimír  Holan  se  řadí  mezi  postpoetisty,  Opelík  ho  nazývá

„otcem“ existencialistů,  a  to  především díky tomu,  že  opustil  lyrismus třicátých

let10. Jako začínající básník Holan nejprve komponuje své lyrické skladby v pevně

daném metrickém schématu,  v  pozdější  epické fázi  se  přiklání  k volnému verši

(Na Postupu, 1943). Co se týká konkrétních jazykových prostředků, jsou pro Holana

charakteristické anonymní výroky v textu,  například takové,  které jsou uvedeny

spojkou „že”, s nimiž také mizí půdorys celistvosti básně. Roste množství záporných

a neurčitých zájmen, zesilují  se na úkor substantiv.  Masivní je  výskyt některých

slovních  druhů,  jako  jsou  prostorové  předložky,  zájmenná  příslovce  místa,

pohybová  slovesa.  Holan  často  sahá  ke  gramatické  deformaci,  která  má  však

vysokou funkčnost – stav proměňuje v pohyb, dodává básni dynamiku a akci. Tak

Holan  dělá  ze  slovesa  podmětného  sloveso  předmětné  přechodné,  mění

předložkovou vazbu slovesa nebo mění  jeden typ zájmenného příslovce  za  jiný.

Ve sbírce Vanutí (1932) nalézáme změnu vazby kupříkladu v „Mlčím vás, jabloně!“,

kdy chce básník možná vyjádřit  „Jabloně, neslyším vás!“,  nebo také  „Mé počínání

způsobuje vaše mlčení” či snad „Zabraňuji vám promlouvat”. Současně s gramatickou

deformací se také zdá být využit motiv viny – deformací totiž poukazuje na své

vlastní zapříčinění. Dalším příkladem z téže sbírky je úryvek „Kam blednou a kam

spí“, namísto zájmenného příslovce „kde“. Užívá synestezie „Zřela uzel vzlyku“, dále

jen  jmenovitě  paradoxu,  oxymorónu,  protikladných  obrazů,  polarit  konkrétního

a abstraktního, perifrází, vztahu obecností a jednotlivin. Připomeňme i díky české

literární kritice vžité označení „holanismy“, tedy typicky holanovská abstrakta. Jeho

od  počátku  oblíbenou  figurou  je  epizeuxis,  dále  se  uchyluje  k  opakování

anaforickému, aliteračnímu a lexikálnímu. Běžné jsou jeho neologismy (souslovo),

9 Zdeněk Kožmín, Jiří Trávníček. Na tvrdém loži z psího vína. Brno: Jota, 1998, s. 107.

10 Jiří Opelík. Holanovské nápovědy. Praha: THYRSUS, 2004, s. 146.
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dialektismy (hourání), odborné termíny (psýcha), které všechny oslabují absolutní

významovost jeho tropů. Používá rovněž eufonii, kakofonii, aliteraci, vnitřní rýmy či

opakování hláskových skupin.  

I z tohoto krátkého souhrnu je zřetelná velikost básníka Vladimíra Holana.

Jak  se  mu  však  podařilo  přistoupit  k  interpretaci  básníků  Crose,  Corbièra

a Laforgua  a  popasovat  se  s  úlohou  překladatele?  Podařilo  se  mu  setřást  své

autorské stereotypy tak,  aby do českého jazyka úspěšně převedl  rovněž osobité

francouzské básníky? Bude nás zajímat,  zda pro Holana byl či nebyl vlastní styl

natolik určující, že v jeho podání došlo k významné deformaci překládaných básní,

ať  už  po  formální  či  obsahové  stránce.  V  následujících  kapitolách  podrobíme

konfrontaci zde citované názory literární kritiky na studované básníky s obrazem,

který  o  jejich  poetice  podává  prostřednictvím  svých  překladů  Vladimír  Holan.

Budeme  se  tázat,  zda  dostál  jejich  rukopisu,  či  zda  spíše  naplnil  obraz  sebe

samotného  tak,  jak  jej  popisuje  česká  literární  kritika.  Rovněž  provedeme

versologickou analýzu ve vzorku originálních básní a zkonfrontujeme básnickou

syntax a sémantiku originálu s překladem, v němž zhodnotíme, jak Holan převedl

francouzské metrum do českého metrického systému, zda dodržel obraznost básně

a jaké používal figury a tropy. Všimneme si, co zůstalo z básníků zachováno a co

podlehlo Holanově svévolné imaginaci. 

2.1.2             Hledání překladatelské metody

Východiskem  pro  všechny  výše  nastolené  otázky  je  však  zjištění

překladatelské  metody,  kterou  Holan  zvolil.  Jiří  Levý  v  Umění  překladu  (1983)

uvádí,  že  překladatel  je  vždy  spjatý  se  svou  dobou  a  národem,  jeho  poetika  je

dokladem rozdílnosti  literárního  vývoje  dvou  národů11.  Za  jeho  dílem hledáme

metodu, tedy určitou normu, postoj k překládání, ale také vztah k jazyku, v němž se

překlad  odehrává.  Hledáme  metodu  překladu  „věrného“ a  „volného“,  metodu

„retrospektivní“ a  „perspektivní“,  resp.  „receptivní“ a  „adaptivní“,  hledáme  také

respekt k ideově estetickému obsahu překládaného díla.   Překladatelských metod

existuje několik druhů. Jednou z nich je vysoce literární překlad, který i v překladu

zachovává pravidla morfologie a syntaxe jazyka originálu. Další strategií je metoda

11 Jiří Levý. Umění překladu. Praha: Panorama, 1983, s. 241. 
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formální ekvivalence, kdy se překladatel orientuje na pravidla syntaxe a morfologie

jazyka,  do  něhož  dílo  překládá.  Další  možností  překladatelského  přístupu  je

funkční ekvivalence, která počítá s autorskou ideou a čtenářovou reakcí, vede však

spíše k interpretaci než k překladu. K dobré funkční ekvivalenci textu je třeba, aby

se  překladateli  podařilo  citlivě  propojit  lexikálně-sémantickou  a  gramaticko-

syntaktickou  vrstvu  s  komunikačně-pragmatickou.  Dalším  dostupným

prostředkem  překladu  je  dynamická  ekvivalence,  která  se  zajímá  nikoliv

o doslovný,  ale  o  obsahový  překlad.  Volným  překladem  či  parafrází  se  pak

dostáváme  již  mimo  přímé  překladatelské  pole,  neboť  tato  metoda  může

z originálu vycházet jen částečně.       

Zachování  forem  s  určitou  sémantickou  funkcí  se  považuje  za  nutnost,

zatímco  na  zachování  forem  jazykových  nelze  lpět.  Z  tohoto  je  zřejmé,  že

pro překladatele  poezie  není  striktním  východiskem  metrum,  nýbrž  rytmus

originálu.  Překladatel  se  na  cestě  překladu  nejdříve  zastavuje  u  dobrého

filologického porozumění a pochopení předlohy.  Následně předlohu interpretuje

tak, aby bezpečně rozpoznal ideově estetické hodnoty a určil prostředky, kterých

autor  užívá  k  jejich  dosažení,  a  v  posledním  bodě  dochází  pod  jeho  perem

k přestylizování  předlohy,  tedy  k  tlumočení  autorovy  ideje  do  cílového  jazyka.

Subjektivní zásahy do překládaného díla by měly být potlačeny hned na začátku

samého  procesu.  Významové  posuny  se  mohou  dít  jen  v  mezích  vytyčených

reálným a potenciálním obsahem díla. Toto je však něco jiného než interpretační

stanovisko překladatele, kterým může vnášet nový pohled na báseň tím, že např.

zdůrazní  určité  její  aspekty.  Zejména  v  poezii  platí,  že  výběr  stylistických

prostředků, určujících styl i pojetí díla, je hlavním překladatelovým prostředkem.

Stylistické přehodnocení by tedy vždy mělo zachovávat smysl původní básně, dále

by ho také nemělo zkracovat či doplňovat. Co se týče přestylizování výchozí básně,

je  žádoucí  také  jeho  umělecká  hodnota,  která  zohlední  poměr  dvou  odlišných

jazykových  systémů,  z  nichž  originální  jazyk  nutně  ovlivňuje  i  překlad,  a  sníží

napětí  ve  stylu  překladu  vzniklé  převodem  myšlenky  z  originálního  jazyka

do jazyka interpretujícího.  Někdy se setkáváme s nízkým stupněm vynalézavosti

překladatelů, jindy zase s bohémy neochotnými podřídit se stylistickému záměru

autora. Pro překladatele z francouzštiny do češtiny je důležité, že oba jazyky mají

podobnou  významovou  hustotu,  což  ulehčuje  zachování  rozměru  originálu.
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V průběhu práce se budeme snažit určit míru Holanova souznění s překládanými

básníky, zda se mu podařilo zdárně absolvovat všechny nezbytné body úspěšného

překladu  a  zda  dokázal  prostý  překlad  citlivě  a  s  ohledem  na  výše  zmíněný

překladatelský  kodex  transponovat  do  dimenze  nového  uměleckého  díla

přeneseného z francouzského do českého prostředí.

2.2            Znaky české a francouzské poetiky

V  této  kapitole  ve  stručnosti  pojednáme  o  znacích  české  a  francouzské

poetiky.  Začneme  českým  versologickým  systémem,  poté  přesměrujeme  svou

pozornost  k francouzskému a na závěr shrneme básnické figury a tropy, včetně

básnického  lexika  a  syntaxe,  které  již  budeme  moci  hodnotit  pro  oba  jazyky

současně.

2.2.1          Versologie

U  francouzského  i  českého  poetického  jazyka  můžeme  říci,  že  využívá

určitého  prozodického  systému,  který  rozhoduje  o  rytmu  básně.  Zatímco

pro francouzský  jazyk  je  typický  sylabický  systém,  který  se  zabývá  především

počtem  slabik,  pro  moderní  poezii  českého  jazyka  je  nejpřiléhavější  verš

sylabotónický12,  kdy  záleží  na  distribuci  přízvučných  a  nepřízvučných  slabik

při současně  normovaném  počtu  slabik.  Tímto  veršem  se  také  budeme

při zkoumání  české prozódie  zabývat.  Vyšší  celky  básní  označujeme jako strofy,

jejichž základní stavební jednotkou je verš. V jeho rámci nacházíme metrum jako

normu, které verše podléhají, a rytmus jako její konkrétní naplněn. Metrum je tedy

rytmické  schéma  naznačující  střídání  stejného  počtu  slabik  přízvučných

a nepřízvučných.  Jednotkou metra a zároveň rytmickým minimem je stopa,  tedy

zvukový úsek střídající dobu těžkou (přízvučnou) a lehkou (nepřízvučnou). Mezi

rytmické nepřesnosti  řadíme jev zvaný přesah neboli  „enjambement“,  kdy dojde

k neshodě  na  úrovni  rytmického  a  větného  členění,  při  níž  syntaktický  celek

přesahuje z jednoho verše do druhého. Může k němu dojít kvůli předrážce, tedy

nepřízvučné  slabice  předcházející  uceleným  stopám.  Verš  můžeme  rozlišovat

12 Robert Ibrahim, Petr Plecháč, Jakub Říha. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013, s. 27.
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na dva  menší  úseky  neboli  poloverše,  mezi  nimiž  dochází  k  dierezi,  tedy

k mezislovnímu  předělu  na  hranici  dvou  úseků  metra.  Hranice  verše  je  často

vyznačována rýmem, který je definován jako zvuková shoda konců slov na konci

rytmické řady nebo syntaktického celku a  jeho funkce je  eufonická,  sémantická

i rytmická.   Asonancí  míníme  shodu  samohlásek  bez  ohledu  na  souhlásky,

pro konsonanci  je  naopak  typická  shoda  souhlásek  –  propojením  asonance

s konsonancí pak vzniká rým. Ten můžeme dělit dle zvukové shody na rým bohatý,

postačující,  neúplný,  grafický  či  lámaný,  nebo  podle  polohy  jeho  přízvuku

na mužský (těžká doba připadá na poslední rýmující se slabiku) a ženský (těžká

doba  spočívá  na  předposlední  slabice  rýmujících  se  slov).  Budeme-li  hovořit

o zvukové rovině básně i nadále, kromě rýmu neopomineme ani takové akustické

účinky hláskových kombinací jako eufonii, kakofonii či aliteraci.  Pro českou poezii

je tradiční rým dvojslabičný, ale je-li jedno z rýmujících se slov jednoslabičné, pak

je  jím  i  rým.  Rýmy  českých  básní  schematicky  dělíme  na  rým  sdružený  aabb,

střídavý abab, obkročný abba a postupný abc abc. V rámci prozodického systému

nacházíme metrické systémy podle  způsobu distribuce slovního přízvuku,  které

v češtině  známe jako  dvouslabičné  a  tříslabičné  stopy.  Mezi  dvouslabičné  stopy

použitelné  pro  sylabotónický  systém spadá  trochej  (slovní  přízvuky  na  lichých

slabikách,  _   ͜   ) a  jamb (těžké doby na sudých slabikách,    ͜   _  ). Tříslabičnými

stopami rozumíme daktyl ( _   ͜    ͜  ) a méně často také amfibrach (  ͜   _    ͜  ), který je

realizován  jako  katalektický  daktyl  s  předrážkou. Co  se  trocheje  týká,  bývá

charakterizován  jako  sestupný  (po  přízvučné  slabice  následuje  nepřízvučná),  a

jeho  zakončení  může  být  tzv.  ženské  neboli  katalektické,  neúplné  (končí

nepřízvučnou  slabikou)  nebo  mužské,  jinak  řečeno  akatalektické,  úplné  (končí

přízvučně).  S  trochejským stopovým veršem souvisí  ještě  dva  termíny –  césura

a dierese. Dierese je hranice slova připadající na hranici stopy, zatímco césura je

hranice slovního celku připadající doprostřed stopy. Další dvojslabičná stopa - jamb

je potom vzestupného charakteru a na rozdíl od trocheje má  v češtině obyčejně

podobu verše nestopového. To je dáno jeho špatnou stopovou realizací (nedílnou

jednotkou je  celý  verš,  nikoliv  samostatná  stopa),  při  které  vzniká  napětí  mezi

jambickým  metrem  a  rytmem  konkrétního  verše.  Zdůrazňovány  jsou  v  jeho

případě spíše konce rytmických řad, větný přízvuk se kumuluje ke konci. Také on je

zakončen buď akatalekticky nebo hyperkatalekticky, jak se v tomto případě nazývá
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ženské  zakončení.  Verš  daktylský  je  opět  veršem  stopovým  se  všemi  těžkými

dobami  realizovanými  (každá  je  podložena  přízvukem).  V  klauzuli,  tedy

v zakončení verše, se mohou střídat úplné stopy s neúplnými. V poetických textech

se  však  nesetkáváme  pouze  s  čistými  metrickými  systémy,  můžeme  zde  nalézt

i metra smíšená, jimiž rozumíme logaedy a nelogaedy. První uvedené jsou takové

verše,  v nichž alternují  různé stopy dle pravidelného schématu -  často se jedná

o střídání  daktylů  s  trocheji.   Nelogaedickými  verši  rozumíme  takové,  v  jejichž

rámci  se  střídá  daktyl  s  trochejem nepravidelně.  Do kategorie  smíšených veršů

řadíme metrum daktylotochejské ( _ _   ͜   ). 

Jak jsme již uvedli, ve francouzštině se uplatňuje sylabický neboli slabičný

verš („le système  syllabique“). Oproti českému jazyku je zde tedy normován počet

slabik  v  jednotlivých  verších  (isosylabismus).  Tento  verš  je  tvořen pravidelným

počtem slabik,  které  udávají  jeho  sylabické  metrum jakožto  normu organizující

jazykové prvky ve  verši.  Slabiky v  metru utvářejí  verš  a  rytmus.  Francouzským

specifickým  problémem  při  stanovení  počtu  slabik  ve  verši  je  tzv.  němé  e

(„e caduc“),  které  se  v  moderním  jazyce  nevyslovuje  („il  parle“  vyslovíme  jako

„[il paʀlə]”), nicméně dříve se vyslovovalo, a tudíž se i jako slabika počítalo. V poezii

je  však  tato  samohláska  dosud  počítána  za  právoplatnou  slabiku,  přičemž  se

vyslovuje jako krátké otevřené temné „eu“ jako například ve slově „ceux“. Toto němé

„e” se  nevyslovuje,  pokud je  umístěno na konci  slova a následující  slovo začíná

samohláskou, dochází tedy k elizi (např.  „assise au fond“).  Tato elize není možná

před „h aspiré“(„quelle honte“). Nevyslovuje se také, pokud je umístěno v poslední

slabice  verše,  ani  v  případě  umístění  uvnitř  slova,  v  němž  mu  předchází

samohláska nebo dvojhláska („il se fiera“). 

Velmi zjednodušeně lze říci, že francouzský verš má tolik slabik, kolik má

samohlásek, ovšem s výjimkami synereze a diereze13. Synereze označuje výslovnost

dvou  po  sobě  jdoucích  samohlásek  jakožto  jediné  slabiky  (např.  „ouest“)  a  je

zabarvena  hovorověji,  zatímco  dierezí  označujeme  situaci,  kdy  realizujeme

výslovnost  dvou samohlásek  jako  dvou  oddělených  slabik  („inqui-ète“).  Je  třeba

rozlišovat tento termín užívaný ve francouzské versologii od české terminologie,

kde  diereze  označuje  předěl  mezi  poloverši.  K  této  charakteristice  sylabického

verše  je  nutno  dodat,  že  je  kromě  počtu  slabik  ovlivňován  také  rozložením

13 Jiří Šrámek. Základy francouzské versifikace. Brno: FF MU, 1990, s. 10.
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přízvuku  a  členěním  verše.  Děje  se  tak  ale  za  pomoci  skupinového  přízvuku

(„accent tonique du groupe“), a nikoliv slovního, který platí v českém prozodickém

systému. Verš je členěn na rytmické jednotky, poloverše a takty, na čemž skupinový

přízvuk závisí. Každá poslední slabika slovní skupiny ve verši tedy nese přízvuk,

který  se  v  pravidelném  verši  většinou  shoduje  i  s  přízvukem  gramatickým

(„l'accent  grammatical“).  Verš  je  proto  členěn  na  rytmické  jednotky,  poloverše

(„l'hémistiche“) a takty („la mesure rytmique“). Zatímco poloverš je charakteristcký

svou binární strukturou (např. 5 a 5 ve verši desetislabičném), o taktu hovoříme

v případě  trojčlenného  či  čtyřčlenného  uspořádání.  Poloverš  může  být  stejně

dlouhý jako takt nebo se může skládat z několika různě dlouhých taktů. Přechod

mezi  poloverši  je  nazýván  césurou  („la  césure“)14,  od  níž  rozlišujeme  termín

„la coupe“ (ten představuje hranici mezi takty). 

Metrum  francouzské  poezie  je  dáno  opakováním  stejného  počtu  slabik.

Ve francouzském básnictví se rozlišují verše se sudým („les vers pairs“) a lichým

počtem slabik („les vers impairs“), přičemž verše se sudým počtem slabik dosahují

četnějšího výskytu. Mezi ty řadíme především verš dvanáctislabičný (alexandrín),

desetislabičný a osmislabičný,  zatímco k veršům s lichým počtem slabik řadíme

verše  jedenáctislabičného,  devítislabičného  a  sedmislabičného  charakteru.  Tyto

verše  dále  formují  strofy,  které  mohou  mít  stejný  či  odlišný  počet  slabik

(„les strophes isométriques/hétérométriques“),  a které také nazýváme podle počtu

veršů  v  nich  obsažených  od  strofy  jednoveršové  až  po  dvanáctiveršovou.

Mezi nejpoužívanější strofy francouzské poezie patří šestiveršová a desetiveršová

strofa.  Pokud  se  jedná  o  báseň  bez  strofického  členění,  nazýváme  ji  tzv.  básní

stichickou.  

Stran  francouzského  rýmu  („la  rime“),  asonance  („l'assonance“)

a konsonance  („la  contre-assonance“)  platí  stejná  definice  jako  pro  rým  český.

Pro francouzštinu  jakožto  jazyk  s  výslovností  odlišnou  od  psané  formy  je  ale

rozhodujícím  faktorem  rýmu  shoda  fonetická,  nikoliv  pravopisná.  Pokud  tato

fonetická  shoda  není  dokonalá,  pak  se  jedná  o  rým přibližný („approximative“)

či nedokonalý  („imparfaite“),  za  něž  je  považován také  rým opačný („inversée“).

Rýmy  dělíme  na  izometrické  („isométriques“),  kdy  se  rýmují  slova  se  shodným

počtem slabik,  nebo  na  heterometrické  („hétérométrique“),  kdy  se  počet  slabik

14 Michèle Aquien. La versification. Vendôme : Presses Universitaires de France, 1990, s. 77.
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v rýmujících se slovech neshoduje. I v češtině platí, že se básník vyhýbá otřepaným

rýmům („les rimes banales“) a rýmovým klišé („les rimes clichées“).  Shoduje-li se

v rýmu jen jedna samohláska, po níž už nenásleduje žádná vyslovená souhláska,

hovoříme o  chudém rýmu („la  rime pauvre“).  Rýmují-li  se  hlásky dvě,  jedná  se

o rým dostačující  („la  rime suffisante“),  a  bohatým rýmem („la  rime riche“)  pak

označujeme rým takový, který zasahuje více než jednu slabiku, ostatně s obdobným

principem  se  setkáváme  i  v  české  terminologii.  Francouzský  rým  dále  obecně

dělíme  do  dvou  velkých  skupin,  z  nichž  první  skupinu  tvoří  rýmy  končící

přízvučnou  samohláskou  či  souhláskou.  Takovýmto  rýmům  s  přízvukem

na poslední slabice říkáme rýmy mužské („les rimes masculines“). Do druhé skupiny

řadíme rýmy ženské („feminines“) s přízvukem na předposlední slabice, u nichž se

po  přízvučné  souhlásce  vyskytuje  navíc  němé  „e“ jakožto  samohláska  neznělá.

V klasicistním  období  zde  platilo  pravidlo  střídání  mužských  a  ženských  rýmů

(„la loi de l'alternance des rimes masculines et féminines“), které jako první začali

porušovat až symbolisté. Ti používají střídání rýmů samohláskových („vocaliques“)

a souhláskových („consonantiques“).

Protože  verše  zakončené  rýmy  vytvářejí  strukturu  strofy,  mohou  být

uspořádány  různými  způsoby.  Uspořádání  rýmů  („la  disposition  des  rimes“)

naznačujeme schématy jako aabb ccdd rýmu sdruženého („les rimes plates“), abab

bcbc cdcd rýmu střídavého („les rimes croisées“), abba bccb cddc rýmu obkročného

(„les  rimes  embrassées“),  od  jichž  se  odlišuje  rým  smíšený  („les  rimes  mêlées“)

volným střídáním rýmů, který dodržuje pouze střídání mužských a ženských rýmů.

Dojde-li k rozporu mezi rytmickým a syntaktickým členěním básnické promluvy,

pak hovoříme o přesahu („l'enjambement“) či protipřesahu („le contre-rejet“) neboli

překročení veršů větou a naopak. 

Protipólem tradičního  francouzského,  ale  i  českého  metrického  verše  je

verš volný,  definovaný jako  zcela nový prozodický systém bez tradiční  metrické

vázanosti  a  rýmu.  Rytmus  je  nadřazen  metru  i  syntaxi,  odpadá  proto  většinou

interpunkce.  Nalézáme  v  něm  synkopy  a  apokopy.  Rým  se  přizpůsobuje

dynamickému rytmu („le rythme dynamique“) s nepravidelností a volností, zatímco

tradiční  metrický  rytmus  („le  rythme  métrique“)  mu  zcela  ustupuje.  Verš  musí

existovat  díky  vlastním  zvukovým  korespondencím  jako  např.  aliteraci.  Verše

nejsou nadále členěny do předem daných strof. Pro volný verš je charakteristická
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tzv.  rytmická  konstanta  („la  constante  rythmique“)  jednoduchá  (jeden  takt)

či složená  (dva  takty),  která  označuje  po  sobě  jdoucí  verše.  Je  tvořena  stálým

počtem slabik formujících totožné rytmické skupiny. Nezakládá se tedy na vnější

shodě rýmového schématu,  strofického členění a isosylabismu tak,  jako tomu je

v tradiční  prozódii,  ale  na  vnitřní  shodě  rytmických  jednotek,  slov  a  hlásek

tvořících verš.

2.2.2          Básnická syntax a sémantika

Nyní  se můžeme zabývat syntaxí  uměleckého jazyka,  tj.  obecně platnými

stylistickými figurami, a také básnickou sémantikou, tedy tropy, které lze aplikovat

na českou i francouzskou poezii. Pod termínem figury rozumíme esteticky účinné

kombinování  hlásek  a  slov  za  účelem  zdůraznění  obsahu,  zatímco  tropy  se

zakládají na přeneseném významu slova a slouží tak jako obrazná pojmenování.

Figury dělíme na čtyři kategorie, z nichž první vzniká hromaděním hlásek, druhá

významem, třetí vychází z obdobného syntaktického základu a čtvrtá z řečnických

obratů. 

Ze syntaktických figur jmenujme asyndeton (vynechání spojek). Propojují-li

se  protikladné  pojmy,  vzniká  asyndeton  adverzativní.  Asyndeton  se  často  pojí

s gradací,  jejímž  prostředkem  je  klimax  či  antiklimax  znázorňující  klesavou

tendenci.  Polysyndeton  potom  značí  nadbytek  spojek.  Parentezí  básník  vkládá

samostatnou myšlenku vymezenou pomlčkami, hendyadis je naproti tomu užíván

k souřadnému  vyjádření  dvou  představ  či  propojení  synonym.  Zeugma  vzniká

kombinací více předmětů, z nichž je jen jeden vhodný pro dané sloveso. Elipsou

rozumíme  výpustku.  Co  se  týče  figur  vzniklých  hromaděním,  hovořme  nejprve

o těch,  které  schraňují  hlásky.  Sem  spadá  případ  eufonie,  onomatopoie

(napodobení  zvuku)  či  zvukosledu,  jehož  zvláštním  případem  je  aliterace

(opakování  počátečních  hlásek  za  sebou  následujících  slov).  Hromadí-li  se

začáteční  morfémy,  jedná  se  o  paronomázii.  Zvláštním  příkladem  je  tzv.  figura

etymologica (spojení  slova s  jeho odvozeninou).  Komickou záměnou podobných

slov vzniká kalambúr. Přestože do této skupiny patří i asonance, konsonance a rým,

my  se  k  nim  již  nebudeme  vracet.  Dalším  druhem  figur  jsou  figury  vzniklé

opakováním týchž  slov  jako  např.  epizeuxis  (opakování  po  sobě  jdoucích  slov),
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anafora (opakování slov na začátku blízkých celků), epifora (opakování na konci

celků),  epanastrofa  (opakování  na  konci  jednoho  a  na  začátku  druhého  celku).

Figurou  vzniklou  hromaděním  celé  struktury  je  paralelismus,  jehož  opakem je

antiteze  (hromadění  struktury  protikladného  významu).  Hromaděním významu

vzniká  pleonasmus,   tautologie  či  amplifikace.  Mezi  figury  řečnické  řadíme

řečnickou otázku s odpovědí, apostrofu či aposiopesis. Básnický jazyk hojně užívá

také  kontrastů  a  paradoxů,  citací,  variací,  zkratek,  parafrází  a  strategického

vypointování.  

Obrazná pojmenování neboli tropy dělíme do dvou hlavních skupin, z nichž

první je metafora  (přenesení významu na základě podobnosti) a její druhy jakými

jsou  personifikace,  alegorie  či  synestezie  (mísení  smyslových  počitků),  další  je

metonymie  (přenesení  významu  na  základě  věcné  souvislosti),  pod  niž  spadá

synekdocha (záměna části  a  celku).  Jejími  odrůdami jsou hyperbola (nadsázka),

litotes  (oslabení),  eufemismus  (zjemnění)  či  perifráze  (opis).  Za  podskupinu

metonymie  považujeme  také  ironii,  jejímiž  speciálními  druhy  jsou   perzifláž

(posměšná  nápodoba)  a  paraplesis  (úmyslné  odmlčení  za  účelem  zdůraznění).

Dalším případem tropů jsou epiteta (básnické přívlastky), při výstavbě básně se

uplatňuje  také  symbol,  alegorie  či  mýtus.  Jak  figury,  tak  tropy  mají  za  úkol

prohloubit intenzitu čtenářského prožitku a posílit půvab řeči. Zcela na závěr této

exkurze do básnických prostředků zmíníme motiv básně, který označuje nejmenší

tematický stavební celek. Je to významová jednotka vyšší než slovo či syntagma,

ale současně  nejmenší  celek  nesoucí  výpověď.  Motivy  dále  dělíme  na  statické

a dynamické. Jim nadřazený je topos, tedy myšlenkové schéma. V hierarchii nejvýše

klademe  téma  představující  smysl  básně,  k  němuž  odkazují  všechny  informace

nižšího  řádu.  Téma,  jakožto  výsledek abstrakce,  je  tedy jednoznačně  nadřazené

motivu, který je vždy konkrétní. 
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3 VLADIMÍR HOLAN

3.1 Básnický svět

Mezi Holanova nosná témata řadíme na prvním místě dětství jako hlavní

východisko  jeho  básnického  vidění.  Téma  matky  je  s  dětstvím  spojené,  navíc

u Holana velice časté. S ním také souvisí téma ženy obecně. Ve prospěch toho mluví

i  jeho kongeniální  překlad básní  pod jménem  Žena z  Baudelairových  Květů zla.

Skrze ženu Holan také hledá krásu vlastních ideálů. Ve svých tématech Holan zprvu

řeší pocit sounáležitosti s prostými věcmi a lidmi, i když ho realizuje s paradoxní

složitostí, v pozdějších letech reaguje na společenské a politické dění15. Nepropadá

skepsi ani ve svých nejtěžších okamžicích, ačkoliv jsou motivy nicoty v jeho díle

neodmyslitelné.  Holanova  poezie  je  od  samého  počátku  plná  procesu  nalézání

opravdovosti.  Přesto  je  skutečnosti  velice  vzdálená.  Základní  formulací

pro Holanův poetický princip snad může být  „imaginárno pod tíhou skutečnosti“16

s ústředním rozporem překračování hranic v kombinaci s respektem k objektivním

skutečnostem. Ve své básnické výpovědi nechává Holan záměrně zesílit napětí mezi

stabilitou a nejistotou daných symbolů. Postupem času básník vykazuje tendence

k prohlubování abstrakce ve svých verších. Jeho texty se tak z lexikálního hlediska

plní  tzv.  holanismy,  tedy  slovy,  jejichž  původní  význam  je  básníkem  posunut

za pomoci  drobných  slovotvorných  změn  provedených  uvnitř  daného  výrazu.

Krajina se tak mění v  „krajinnost“,  schránka je již jen  „schránou“,  bělost se stává

„mlunnou“,  čelo se nekrabatí,  nýbrž se „krabí čílko“ a podobně. Tímto způsobem

dochází k abstrakci básnického jazyka, jímž Holan usiluje o spojení nespojitelného

a  vyslovení  nevyslovitelného.  I  přes  užívání  básnických  samoznaků  a  složitě

organizované  obraznosti  se  v  průběhu  let  propracovává  od  absolutna  směrem

k epice17,  metaforika tedy ustupuje přímějšímu pojmenování. Stále však můžeme

pozorovat  jeho  tendenci  k  vychylování  skutečnosti  z  její  vazby,  zřetelný  je  svět

obrazů,  symbolů  i  mytologických  schémat.  Básníkovým odrazovým můstkem je

lyrika, která se přelévá do epiky, aby básník znovu následoval své vnitřní tendence

15 Vladimír Justl. Holaniana. Praha: Akropolis, 2010, s. 143.  

16 Zdeněk Kožmín. Studie a kritiky. Praha: Torst, 1995, s. 172. 

17 Zdeněk Kožmín, Jiří Trávníček. Na tvrdém loži z psího vína. Brno: Jota, 1998, s. 11.
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k čistému lyrismu.  Dalším pozoruhodným aspektem básníkova rukopisu je  jeho

zacházení s časem – již při letmém pohledu nalézáme velké množství příslovečných

určení  času,  například  „ještě“.  Tato označení  však Holan konfrontuje  s  bezčasím

a věčností,  které  stojí  na  pozadí  jeho děl.  Jde  mu především o přítomnost  bytí,

aniž by se snažil dávat svým veršům definitivní smysl.  Nacházíme také množství

výrazů  obsahující  spojku  „že“,  v  Holanově  poezii  narůstá  množství  záporných

a neurčitých zájmen na úkor substantiv. Sémantické přetížení textu je pro Holana

charakteristické,  podtrhuje  jím  totiž  v  rámci  básně  ono  nesnesitelné  napětí.

Disharmonie  versus  harmonie,  kakofonie  versus  kalofonie,  to  vše  jsou  termíny

označující rezonanci básníkových veršů s hudbou. Tyto principy se objevují vedle

tradiční rýmované poezie metrického charakteru a volného až prozaického verše.

Básníkův  styl  akcentující  vyostřenou  reflexivitu  bychom  úhrnem  snad  mohli

současně  nazývat „existenciální  lyrikou“ i  „epizující  stavbou  lidského  času

a prostoru“18 . 

Pro  naše  bádání  bude  významnou  sbírkou  Holanův  Blouznivý  vějíř –

prvotina,  kterou autor  posléze  sám zavrhl.  V  tomto  díle  je  zřejmá  „dekadentně

symbolistní  inspirace a metoda blízká poetismu“19,  která by mohla osvětlit  i  jeho

pozdější  vnímání překládaných básníků Crose,  Corbièra a Laforgua.  V době, kdy

sepsal  Blouznivý  vějíř,  se  pravděpodobně  ještě  nezabýval  výše  zmiňovanými

básníky,  přesto  však  v  jeho  poezii  zazněly  dekadentně-symbolistní  tóny

předurčující  ho  k  budoucí  otevřenosti  tomuto  druhu  poezie.  Jakkoliv  se  mu

Blouznivý vějíř zdál být jeho zralejšími díly překonaný, pro nás je právě on cenným

důkazem svědčícím o jisté náklonnosti k dekadentnímu a symbolistnímu podhoubí

v samých počátcích Holanovy tvorby. 

3.2 Překladatelská činnost

Vladimír Holan byl překladatelsky aktivní v letech 1935-1945, kdy vzniká

naprostá  většina  jeho  překladů.  Jak  Oldřich  Králík  uvádí  ve  svém  doslovu

„Nad překlady Vladimíra Holana”, kterým zakončuje výbor z Holanových překladů

Cestou,  prvním impulzem k překládání byla básníkovi pozice hlavního redaktora

18 Ibid., s. 106.

19 Vladimír Justl. Holaniana. Praha: Akropolis, 2010, s. 138.
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v časopisu  Život20.  V  úvodních  letech  působení  převládá  jejich  francouzské

zaměření,  ačkoliv  se  později  básník  prosazuje  i  na  poli  orientálním.  Protože

básníkova francouzština dosahovala jen středoškolské úrovně,  využíval  jazykové

podpory přátel, jakými byli básník Josef Pavlica či profesionální romanistka Alena

Hartmanová  a  překladatel  dr.  Josefa  Černého.  Jakkoliv  byla  básníkova  znalost

francouzského jazyka omezená,  nedá se to tvrdit  o jeho znalostech francouzské

literatury, která ho hluboce ovlivňovala po celý život tak, jako celou meziválečnou

generaci českých básníků. Mezi Holanovými překlady je pozoruhodné především

četné zastoupení prokletých básníků, jakými byli  Rimbaud, Baudelaire,  Verlaine,

Vildrac  či  Mallarmé,  včetně  trojice  Crose,  Corbièra  a  Laforgua.  V  meziválečném

utrpení  představují  překlady  pro  básníka  ventil  vnitřního  přetlaku  tísně,  jsou

svědectvím  smutku  i  vzdoru,  volají  po  obraně.  To  vše  samozřejmě  ovlivňovalo

i výběr  překládaných  básní.  Profrancouzské  sympatie  směrují  Holanův  výběr

překládaných děl i po druhé světové válce. 

Celý  proces  volby  autorů  i  samotného  překládání  je  u  Holana  vždy

výsledkem velice  pečlivého  výběru  děl  a  autorů,  s  nimiž  se  básník  cítí  vnitřně

spřízněn, ať už tematicky, stylově či prostě lidsky. Zejména přitažlivý je pro Holana

tragický osud vybíraných básníků, snad i proto patřil mezi jeho veliké oblíbence

Charles  Baudelaire,  jehož  Ženy se  v  Holanově  překladu  dočkaly  uznání  nejen

literární kritiky. S tímto francouzským  umělcem se v určitých životních obdobích

stýkali  i  básníci  Cros,  Corbière  a  Laforgue.  Je  možné,  že  si  je  básník  vybral

k překladu  jako  můstek  k  Baudelairovi,  tedy  za  účelem  hlubšího  pochopení

prostředí, v němž se pohyboval, a lidí, kteří mohli ovlivnit jeho tvorbu. Případně

mohl  Holan  toužit  po  srovnání  tvůrčích  přístupů  k  této  tzv.  prokleté  poezii,

pravděpodobně  ho  fascinoval  výběr  témat,  životní  postoje  a  percepce   světa.

O důvodu,  proč  Vladimír  Holan  překládal  z  básníků  často  jen  vybrané  básně

a nikoliv básnické sbírky jako celek, můžeme pouze spekulovat. Zdá se, že si dal

za cíl zmapovat jen určitý úsek z díla, který ho oslovil a který byl pro něj přínosem,

ať už v umělecké či osobní rovině. I to však odpovídá jeho uměleckému stylu, který

mu nedovoluje přestat si klást otázky ani mimo řádky básní, a problematizuje tak

cokoliv,  s  čím se  setkává.  Vladimír  Holan  nebyl  přímočarým překladatelem ani

básníkem, realitu spíše do základu rozkládal, aby z ní vytvořil svou vlastní. Z děl

20 HOLAN, Vladimír. Cestou. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962, s. 574.
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k překladu  Holan  také  vybírá  podle  klíče,  který  zná  pravděpodobně  pouze  on.

Z vyvolených básní francouzské literatury posléze skládá zcela jedinečnou mozaiku

robustního rozsahu a výjimečného charakteru. 
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4 CHARLES CROS 

4.1 Básnický svět

Poslední desetiletí 19. století jsou obdobím, kdy se díky nástupu symbolistů

profiluje  moderní  poezie.  Přesná klasifikace  symbolismu,  dekadence a generace

prokletých básníků se jeví  velmi obtížnou, neboť se mnoho básnických podnětů

a pojmů  překrývá.  Obecně  je  dekadence  pokládána  za  krajní  vyústění

symbolistických tendencí  konce  století,  ale  v  80.  letech byla  dekadence  naopak

„jedním  z  chronologicky  prvních  projevů  a  výchozích  základen  formujícího  se

symbolismu jako školy a hnutí“21.  V tomto duchu budeme nazírat i  na studované

básníky.  

Ve verších básníka Charlese Crose stejně jako v jeho životě lze vysledovat

drama, ačkoliv se nejednalo o žádného dobrodruha, nýbrž živitele rodiny. Hlavním

dramatem je však vztah mezi umělcem a společností. Charlese Crose totiž řadíme

spolu  s  dalšími  zde  studovanými  básníky  k  pokolení  básníků  prokletých.  Je  to

básník  rozporu,  absintu,  nočních  můr  dusících  radosti  života,  básník  skromný,

postrádající patos a přehnanou sebelítost. Stejně jako Corbière či Laforgue ani on

neusiluje o výsostné postavení ve společnosti, přijal život zahrnující v sobě i drogy,

tuláctví a nuzotu. Tito básníci jsou v podstatě sociálně nezařaditelní, jejich talent

a tvorbu  nevyjímaje22.  V  období,  kdy  je  jejich  generace  mrzačena  malostí

a úzkoprsostí, oni usilují o pojmutí jevů v přirozeném celku i šíři. Zde se nachází

těžiště  onoho  napětí  mezi  prokletým  básníkem  a  společností.  Charles  Cros

bezesporu  usiloval  ve  svých  verších  o  integritu  a  pozitivní  tvořivost,  ale

v průměrnosti  a  všednosti  okolního  života  nenalézal  kladné  odezvy.  Umírá

nedoceněn,  protože  předčil  svou  dobu  a  protože  mu  bylo  cizí  pochlebování

a patolízalství. Umírá nepovšimnut kvůli absenci konformnosti. Ve prospěch toho

svědčí i jeho ohromující aktivita na poli vynálezectví. Ani v něm se však nedokázal

dostatečně  prosadit,  přestože  si  byl  svého  nadání  vědom.  Ve  svých  verších  jde

za hranice předvídatelného, pracuje s tajemstvím a jinotaji, nechává ožívat naději,

aby ji kořenil  trochou satanství.  V jeho poezii nacházíme mnoho různých témat.

21 Vladimír Mikeš. Francouzský symbolismus. Praha: Československý spisovatel, 1974, s. 7.

22 Charles Cros. Hořká láska. Praha: Odeon, 1969, s. 11. 
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Zaměřme se ponejprve na téma ženy. Lásku k ní opěvuje zpočátku jen v obecných

konturách zklamaného romantického ctitele.  Zdá se,  možná na základě ne příliš

šťastného, téměř desetiletého vztahu s Ninou de Villard, že je schopen prožívat ji

jen  jako  nešťastnou a  nerealizovatelnou.  Ve  vztahu zažíval  mnoho hořkosti,  jak

ostatně sám naznačuje ve svých dílech. Z tohoto pocitu se však dokázal efektivně

vypsat,  přenést  se  přes  něj,  ba  dokonce  –  přetavit  ho  v  cosi  nového,  ryzího

a hodnotného.  V  počátcích  tohoto  milostného  vztahu  se  dostává  do  společnosti

parnasistů, kdy píše také své první verše. Nikdy docela nezahořkl, ale dokázal se

uzavřít do své hrdosti a mlčení, kterým se ostatně obrňoval i před světem. Mlčení

preferoval  před  ospravedlňováním  společnosti,  která  nepochopila  jeho  génia.

Jeho básnické  dílo  se  skládá  pouze  ze  tří  sbírek,  které  však  vynikají  svou

různorodostí. U Crose nalézáme verše humoristického ladění, básně v próze, písně

ve  francouzské  literatuře  ojedinělé  či  monology.  Zasáhl  i  do  žánru  naivního

a v neposlední  řadě vynikl  i  svými  sonety18.  Na velice  malém prostoru tak Cros

rozehrává rozmanitost až oslňující. Pro jeho tvorbu na poli poetickém i vědeckém

je charakteristická přelétavost: jakmile dosahuje stanovených met v jedné oblasti,

přesídluje  do  další,  aby  ji  opanoval,  aniž  by  lpěl  na  té  původní.  Cros  ve  svém

básnickém  světě  překonává  veřejností  uznávané  rozumové  i  citové  koncepce.

Snoubí  zde  intelekt  se  smyslovostí.  Jeho  poezie  odkrývá  falešnou  masku  doby,

aby odhalila  její  pravou  podstatu.  Básník  sám  masek  nepoužívá,  nechává

promlouvat  spodní  proudy  své  duše  bez  přetvářky  a  přikrášlování  -  Cros  se

vyznává  ze  svých  nejniternějších  pocitů  a  myšlenek,  pro  něž  je  ochoten  trpět.

Překlenout  hutnou  atmosféru  doby  mu  pomáhá  smysl  pro  humor,  jeho  „hořký

smích skrze slzy“. Relativizuje okolní svět a bičuje ho ironií stejně jako sama sebe.

Santalová skříňka (1873) je první autorovou vydanou knihou – vychází ve stejném

roce jako Corbièrovy Žluté lásky. Jak se vyjádřil roku 1888 Paul Verlaine, nacházíme

v ní  „pravé klenoty, skvosty křehoučké, barbarské, bizarní, bohaté a zase prostinké

jak dětské srdce; a nejsou to verše klasické ani romantické, ani dekadentní, ačkoliv

k těm mají tak nejblíž”23. Charles Cros je Paulem Verlainem považován za jednoho

z nejoriginálnějších francouzských básníků. 

Budeme-li  hodnotit  básně studované  sbírky Santalová  skříňka,  pak  hned

v úvodu zdůrazněme, že názvy básní přijímáme tak, jak je přeložil Vladimír Holan.

23 Ibid., s. 99.
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Ve většině básní nedošlo k odchýlení se od původního výrazu, můžeme se jich proto

držet (výhradu vzneseme proti názvu básně Hašišová seance, kdy autor báseň Coin

de  tableau označil  podtitulem  Sensation  de  haschish,  což  zřejmě  Holanovi

posloužilo  jako  východisko  k  celkově  chybnému  přejmenování  originálu,  který

ze senzace  či  vzrušení  učinil  klid  evokující  seanci).  V  Santalové  skříňce

si povšimněme, že básník často uvádí na scénu postavu kočky: např. opakovanou

bílou kočku (Kočce, Hašišová seance) či černého kocoura (Ukolébavka). Mezi další

motivy  Santalové skříňky řadíme zrcadlo, které se objevuje hned ve dvou básních

(Zrcadlu, Marná slova), stejně jako prs (Kočce, Madrigal). Pozoruhodné je propojení

bělostného prsu, který je zraňován bílou kočkou v básni  Hašišová seance. Charles

Cros se věnuje i tomu, k čemu se Corbière ani Laforgue v zkoumaných sbírkách

neodvažují,  a  to  sice  k  drogám  a  alkoholu  (Hašišová  seance)24.  Zůstaneme-li

na úrovni symbolů,  pak si  jistě všimneme básníkova zacházení s černou a bílou

barvou, které v básních alternují. Obě barvy jsou více než jen barvami spektra spíše

ztělesněním  světla  a  tmy,  dobra  a  zla,  hříchu  a  neviny.  Barevnost  ustupuje

černobílému  vidění.  Černá  barva  nás  zavádí  do  temnot,  ke  smrti  a  zatracení,

zatímco  bílá  barva  tradičně  symbolizuje  čistotu,  radost  a  pozitivitu.  Dále  mají

společnou  také  pozici  dvou  nejzazších  extrémů  barevné  škály.  Když  básník

propojuje  motiv  kočky  s  bílou  barvou  a  kocoura  s  černou,  neubráníme  se

ani úvahám nad ženským a mužským principem, kterým pak výše uvedená teorie

výkladu  barev  dodává  pozoruhodného  významu.  Ani  kočku  zde  básník  zřejmě

nevolí  náhodně,  v  mezikulturním chápání  je  toto  zvíře  více  než  kontroverzním

symbolem, který byl po staletí uctíván i hanoben. Nalézáme v ní magii a mystiku

spolu s nezávislostí a nevyzpytatelností. Básník zde mohl narážet na svou vlastní

odtrženost  od  světa.  Dalším  silným  klíčem  k  pochopení  některých  náznaků

Crosových veršů nám může být zrcadlo, jemuž se básník dokonce vyznává a jehož

prostřednictvím si lidstvo hledí do tváře.  Když bílá kočka zraňuje bílý prs,  dává

tušit opět hned několik možností výkladu symbolu.  Představa bílé, tedy nevinné

a zároveň mystické kočky u prsu v nás může evokovat vidinu dítěte, které sáním

někdy  také  zraňuje  mateřská  ňadra  podobně  jako  kočka,  která  po  prsu  seká

drápkem. Je zde tedy napadána sama podstata mateřskosti a bezpečí. Prs však také

zavádí  ke  svádění  a  milostné rozkoši.  Crosem užívaný námět  alkoholu  můžeme

24 Jacques Brenner, Ian Lockernie. Charles Cros. Paris : Pierre Seghers, 1955, s. 97. 
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vnímat jako touhu po uvolnění, zřeknutí se zodpovědnosti a odpoutání se, podobně

jako u drogy. Na tomto malém vzorku je tedy vidět, jak důmyslně básník pracuje se

symboly. Vrátíme-li se k černé barvě, pak je nutné zmínit její přítomnost či alespoň

reminiscenci v  téměř každé  zkoumané  básni.  Dále  básník  zapojuje  zejména

zelenou, hnědou a bílou barvu, k níž se dá přiřadit i její třpytivý charakter, bledost

či  slonovina.  Ojediněle  nalézáme  i  růžovou  barvu.  Básní,  kterou  autor  barvami

doslova zcela zaplnil, je  Sonet, v němž ženu doslova maluje. Snoubí se zde dáma

se sněhovou šíjí, v jejíchž blonďatých vlasech nalézáme oslňující zář, s rumělkou,

kterou  umělec  používá  k  její  malbě,  dále  sahá  po  červené,  zlaté,  perleťové,

rozehrává emailové odlesky či pastelový samet. Důležitým komponentem celého

obrazu  se  stává  zářijové  nebe,  které  v  sobě  latentně  nese  paletu  barev,

od blankytné  po  zlatavou.  Budeme-li  hodnotit  smyslové  vjemy  v  básních

obnažované, zdůrazníme ty hmatové (Sonet, Náčrtek, Zrcadlu, Madrigal),  kterými

básník poznává, zejména hebkost a jemnost zkoumaného povrchu. Samozřejmostí

je  také  zrak,  který  básník  užívá  jako  svého  hlavního  nástroje.  Ani  chuť  není

opomíjena,  nejčastěji  je  sladká,  jak  dokládá  báseň  Dni  trápení.  Další  smyslové

počitky,  snad kromě fyzických pocitů, jako je pocit studeného či vlažného v téže

básni, nejsou ve sbírce výrazněji rozvíjeny. Sbírka tedy tematizuje kočku, dále také

smrt  a  noc  se  všemi  dílčími  aspekty,  jakými  je  noční  obloha  s  lunou i  večerní

stmívání, spánek a snění, do něhož často vstupují krásné neznámé ženy (Kamenná

dáma,  Sonet,  Náčrtek,  Madrigal). Bezesporu  své  místo  zaujímá  i  láska  a  srdce

(např. Smyčec).  Symbolika  blížící  se  noci  v  sobě  zahrnuje  i  pocit  postupného

„chátrání” dne, který posléze básník připisuje své vlastní osobě v básni Zchátrání.

Se spánkem se druží i pocit otupělosti a opojení, který je zde zastoupen například

v Hašišové  seanci či  v  básni  Jedním  slovem.  Za  dílčí  motivy  považujeme  prs

(Hašišová seance, Kamenná dáma, Madrigal), dráždění a vzrušení (Hašišová seance),

tělo  vs. duše   (Marná  slova,  Kamenná  dáma).  Velice  často  Cros  užívá  slov

označujících části lidského těla, zejména oči, ústa, paže (Zrcadlu, Kamenná dáma),

z nichž však nejvyšší četnosti dosahují oči, které na nás doslova hledí téměř z celé

sbírky. Pozoruhodným se zdá vyjevovaný vztah k ženám, který se hned v několika

básních projevuje ve formě jisté nadřazenosti muže, ať už z hlediska společenského

postavení (Marná slova), lásky staršího muže k mladší ženě (Jedním slovem), jeho

obdivu k divadelní  roli  a  nikoliv  k  ženě,  jak zdůrazňuje  v  básni  Sonet (budeme
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užívat  pracovní  označení  „I” vycházející  z  chronologického  pořadí,  v  němž  je

překládal Vladimír Holan, protože básník napsal dvě básně zcela shodného názvu)

nebo jeho dosud žitému životu v kontrastu se zesnulou (Kamenná dáma). Naproti

těmto tendencím zde však stojí básník-milovník vynášející ve svých verších ženu

k výšinám,  jak  dokládá  Sonet II věnovaný jisté  dámě,  báseň  Madrigal popisující

napjaté  očekávání  tance  s  neznámou  Pařížankou  či  Smyčec,  jehož  hlavním

symbolem  se  stává  magický  zlatý  cop  zesnulé.  Básník  také  uplatňuje  silnou

metaforiku (Hašišová seance), užívá četná přirovnání nejen v básni Náčrtek (např.:

„Douce au tact comme une panthère”) a sahá k onomatopoeie v básni  Kočce, v níž

hromadí hlásky ʃ,  a,  ã,  t,  d,  ə,   ε,  s,  z  patrně za účelem evokace zvuků s kočkou

spojených (snaha přivábit kočku, její následné předení apod.):

Chatte blanche, chatte sans tache, 
 ʃ a t      ã   ʃ       ʃ  a t     ã     t a ʃ    

Je te demande, dans ces vers,
    ə  ə  ə           ə              ε    ε        

Quel secret dort dans tes yeux verts,
d      d      t   

Quel sarcasme sous ta moustache. 
      s       z       s                    s          

V  téže  strofě  vidíme  i  personifikaci  „spícího  tajemství”.  Budeme-li  chtít

zhodnotit také jedinou Holanem přeloženou báseň ze sbírky  Náhrdelník z drápů

jménem Svoboda, uvedeme hojně užívaný přesah. Pro ilustraci: 

Le vent impur des étables
Vient d'ouest, d'est, du sud, du nord.

On ne s'assied plus aux tables
Des heureux, puisqu'on est mort.

Básníkovi není cizí  ani hyperbola,  jak dokazuje například v pasáži  básně

Smyčec, když píše „Tous avaient d'enivrants frissons/ à l'écouter. (...)”. 

Stran syntaxe je nutno zmínit zvláštní práci se slovesy, jichž básník užívá

střídmě a jejichž charakter se nevymyká běžně očekávaným spojením. Oblíbená

jsou  slovesa  významově  prázdná  a  tvárná  jako  např.  pomocná  slovesa  „être”

a „avoir”.  To,  co  je  pro autora  důležité,  jsou ostatní  slovní  druhy,  na  nichž  staví

své básně, zejména podstatná a přídavná jména. Lexikum lze zhodnotit jako pestré,
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ale nikoliv přehnaně komplikované – verše jsou s mírou kořeněny neobvyklými

slovy jako  „psyché”,  „madrigal” či  „nacre”,  která  však nikdy nebrání porozumění.

Celkový autorův styl  je  stručný a  vzdušný s  důrazem na  dynamiku a  pružnost.

Jedná se o lyriku s nepatrnou příměsí epiky, v jejímž rámci básník šetrně zachází

s abstrakty  tak,  aby  útvar  sémanticky  nepřetížil,  ale  ponechal  mu  patřičnou

vzdušnost.  I  z  tohoto  důvodu  někdy  upřednostňuje  přímá  pojmenování

před nejasnými náznaky. 

Co se týče metra, nejčastěji se uchyluje k osmislabičnému verši s césurou

po čtvrté slabice, v rámci strof však dochází k častým odchylkám. V básni Zchátrání

zvolil básník pro sebe neobvyklý dvanáctislabičný alexandrín s césurou po šesté

slabice, nicméně i v jeho rámci nacházíme nestejně dlouhé takty a poloverše. Stran

členění do strof, básník projevuje náklonnost k pravidelnému opakování určitých

schémat s až matematickou přesností.  Obecně preferuje strofy o nestejném počtu

slabik („les strophes hétérométriques”). V šesti básních z patnácti nalézáme členění

do čtyř strof, jimž je buďto ponechán pravidelný čtyřveršový strofický tvar v celé

básni, anebo jsou první dvě strofy podřízeny čtyřverší a následné dvě již mají verše

pouze  tři.  Dále  Cros  opakovaně  pracuje  se  šesti,  pěti  a  třemi  strofami  v  básni,

zatímco jedenáct strof představuje jediný a nejdelší rozsah básně. Dni trápení jsou

ojedinělým  příkladem  tzv.  básně  stichické.  Pro  zkoumané  básně  je  tedy

jednoznačně nejužívanější  schematické členění  do celkově čtyř  strof,  z  nichž  se

první  dvě  čtyřveršové  řídí  schématem  rýmu  abba,  s  následujícími  dvěma

tříveršovými  strofami  s  proměnným  schématem  (Sonet  I,  Sonet  II,  Zchátrání,

Náčrtek).  Za pozornost stojí schematické členění básně  Hašišová seance na  abba,

kdy opakovaně dochází k absolutnímu rýmu, který také podporuje nosnost básně

a ustavičně čtenáře odkazuje k hlavnímu tématu: 

Tiède et blanc était le sein.
Toute blanche était la chatte.

Le sein soulevait la chatte.
La chatte griffait le sein.

V další strofě se struktura mění na „chatte/sein/sein/chatte”, aby se nakonec

vrátila k původní „sein/chatte/chatte/sein”. Zmiňme také další zajímavé, sdružené

rýmové  schéma tříveršových  strof aaa  bbb  ccc  ddd v  básni  Jedním  slovem,
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aabbccddee pro  Dni trápení,  aaa aaa aaa pro  Smyčec či  aabccb pro  Ukolébavku.

Z příkladů je  zřejmé,  že básník často užívá sdruženého rýmu, využívá však také

klasického schématu střídavého rýmu abab (např. Kamenná dáma). Je-li pro Crose

něco  v  básni  důležité,  pak  je  to  dodržování  vytyčeného  rýmového  schématu,

od něhož se odchyluje naprosto minimálně. 

4.2 Santalová skříňka v Holanově pojetí

V  rámci  uvedených  básní  se  nyní  zaměříme  na  pouhé  dvě  ze  sbírky

Santalová skříňka, které podrobíme detailní analýze. Kritériem výběru bude i zde

překlad  Vladimíra  Holana,  a  to  jedna  báseň  reprezentativní,  překladatelsky

a interpretačně  zdařilá,  zatímco  na  druhé  následně  zhodnotíme  především

nedostatky,  jichž se Holan dopustil.  Nejprve tedy rozebereme sledovanou báseň

v původním  znění  a  pak  ji  podrobíme  komparativní  analýze  s  Holanovým

překladem. Naším cílem bude osvětlit tvůrčí princip Charlese Crose na konkrétních

ukázkách a současně prakticky popsat básníkův rukopis. Vymezíme také odhalené

odlišnosti  básníka  i  překladatele,  pokusíme  se  nalézt  důvody  případných

překladatelských neúspěchů.  Pro dobrou ilustrativnost  tohoto rozboru uvedeme

hned v počátku kapitoly první francouzskou báseň v jejím celém znění: 

CROQUIS
Sonnet

                                           Beau corps, mais mauvais caractère.                                      
                                               Elle ne veut jamais se taire,                                                 
                                          Disant, d'ailleurs d'un ton charmant,                                     

                                        Des choses absurdes vraiment.                                      
 

N'ayant presque rien de la terre,
Douce au tact comme une panthère.

Il est dur d'être son amant;
Mais, qui ne s'en dit pas fou, ment.

Pour dire tout ce qu'on en pense
De bien et de mal, la science

Essaie et n'a pas réussi.
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Et pourquoi faire ? Elle se moque
De ce qu'on dit. Drôle d'époque

Où les anges sont faits ainsi.

Zhodnotíme-li citovanou báseň, Holanem přeloženou jako Náčrtek, nejprve

optikou versologie, pak zjistíme, že v originále je podřízena rýmovému schématu

aabb  aabb  ccd  eed.  Počet  strof  se  rovná  nastíněnému schématu,  jak  je  ostatně

pro básníka typické. Rýmové schéma i počet veršů ve strofě jsou zde beze zbytku

dodrženy. Báseň je rytmicky strukturována sudým, osmislabičným veršem. První

dvě strofy jsou čtyřveršové, druhé dvě tříveršové. Báseň je dále rytmicky členěna

na poloverše s césurou nejčastěji po čtvrté slabice. Rozdělíme-li zvukové ztvárnění

básně  na  horizontální  a  vertikální,  kdy  do  první  skupiny  zařadíme  rýmohru

a do druhé opakování určitých hlásek, pak na tomto místě zmíníme několik druhů

rýmů z uvedeného horizontálního členění, s nimiž se zde setkáváme. Nalézáme zde

především ty heterometrického rázu (např.  „caractère” vs. „se taire”), které kromě

první a třetí strofy zasahují celou rýmovou strukturu básně. Isometrickým rýmem

je  např.  „charmant” vs.  „vraiment”,  který  však  v  zasazení  do  sdruženého  rýmu

působí  poněkud těžkopádně.  Není  tomu tak v  případě  „pense” vs.  „science”,  kdy

básník v rýmu kombinuje časované sloveso s podstatným jménem. Cros vyhledává

rým  v  jeho  plnosti  zasahující  souhlásku  i  samohlásku,  v  citované  básni

nenacházíme ani jednu izolovanou asonanci či  konsonanci,  vždy se pojí  v úplný

rým, jehož fonetická shoda se rovná dokonalosti. Rým bohatý se zde nevyskytuje

ani v jednom případě, zatímco rýmem postačujícím („réussi” vs. „ainsi”) je báseň

nasycena. Co do grafické shody otevírá dle klasicistního dělení každou novou strofu

rým ženský a po něm následuje rým mužský. Dá se proto říci, že zde Cros dodržuje

pravidlo střídání mužských a ženských rýmů. Pro ilustraci:

                                          Beau corps, mais mauvais caractère.                                    ♀
                                              Elle ne veut jamais se taire,                                                  ♀

                                          Disant, d'ailleurs d'un ton charmant,                                       ♂
                                           Des choses absurdes vraiment.                                                ♂

 

Z fonetického hlediska však musíme poznamenat, že na pozadí jedné strofy

střídá rýmy souhláskové ([kaʀaktε:ʀ] vs. [tε:ʀ] ) s rýmy samohláskovými ([ʃaʀmã]

vs. [vʀεmã]). Na třech tučně zvýrazněných slabikách výše uvedeného úryvku básně
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dále  vidíme  také  vnitřní  rýmování,  které  se  na  tomto  ojedinělém místě  básně

Crosovi  podařilo.  Z  versologického  hlediska  nás  ještě  zajímají  rytmické

nepravidelnosti, ke kterým se autor uchyluje. Činí tak opět s přesností a rozmyslem

v odpovídající symetrii, kdy nejprve klade přesah (hned dvakrát za sebou), v němž

jednotka syntaktická překračuje jednotku rytmickou:

Pour dire tout ce qu'on en pense
De bien et de mal, la science

Essaie et n'a pas réussi.

A proti  němu v následující  strofě okamžitě klade dva protipřesahy  (a),  v

nichž končí syntaktická jednotka dříve než rytmická,  a které nadto kombinuje s

dalšími dvěma přesahy (b):

Et pourquoi faire ? Elle (a) se moque (b)
De ce qu'on dit. Drôle (a') d'époque (b')

Où les anges sont faits ainsi.

V  první  z  uvedených  tříslabičných  strof  také  nalézáme  příklad  diereze

ve slově  „science”,  kdy  dvě  po  sobě  jdoucí  samohlásky  vyslovujeme  jako  dvě,

aby nedošlo k porušení metra.

 Nyní  však  již  opustíme  versologické  pole  a  zaměříme  se  na  básnickou

syntax spolu se sémantikou. Základním principem básně je tedy figura kontrastu.

Dále básník jednou užívá rétorické otázky v závěru básně, naopak na začátku je

patrná eufonie, jejíž intenzita slábne v průběhu první strofy do té míry, že je tato

figura  ve  strofě  následující  již  k  nenalezení.  Navrátíme-li  se  na  okamžik

k vertikálnímu  zvukovému  ztvárnění  básně  citovanému  výše,  povšimneme  si

opakování vybraných hlásek v úvodní strofě,  které tak utvářejí konkrétní figuru.

Preferovanými samohláskami jsou ty otevřené [o], [ε], [a] a  nosové [ɑ̃] , jak dokládá

níže uvedené schéma: 

                 Beau corps, mais mauvais caractère.  
                                             o     o           ε        o    ε      a   a  ε                                

                                                     Elle ne veut jamais se taire,                                                 
                                      ε                      a    ε         ε                                        

                                         Disant, d'ailleurs d'un ton charmant,                           
                ɑ̃         a                                 a      ɑ̃ 
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                 Des choses absurdes vraiment.         
              o       a                   ε      ɑ̃

Co se týče básnické sémantiky, nejprve zhodnotíme ústřední téma básně. Je

jím žena ve své neuchopitelnosti, tedy tak, jak je vnímána mužem. Přestože básník

neodkazuje  ke  své  osobě,  v  kontextu  celé  básnické  sbírky  se  nemůžeme zbavit

pocitu jeho vysoké vnitřní angažovanosti v tomto tématu. Absence pohybu vytváří

báseň  statického  ladění  motivovanou  ženou,  jejíž  tělo  je  překrásné,  nicméně

duševně  zkaženou.  Za  užití  podmanivého  tónu  řeči  si  tato  neznámá  dovoluje

vyslovovat nestoudnosti. Hebkou kůží přímo vyzývá k milování, které je ve svých

důsledcích nemilosrdné a tvrdé. Je plná protikladů, které jsou zatěžko pochopit tak

odlišnému  typu  bytosti,  jakou  je  muž.  K  probádání  jejích  záhad  sahá  básník

po vědě, typicky mužskému výzkumnému nástroji (a o to typičtějšímu pro básníka

samotného),  nicméně  právě  proto,  že  se  jedná  o  ženu,  jejíž  podstatu  nelze

vystihnout, pragmatická věda selhává. V konečné strofě dochází básník k závěru,

že jakékoli  pokusy  o  pochopení  univerza  této  ženy  jsou  zbytečné  a  zhola

neobjasnitelné, a i kdyby byly svým pravým opakem, ona by se jim přesto vysmála,

protože  taková  je  její  podstata.  Báseň  končí  dekadentním,  implicitně  laděným

povzdechem  nad  bizarností  doby,  v  níž  andělé  rozhodně  nevystupují  ve  své

typizované podobě.

Na takto krátkém úseku básně je  tedy dobře patrný obecně uplatnitelný

motiv problematického vztahu muže a ženy. Pozoruhodnou ji shledáváme pro její

sémanticky jednotící prvek, založený na hromadění kontrastů a jejich následného

rozvíjení. V první strofě kontrast vyjadřuje krásné tělo vs. špatný charakter, nadto

ženina neutuchající  potřeba okouzlujících a zároveň absurdních promluv.  Druhá

strofa je zasažena smyslovostí, když básník líčí hebkost ženiny kůže, kterou však

přirovnává  k  panterovi,  tedy  nebezpečnému,  avšak  na  pohmat  jistě  hebkému

predátorovi.  Tento  pocit  hebkosti  Cros  okamžitě  klade  do  relace  s  ohrožujícím

panterem právě proto, aby poukázal na relativitu pojmu. Ve stejném ladění se nese

následující  stopa,  v  níž  „je  drsné  být  jejím  milencem”.  Pokud  se  však  zaměříme

na substantivum  „milenec” a  s  ním  spjatý  výchozí  pojem  „milování”,  zjistíme,

že v základní  charakteristice  milování  je  drsnost  implikována  až  sekundárně,

zatímco  prvotní  představa  milování  evokuje  libé  pocity  spojené  s  něhou

a láskyplností. I zde tedy nalézáme kontrast. A přestože je milenecký poměr velice

35



náročný a dejme tomu vyčerpávající, je o to více žádoucí, jak vyznívá hned dále.

V této sekvenci básně tedy již zřetelně zaznamenáváme hromadění rozporuplných

významů.  Třetí  strofa  navazuje  jasně  vyjádřeným  „de  bien  et  de  mal”.  Gradaci

posiluje básník tím, že se věda  snaží definovat ženinu podstatu, nicméně selhává.

Ve  finální  strofě  dochází  hned v  začátku k  strategickému vypointování,  v  němž

současně  pociťujeme  odlehčení  díky  užité  řečnické  otázce,  která  relativizuje

všechno dosavadní snažení, protože i kdyby vyřčené soudy byly relevantní, rozpor

je  zde  opět  zdůrazněn  výsměchem múzy,  kterou  žádné,  byť  pravděpodobné  či

pravdivé závěry nezajímají. V konečném povzdechu můžeme nalézt kontrast mezi

dobou, v níž se báseň odehrává a v níž jsou andělé takto podivně utvořeni, a dobou,

kdy byli  andělé  symbolem čistoty  a  ráje.  Ačkoli  tento  vztah nenacházíme jasně

formulován, můžeme se tak domnívat na základě referenčního vztahu současnosti

básně k době předcházející, neboť bez minulosti by přítomnost pozbývala smyslu.  

Z  dalších  tropů  básník  zapojuje  přirovnání  k  panterovi,  což  nepostrádá

ani jistou dávku hyperboly. Personifikaci nalézáme ve vědě, která se bez úspěchu

snaží  formulovat  svůj  názor  na  ženu.  Velmi  elegantně  je  řešen  konec  básně,

do něhož básník kóduje hned několik významových rovin, z nichž jedné jsme se již

dotkli výše. Dále se můžeme domnívat, a to ačkoliv se nejedná o přirovnání v plné

šíři  toho  významu,  že  jsou  uvedení  „andělé” vlastně  přirovnáváni  ke  své  době,

neboť tou jsou formováni,  z  té vyrůstají a na ni se odvolávají.  Je-li  tedy směšná

doba,  pak  jsou  jistě  směšní,  ba  absurdní  i  andělé.  A  pokud  jsou  andělům

v předcházejících  řádcích básně připsány ďábelské atributy,  pak se  směšná tvář

doby mění ve zcela démonickou. Cros čtenáře zavádí až do krajnosti, když latentně

pokládá  otázku:  „Jaký  je  tedy  ďábel,  když  andělé  jsou  charakterizováni  takto?!”.

Zanecháme-li nyní úvah nad pointou básně a zaměříme-li se na povahu básnických

epitet,  pak  konstatujeme,  že  nevynikají  mimořádností  ani  vynalézavostí.

Pro ilustraci  uvedeme  např.  epiteton  konstans  „mauvais  caractère” či  „ton

charmant”.  Vzhledem  k  celku  básnické  sbírky  lze  vytušit  básníkovu  nelibost

k zařazování extravagantních přívlastků,  pozornost  budí spíše evokované obrazy

a atmosféra nežli šokující slovní spojení, kterým se možná Cros vyhýbal i v zájmu

zachování lehkosti, dynamiky a systematičnosti básní. 

Nad překladem  francouzské  básně  „CROQUIS” je  nutné  vyslovit  uznání

Vladimíru  Holanovi,  kterému  se  také  podařilo  sledovat  tvůrčí  princip  Charlese
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Crose  zasvěcený  svižným  výpovědím.  Celkové  vyznění  překladu  je  adekvátní

originálu,  nicméně  přesto  v  něm nalézáme mnohé  z  překladatelova  autorského

rukopisu. Pro porovnání přikládáme plné znění přeložené básně: 

NÁČRTEK

Skvost tělem, špatná charakterem.
A nechce mlčet v kouzlu sterém,

říkajíc, ostatně rozkošně, 
nemožné věci všem i mně.

Má zemitosti sotva více
než přehebounká panteřice.

Je tvrdé milovat se s ní,
však lže, kdo za ní neblázní.

Učená věda marné badá,
co je v ní z dobra nebo z hada

a jak to říci najednou.

Však krásku to jen ve smích vhání…
Čerchmanstká doba, v které jsou

andělé takhle uděláni.

Co  se  týče  zvoleného  metra,  jímž  Holan  převedl  francouzský  originál

do češtiny, musíme konstatovat jeho značnou proměnlivost v průběhu celé básně.

Holan  mnoho  veršů  stylizuje  do  jambické  stopy,  která  dodává  dále  přítomné

daktylotrochejské  stopě  měkkosti.  Ačkoliv  není  jamb  pro  českou  poezii  právě

typický,  Holan  ho  samozřejmě  uvádí  do  prostředí  básně,  čímž  ji  nečekaně

ozvláštňuje.  Ponechme však podrobné  versologické  zkoumání  českého překladu

jiným studiím a zaměřme se na jeho interpretaci, která je důležitá jak z hlediska

básně původní, tak z hlediska čtenářského. 

Začneme-li první strofou, pak se vnucuje zřejmé zesílení významu, kdy se

z Crosova „krásného těla” stává v Holanově podání  „skvost”. V celku básně je tento

postup velmi efektní.  V druhém verši  však překladatel  sahá k méně obvyklému

epitetu  „v  kouzlu  sterém”,  které  nerespektuje  styl  originálu.  Navíc  ho  zasazuje

do takového kontextu, že je možné ho považovat za holanismus. Aby v posledním

verši  této  strofy  došel  překladatel  k  rýmu se  svým zcela  přimyšleným  „sterým

kouzlem”, vynucuje si „všem i mně”, které významně ovlivňuje celou báseň. Zřejmě
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nevědomě tak Holan nechává vstupovat vypravěče do básně, čemuž se Cros vyhýbá.

Básni je tak v překladu ubrána její obecná uplatnitelnost. Druhá strofa však vyniká

překvapivou pružností, k níž Holan došel prostřednictvím četných elips, které však

neubírají překladu na půvabu či srozumitelnosti. Obratnou formulí  „Má zemitosti

sotva více” se Holan vyhýbá francouzskému záporu, ve druhém verši pak přetváří

pantera  na  „přehebounkou  panteřici”,  což  však  systém českého  jazyka  na  rozdíl

od francouzštiny  umožňuje,  to  celé  umocněno  zdrobnělinou.  Jakkoliv  je  tento

postup zdařilý,  vzbuzuje  to  v  nás  pochybnosti  o  Holanově správném pochopení

původního  francouzského  substantiva  „une  panthère”,  které  navzdory  svému

feminnímu  rodu  označuje  pantera.  Namísto  „těžké” Holan  překládá  „Je  tvrdé

milovat  se  s  ní”,  což  v  češtině  privileguje  erotické  asociace  oproti  Crosovému

prostému  „Je  těžké  být  jejím  milencem”.  Poslední  verš  strofy  lze  opět  hodnotit

pozitivně,  přestože  do  sebe  pojímá  „ji”,  kterou  Cros  na  tomto  místě  nezmiňuje.

Holan přetavil francouzské substantivum „fou” na české verbum „bláznit za někým”,

a tím dospěl k obsaženému rýmu  „s ní  -  neblázní”.  Aby Holan vměstnal Crosovu

myšlenku do třetí  strofy,  zcela  reorganizuje  její  vnitřní  uspořádání.  Nakonec  se

překladateli  daří  obsáhnout  alespoň  skromnou  polovinu  původní  výpovědi,

když nechává  bádat  učenou  vědu,  „co  je  v  ní  z  dobra  nebo  z  hada”.  Ačkoliv  se

obraznost  básně  připojením plazivého  zvířete  posouvá,  dá  se  v  tomto kontextu

chápat  jako  netradiční  metafora,  která  přibližně  zachovává  smysl  originálu,

a zároveň  vnáší  do  reprodukovaného  textu  rukopis  překladatele.  Pomineme-li

opětovné výpustky  „všeho, co si  o ní  myslíme”,  musíme zmínit  alespoň Holanovo

„a jak  to  říci  najednou”,  kterým  překladatel  potvrzuje  nedostatečné  pochopení

předlohy  spolu  se  zapojením  vlastní  autorské  imaginace.  Ponechme  stranou,

že v poslední  strofě  Holan  vypouští  rétorickou  otázku,  aby  ji  nahradil  třemi

tečkami,  a  všimněme  si  Holanovy  „krásky”,  která  sice  odpovídá  pozadí  básně,

ale Cros  pravděpodobně  záměrně  ženu na  žádném úseku básně  neoznačuje  ani

nepojmenovává.  To  vše  nepochybně  za  cílem  zachovat  univerzalitu  i  tajemství.

Kráska vyznívá v Holanově podání banálně, nadto je třeba upozornit na výsměch,

který Holan přetavil v prostý smích. Uznejme však, že užitý obrat „ve smích vhání”

je jinak velice zajímavý a v rámci strofy zdařilý – čtenáři se tak může zdát, že ona

žena  má  jakési  vnitřní  puzení  k  pohrdání,  což  tak  u  Crose  lze  bez  potíží

interpretovat. „Čerchmantská doba” je pak bezesporu prvkem, který upoutá čtenáře
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bez ohledu na originál, ačkoliv se od původního  ryze směšného významu odchyluje

k čemusi více čtveračivému. Jak zdařile se překlad básně započal,  tak v souladu

s originálem v posledním verši končí, a přestože odchylek v průběhu básně bylo

mnoho, s ohledem na výsledek rozboru ostatních básní sbírky lze považovat tento

překlad  za  jeden ze  zdařilejších.  Během rozboru  jsme překlad  vyhodnotili  jako

jeden z nejvěrnějších, tedy takový, kterému se podařilo zachytit původní autorský

zájem a  obstojně přiblížit  významovou rovinu originálu.  Na této  ukázce  je  tedy

dobře  patrné,  jakým  způsobem  Vladimír  Holan  obohacuje,  redukuje

a přepracovává  Charlese  Crose  tak,  abychom v  konečné  fázi  nalezli  báseň  sice

odchýlenou  od  původního  díla,  přesto  však  pro  českého  čtenáře  dobře

uchopitelnou. 

Navažme nyní analýzou druhé Crosovy básně, kterou opět uvádíme v celém

znění: 

BERCEUSE

Endormons-nous, petit chat noir. 
Voici que j'ai mis l'éteignoir

Sur la chandelle.
Tu vas penser à des oiseaux

Sous bois, à des félins museaux…
Moi rêver d'Elle. 

Nous n'avons pas pris de café.
Et, dans notre lit bien chauffé

(Qui veille pleure.)
Nous dormirons, pattes dans bras.

Pendant que tu ronronneras,
J'oublierai l'heure.

Sous tes yeux fins, appesantis,
Reluiront les oaristys

De la gouttière.
Comme chaque nuit, je croirai

La voir, qui froide a déchiré
Ma vie entière.

Et ton cauchemar sur les toits
Te dira l'horreur d'être trois

Dans une idylle.
Je subirai les yeux railleurs

De son faux cousin, et ses pleurs
De crocodile.
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Si tu t'éveille en sursaut
Griffé, mordu, tombant du haut

Du toit, moi-même
Je mourrai sous le coup félon

D'une épée au bout du bras long
Du fat qu'elle aime.

Puis, hors du lit, au matin gris,
Nous chercherons, toi, des souris

Moi, des liquides
Qui nous fassent oublier tout.

Car, au fond, l'homme et le matou
Sont bien stupides.

Tuto  báseň  Cros  rozčlenil  do  šesti  strof  o  šesti  verších  s  rýmovým

schématem aabccb, jedná se tedy o tzv. koncový rým. Jako rytmickou strukturu volí

básník opět osmislabičný verš s césurou nejčastěji po čtvrté slabice, kde je však

každý třetí verš redukován na délku poloverše a jeho počet slabik se tak ustavuje

na čtyřech.  Verše  této  heterometrické básně  jsou tedy čistě  sudého charakteru.

Na deseti  místech  se  setkáváme  se  synerezí  (např.  „l'éteignoir”,  „toit”,  „moi”),

ve třech případech hovoříme o dierezi („oaristys”, „trois”, „oublier”). Stran asonance

a konsonance můžeme konstatovat, že ani v této básni žádnou z nich nenalézáme.

Z básně je patrné, že se Cros spokojuje s rýmem postačujícím, jak dokládá např.

„café” vs. „chauffé”.  V  několika  případech  se  básníkovi  daří  rým  obsažený

(„chandelle”  vs.  „d'Elle”).  Rýmy  jsou  převážně  heterometrické  („noir” vs.

„l'éteignoir”),  nicméně  v  šesti  případech  se  setkáváme  i  s  rýmy  isometrickými

(„oiseaux”  vs.  „museau”),  které se autorovi v další  polovině případů daří  zasadit

mezi poloverše druhé, třetí a šesté strofy. Podobně jako v předchozí básni i zde se

Cros pečlivě drží střídání mužských a ženských rýmů v pevně daném schématu,

v němž je každý třetí verš strofy pojímán jako ženský, zatímco ostatní jako mužské.

Foneticky  vzato  alternuje  rýmy  samohláskové  ([kʀwaʀε] vs. [deʃiʀe])

se souhláskovými ([idil] vs. [kʀɔkɔdil]). Zajímavá je také autorova práce s přesahem,

který dosahuje takové četnosti, že jej nalézáme v každé strofě alespoň jedenkrát.

Tento  postup  posouvá  celou  báseň  do  spíše  narativní  roviny,  která  koreluje

s celkovým sémantickým laděním.  Básník  jí  užil  zřejmě k  zesílení  evokovaného

pocitu usínání,  s  nímž kráčí  ruku v  ruce  asociace  dětských pohádek a  klidných

vypravování. Tolik tedy k versologické analýze.
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Ze syntaktických figur  se  v  básni  nalézá  jeden velmi  ilustrativní  příklad

parenteze, kdy básník vkládá do poloviny druhé strofy zdánlivě nesouvisející „(Qui

veille pleure)”,  čímž však čtenáři osvětluje velice důležité pozadí svého emočního

stavu.  V  předposlední  strofě  básník  užívá  klimaxu,  když  nechává  gradovat

kocourovo  poranění  „Griffé,  mordu,  tombant  du  haut”.  Stran  figur  hromadících

hlásky je třeba zdůraznit, že autor rytmizuje celou báseň za opakovaného užívání

samohlásky  [wa],  která  je  především  přítomná  v  hojně  zapojovaných  osobních

samostatných zájmenech „moi” a  „toi”. Jako další příklad mohou posloužit  „noir”,

„éteignoir”, „oiseaux”, „bois”, „voir”, „froide”, „toit” či  „trois”. Tato eufonie je přítomna

ve všech strofách s výjimkou druhé, a jejím cílem je zřejmě navodit příjemný pocit

evokující  kolébání.  Z  řečnických  figur  zapojuje  aposiopesis  hned  v  pátém verši

první strofy  „Sous bois, à de félins museaux...”, když vyjmenovává, na co vše bude

kocour myslet. 

Ze sémantického hlediska lze jako hlavní téma básně určit potřebu iluze,

která se vynořuje skrze spánek, a také touhu po jejím sdílení. Báseň však obsahuje

tolik  rovin,  že  se  zdá  být  velice  obtížným  všechny  je  obsáhnout.  Pro  začátek

můžeme definovat ústřední téma jakožto realizované prostřednictvím konkrétních

motivů  sladkého  usínání,  kocoura,  dále  básníkova  alter  ega,  zbožňované

a nedosažitelné ženy i bolestného probouzení. Za svého společníka básník volí již

zmiňovaného  černého  kocoura,  kterého  povyšuje  do  role  oceňovaného  druha

na mlhavé cestě usínání k vidině té, jež doslova rozcupovala jeho život a kterou si

přesto tímto způsobem evokuje. Symbol kocoura, jehož drápy také dovedou řádně

cupovat,  se  nezdá  být  náhodný  ani  ve  spojitosti  se  ženou.  Zvíře  se  tak  stává

nositelem určitých aspektů vztahu mezi tímto milujícím a milovanou. Aby však tato

rovina nebyla příliš banální, nechává básník kocoura prožívat paralelní osud s ním

samotným  (ovšem  na  zvířecí  úrovni),  když  dává  do  souvislosti  svůj  skon

probodnutím s kocourovým pádem ze střechy. Z celého ladění básně na nás dýchá

láska  ke  zvířeti,  která  je  v  konečné  strofě  smetena  prostým  konstatováním

hlouposti koček i lidí. Nicméně zajímavá se na tom zdá být ona obecnost, v jaké

básník v tomto výroku setrvává, aniž by obracel toto tvrzení konkrétně proti sobě

či kocourovi. Řešení je tedy spíše elegantně a taktně naznačeno. 

I  v této básni vnímáme silný pocit Crosovy osobní vtaženosti do tématu.

Na základě  laskavosti,  kterou  projevuje  kocourovi,  se  můžeme  pokusit  vyvodit
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i jeho  vztah  k  sobě  samému,  po  celé  trvání  básně  pečlivě  opatrovanému

a vystavovanému proto, aby ho v konečných dvou verších nechal básník zhroutit.

Předcházející  ospalá  atmosféra  je  nadto ještě  podtržena kocourovou schopností

příst,  kterou  nelze  přisoudit  žádnému  jinému  zvířeti  a  jež  také  velmi  silně

dokresluje celkový obraz básně.  Avšak důvodem vzniku celé básně není kocour,

nýbrž potřeba sdílet nešťastnou lásku, která je již natolik vzdálena, že je možné se

s ní prolnout pouze v dřímotě. Jak básník dále naznačuje, rána jsou šedá a „kdo bdí,

ten pláče”, zatímco postel hřeje a bez kávy usedá na člověka příjemná únava. Jenže

idyla končí tam, kde přichází kocoura ohrožující iluze ženy. Kocour je sice fyzicky

zajištěn na pohodlném lůžku, nicméně síla autorovy imaginace je natolik mocná,

že ho vytrhává ze snění prudkým pádem ze střechy, který kocourovi nadto působí

četná  poranění  –  to  celé  se  následně  transponuje  do  ranní  reality.  Poklidnou

ukolébavku tedy střídá  noční  můra.  A  jak  si  můžeme povšimnout,  i  zde  básník

přistupuje ke kontrastním situacím, které dobře akcentují kritické momenty jeho

vlastního života. Jak z básně vyplývá, idyla ve třech tedy není možná – hledat ji lze

pouze tam, kde je kocour s básníkem, či tam, kde setrvává žena se svým falešným

„bratrancem”, tedy ve dvou. Jakmile si do usínání básník přimyslí onu neznámou,

kocour poznává pomíjivost štěstí ve třech,  padá a idyla se hroutí.  Záhy vstupuje

na scénu blíže nespecifikovaný muž, zřejmě posměvačný milenec ženy, aby vyhrotil

snovou scénu probodnutím mečem.  Snění se rozplývá v nicotném ránu, v němž

básník i  kocour hledají způsoby zapomnění. Jeden v podobě myši, druhý zřejmě

ve formě opojných moků. Pomineme-li téma, motiv a symbol a vezmeme-li v úvahu

další tropy, pak je celá báseň založena na principu metafory, v níž básník přenáší

svá hoře na kocoura a částečně se s ním identifikuje. Klidná atmosféra básně je

v jejím závěru podrobena šoku konečným zemitým epitetem „Car, au fond, l'homme

et le matou/Sont bien stupides”. 

 V tomto okamžiku přichází na řadu překlad básně  „BERCEUSE”, o který se

Vladimír Holan pokusil, a na němž je dobře patrné, jak pro něho bylo místy těžké

potlačit svůj vlastní autorský záměr. Níže uvádíme celé znění překladu:

UKOLÉBAVKA

Kocoure černý, usněme!
Už uhasily prsty mé
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svíčku, jež voní.
Ty začneš dumat o ptácích,

o dravších tlamkách, o všech křích…
Já sníti o Ní.

Bez kávy (kdo by po ní sáh!)
v pěkně zahřátých peřinách

(kdo bdí, ten pláče)
budeme spát… Ty budeš příst,

já zapomenu na čas, jist
bezčasím spáče.

Pod tvými víčky oživnou
orgie okapu, jež mrou -

mroukají vřele…
A mně zas půlnoc zjeví Tu,

jež rozdrásala bez citu
žití mé celé.

Tvá noční můra na střechách
zjeví ti děs: být tři, ach, ach,

v idyle jedné.
Mnou povládne on, posměvač,

a její krokodýlí pláč,
při němž se bledne.

Probudíš-li se pokousán
a shozen s výšky se stem ran,

na něž se stoná -
já umru zrádně proboden
rapírem hejska, jehož jen

miluje ona.

Pak, až se se mnou probudíš,
budeme hledat: ty svou myš,

já svoje vína,
jež k zapomenutí nás zvou,
vždyť jinak hloupost u obou

je stejně činná.

Pro  tuto  báseň  Holan  volí  daktylotrochejskou  stopu,  kterou  účelně

ozvláštňuje jambem. Ten vnáší v souladu s obsahem básně i jistý houpavý rytmus,

typický  například  pro  ruskou  poezii.  Co  se  týče  sémantického  hlediska,  hned

v první  strofě  se  setkáváme  s  několika  zcela  přimyšlenými  prvky.  Kromě

neopodstatněného  zdůraznění  vykřičníkem  v  prvním  verši  se  Holan  dopouští

jiného  překladatelského  omylu,  kterým  je  překlad  původního „zhášedla” jako
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„prstů”.  Z Crosovy prosté svíčky, která je zhášena, se dále stává  „svíčka, jež voní”.

Vůně uhašené svíčky je však Holanova osobní projekce,  která v originální  básni

nefiguruje. Kocour v předloze nedumá, ale myslí,  nicméně tato odchylka by byla

akceptovatelná,  kdyby  se  v  následném verši  neproměnily  kočičí  tlamy v  dravčí

(neboť s ohledem na obsah básně je to především kočka, která loví ptáky, nikoliv

pouze dravec), za něž Holan umisťuje čtenářsky jen těžko pochopitelné  „o všech

křích...”.  K dosažení dostačujícího rýmu v úvodu druhé strofy volí oproti Crosovi

překladatel  parentezi  zdůrazněnou  vykřičníkem,  což  zbavuje  sloku  její  emoční

nezatíženosti. Za užití elipsy řeší Holan již elegantněji druhou část strofy, do níž

zasazuje  své vlastní „bezčasí spáče”, zatímco Cros prostě „ztratí pojem o čase”. 

Třetí strofa nám však skýtá velice cenný materiál k analýze. Odhlédneme-li

od dalších eliptických řešení, jistě nás upoutají  „orgie okapu, jež mrou-/mroukají

vřele” svým kakofonických rázem i pozoruhodným obsahem typicky holanovského

ražení,  v  jehož  rámci  je  propojena  hypertrofovaná  personifikace  okapu,  který

mrouká, s významově rozporuplným adjektivem „vřele”, jež v kontextu orgií působí

mimořádně bizarně. Něco takového autor jistě nezamýšlel, když psal:  „Pod tvými

jemnými a těžknoucími zraky se zaleskne skotačení u okapu”. Vladimír Holan v této

básni dokazuje svou inklinaci k personifikaci tím, že ji znovu aplikuje tam, kde s ní

Cros vůbec nepočítal – v originálním úseku básníkovo alter-ego uvěří „jako každou

noc”, že uvidí tu, která „chladně rozcupovala” jeho celý život, zatímco Holanovi tuto

ženu zjevuje sama půlnoc. Příjemného obsaženého rýmu Holan dosahuje v  „zjeví

Tu – bez citu”,  ačkoliv odchylka od předlohy je již velmi patrná.  Druhá polovina

následující  strofy  je  pozoruhodná  Holanovým  zamlčením  „falešného  bratrance”,

kterého  jednoduše  redukuje  do  „posměvače”,  nadto  také  opětovným změněným

agentem  vyjeveného  jednání  –  u  Crose  aktivita  spočívá  u  vypravěče,  Holan  ji

naproti tomu předává posměvači, který jím „povládne”. Krokodýlí pláč je pak podle

Holana takovým citovým výjevem,  „při němž se bledne”. Pro tuto tezi nenalézáme

v předloze  žádného  opodstatnění.  Předposlední  strofa  v  překladu  znovu  užívá

výpustky,  aby mohla být obohacena o sto ran,  „na něž se stoná” a aby mohl být

místo  neutrálního  meče  užit  specifický  rapír.  Vzhledem  k  velkému  zastoupení

substantiv v jejich obecném významu nelze předpokládat, že by měl Cros v úmyslu

báseň obohacovat o další specifika. Obecné vyznění básně má své opodstatnění jak

v kontextu básně, tak v Crosově básnickém stylu, který se v tomto aspektu jeví jako
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právě opačný Holanovu. Překladatel bohužel tento fakt opomíjí a důsledně básni

dodává  původně  absenční  významy.  V  souladu  s  tímto  tvrzením  hledá  kocour

v poslední  strofě  u  Holana  „svou  myš”,  přestože  Cros  jej  nechává  hledat  „myši”.

Z téhož  důvodu  hledá  Holan  „svoje  vína”,  Crosovi  však  stačí  „nápoje”.  Nutno

podotknout,  že  myši  i  nápoje  jsou  faktorem,  který  u  Crose  nutí  k  zapomnění,

Holana ale k zapomenutí  „zvou”. V konečném dvouverší básně je v překladu užito

dalšího  eufemismu  prostřednictvím  personifikace  snižujícího  účinek  původní

výpovědi,  když Holan nechává být  hloupost  stejně  činnou u koček i  lidí,  i  když

originál  vychází  ze  syrového výroku:  „Neboť  člověk  i  kocour  jsou  vlastně  hodně

hloupí”. 

Úhrnem lze označit několik prvků, jichž Holan v nadbytku používal, a které

u  Crose  nejsou  patrné.  Prvním  z  nich  je  elipsa,  která  Holanovi  umožňuje

přestylizovat předlohu tak, aby se do původního obrazu vešlo ještě něco z Holanova

vnímání, jak jsme již mnohokrát naznačili výše. Dále je v básni přítomno několik

eufemismů,  které  ohlazují  to,  co  mělo  zůstat  zachováno ve  své  drsnosti.  Tímto

způsobem  nechává  Holan  promlouvat  vlastní  zálibu  v  abstrakci.  V  básni  užívá

oproti Crosovi nadměrně aposiopesis (výpověď nechává otevřenou hned v první,

třetí a čtvrté strofě) a parentezi (ve druhé strofě rovnou dvakrát). Zatímco Crosův

slovník je poměrně moderní a dobře srozumitelný, Holan zapojuje velké množství

archaických  či  knižních  výrazů,  jejichž  užití  je  ve  spisovné  moderní  češtině

minimální (umre, stonat, křích, dumat, jist, mroukají, povládne, rapír), ale které se

těší  jeho  velké  oblibě.  V  konečném  důsledku  tedy  můžeme  chápat  hromadění

těchto překladatelských nedostatků jako fatální odklon od původního znění básně,

který  z  Crosova  čtivého  a  dynamického  ztvárnění  zajímavého  především  svým

obsahem činí báseň obtížnou ve své formě. Domníváme se proto, že Holan porušil

základní princip, na němž byla báseň vystavěna, a z tohoto důvodu nelze překlad

ohodnotit jako zdařilý.
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5 TRISTAN CORBIÈRE 

5.1 Básnický svět

Tristan Corbière je nositelem mnoha typických atributů prokletého básníka.

Tento  titul  mu jistě  právem náleží,  neboť  mezi  prokleté  básníky  byl  posmrtně

zařazen samotným Paulem Verlainem, který ho dokonce mezi ostatními jmenoval

jako  prvního.  Corbièrův  nešťastný  osud,  naplněný  chatrným  zdravím  již

od nejútlejšího  mládí,  je poznamenán  nemožností  dostudovat  ani  docházet

do zaměstnání. Nadto je svázán s láskou k ženě. Na rozdíl od Crose však prožívá

lásku  v  komplikovaném  milostném  trojúhelníku,  který  se  rodí  v  Itálii.  Zde

nacházíme paralelu s Vladimírem Holanem, neboť oba básníci podnikli za svého

života jen jedinou cestu do zahraničí, která silně poznamenala jejich tvorbu. Tou

zemí byla právě Itálie, jak dokládá Holanova Toskána a Corbièrova osamělá sbírka

Žluté lásky. Je věnována Marcele, jak přezdíval svou múzu – italskou herečku, která

ho oslňovala nejen svými přednostmi, ale i nedostatky. 

Druhou životní láskou mu bylo moře, které křižoval na svých jachtách spolu

s  Marcelou  a  jejím hraběcím doprovodem.  Po  celý  svůj  krátký  život  vyhledával

neotesané  veselí  rybářů  a  námořníků  na  jedné  straně,  tedy  vše,  co  mělo

co do činění  s  mořem,  a  na  druhé  straně  společnost  pařížským bohémů,  k  níž

ho dovedla  opět  Marcela.  Se  zhoršujícím  se  zdravím  však  upouští

od bezvýhradného pěstování svých lásek a uzavírá se do sebe. Z jeho karikatur lze

vysledovat obzvláštní pohrdání svou vlastní osobou, v jeho poezii je pak zřetelný

neradostný sarkasmus podobného ražení. Miluje tedy moře a ženu, nenávidí sám

sebe. Do něžných poloh, pryč od útrpných myšlenek o sobě, ho unáší pouze jeho

lásky,  které básník nechává vždy nadechnout jen proto,  aby je  okamžitě zadusil

svým nesmlouvavým a syrovým výsměchem v podobě paradoxu, žertu či ironie.

Významová  a  intonační  dvoudílnost  je  patrná,  když básník  nechává promlouvat

vznešený jazyk, aby ho vzápětí srazil parodií a hantýrkou. 

Poetika tohoto prokletého básníka tedy staví na odiv neotesanost krátkých

nemelodických  vět,  v  nichž,  jak  uvádí  Mikeš,  užívá  „výpustky,  pauzy,  přerývky

a zámlky  sugerované  nadužíváním  tří  teček  a  vykřičníků,  anakoluty”25.  Jeho

25 Tristan Corbière. Žluté lásky. Praha: Gallimard, 1973, s. 187.

46



lakonické holé věty, míšení poloh a stylů, lidovost spojená s žargonem, archaismy

i neologismy, nelibozvučnost a přerývanost verše dávají tušit, jak nelehký úkol má

před sebou překladatel. Básník konfrontuje takové proměnné, jakými je erotika vs.

dětství, snění  vs. realita, konvence vs. rouhání nebo vznešenost  vs. prostota. To se

může  jevit  jako  běžná  básnická  praxe,  nicméně  Corbière  tak  činí  takovým

způsobem, že je nemožné jeho styl zaměnit či přehlédnout. Jeho básnický svět bývá

nazýván výstižně jako  „corbièrovský”.  Z dnešního pohledu je zarážející,  že sbírka

Žluté  lásky nevzbudila  za  básníkova  života  většího  rozruchu.  V  současnosti  její

potenciál  stále  není  vyčerpán,  neboť  obsahuje  mnoho  dosud  neodhalených

tajemství, jež se dávají literárním teoretikům jen tušit. Básník záměrně pozměňuje

realitu, aby umocnil aktuální platnost básně, a aby ji alespoň na okamžik vyvázal

z přízemnosti a malosti. 

Další příčinou dohadů a diskuzí se zdá být sám název sbírky, v němž žlutá

barva sehrává nesporný význam už jen tím, že ji básník neužívá ve sbírce ojediněle.

Možná symbolizuje žárlivost na své lásky, jejich nevěru či prosté nezdravé vzezření

souchotináře. Snad bychom mohli v souladu s lidovým léčitelstvím naznačit i jistou

paralelu mezi básníkovým kumulujícím se vztekem a jeho pověstnou žlučovitostí,

která prýštila z jeho ironií prosycených veršů. Neboť s lidovostí má básník společné

mnohé, v tomto pojmu je pro něho obsaženo vše „protiakademické”26. Považujme

Žluté  lásky za  unikátní  materiál  uchovávající  Corbièrův  nesmlouvavý  postoj,

jenž však v této práci máme možnost zkoumat na pouhém jednom vzorku básně

jménem Chanson en Si (přeložena jako  Píseň v Být), kterou Vladimír Holan zvolil

hodnou  své  pozornosti.  Skutečné  pozadí  Holanovy  volby  samozřejmě  nelze

dohledat, jako domněnku snad můžeme uvést, že pro Holana bylo určité hledání

způsobu,  jak  „být”,  jedním  z  pilířů  vlastní  tvorby.  Toto  téma  sám  v  50.  letech

intenzivně  řeší  v  úzkostném hledání  své  skladby  Noc  s  Hamletem,  která  mimo

mnohých dalších  konotací  odkazuje  i  k  výše  zmíněné  sbírce  Toskána.  Zda-li  již

Holan vnitřně nerezonoval s ostatními básněmi sbírky či zda-li bylo jeho jednání

motivováno jinými  pohnutkami,  ponecháme stranou.  V  nadcházející  kapitole  se

budeme věnovat této jediné básni, která nám poslouží jako výchozí text k následné

komparativní analýze překladu.

26 Ibid., s. 192.
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5.2 Žluté lásky v Holanově pojetí

Pro začátek ocitujeme báseň v jejím originálním znění: 

CHANSON EN SI

Si j'étais noble Faucon,
Tournoîrais sur ton balcon...

- Taureau : foncerais ta porte...
- Vampire : te boirais morte...

Te boirais !

- Geôlier : lèverais l'écrou...
- Rat : ferais un petit trou...

Si j'étais brise alizée,
Te mouillerais de rosée...

Roserais !

Si j'étais gros Confesseur,
Te fouaillerais, ô Ma Soeur !

Pour seconde pénitence,
Te dirais ce que je pense...

Te dirais...

Si j'étais un maigre Apôtre,
Dirais : " Donnez-vous l'un l'autre,

Pour votre faim apaiser :
Le pain-d'amour : Un baiser. "

Si j'étais !...

Si j'étais Frère-quêteur,
Quêterais ton petit coeur

Pour Dieu le Fils et le Père,
L'Eglise leur Sainte Mère...

Quêterais !

Si j'étais Madone riche,
Jetterais bien, de ma niche,

Un regard, un sou béni
Pour le cantique fini...

Jetterais!

Si j'étais un vieux bedeau,
Mettrais un cierge au rideau...
D'un goupillon d'eau bénite,
L'éteindrais, la vespre dite,

L'éteindrais !
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Si j'étais roide pendu,
Au ciel serais tout rendu :

Grimperais après ma corde,
Ancre de miséricorde,

Grimperais !

Si j'étais femme... Eh, la Belle,
Te ferais ma Colombelle...

A la porte les galants
Pourraient se percer des flancs...

Te ferais...

Enfant, si j'étais la duègne
Rossinante qui te peigne,

Senora, si j'étais Toi...
J'ouvrirais au pauvre Moi,

- Ouvrirais ! -

Po formální stránce můžeme báseň charakterizovat jako dílo psané lichým,

sedmislabičným veršem, který v závěru každé strofy pravidelně přechází v pouhé

tři  slabiky,  které  po  obsahové  stránce  významně  zdůrazňují  předchozí  verš.

Formální  i  obsahovou strukturu básně rovněž podporuje  opakování  „si  j'étais...”.

Přísně  dodržované  strofy  o  šesti  verších  mají  tedy  celkově  heterometrický

charakter. I pro tuto báseň platí značná nepravidelnost v césurách, které básník

nejčastěji klade po třetí slabice. Odchylky jsou však více než četné. Pro báseň je

příznačná  silná  tendence  k  synerezi,  jak  dokládá  první,  druhá,  sedmá,  osmá

a desátá  strofa.  Slovy  „boirais”,  „geôlier”,  „cierge”,  „roide”, „moi”  a  dalšími  básník

respektuje metrum za užití synereze. Co do kvality rýmů je třeba ocenit Corbièrovu

více než uspokojivou práci – v básni nalézáme zástup rýmů dostačujících („Faucon”

vs.  „balcon”),  jež  tvoří  drtivou  většinu  použitých  rýmů,  dále  také  ve  srovnání

s Crosem pozoruhodné množství rýmů bohatých  („porte” vs. „morte”; „Apôtre” vs.

„autre”; „apaiser” vs. „baiser”; „pendu” vs. „rendu”), a v neposlední řadě také třikrát

rým obsažený  („corde” vs.  „miséricorde”;  „Belle”  vs.  „Colombelle”;  „Confesseur”  vs.

„Soeur”). Přestože převažují heterometrické rýmy, je v básni patrná i vědomá práce

s rýmy isometrickými, kterými jsou prosyceny strofy jedna a šest, zatímco v dalších

strofách  jsou  již  konkurovány  rýmy  s  nestejným  počtem  slabik.  V  rámci  strof

dodržuje Corbière také střídání mužských a ženských rýmů, zatímco mezi strofami

je zhodnocení  veršové alternace těžko posouditelné  především kvůli  rýmovému

schématu  aa bb c,  dd ee c, ff  gg c… Verš typu  „c” je totiž mužský,  zatímco verše
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aa bb,  dd  ee (a  tak  dále)  nedodržují  striktní  rámec  střídání.  Prakticky  to  tedy

znamená, že ačkoli každá strofa končí mužským rýmem, nedá se říci, že by každá

strofa  začínala  rýmem  ženským.  Nelze  také  říci,  že  by  básník  střídal  rýmy

samohláskové  se  souhláskovými.  Z  tohoto  hlediska  je  struktura  básně  ještě

neuspořádanější než z hlediska střídání mužských a ženských rýmů. Oproti tomu

lze  shledat  velice  jasné  syntaktické  členění  uvnitř  veršů  tak,  aby  byl  naprosto

eliminován  přesah  či  protipřesah.  Tento  postup  dodává  básni  v  lehkosti

a srozumitelnosti. 

Vezmeme-li  v  úvahu  figury,  pak  je  zřejmá zvukomalba,  která  se  v  básni

nachází na několika místech. V první strofě ji kupříkladu představuje hojné užití

nosových samohlásek (zejména nosového [ɔ̃]),  zatímco druhá strofa je naplněna

souhláskou [ʀ]:

Si j'étais noble Faucon,
                                  ɔ̃ 

Tournoîrais sur ton balcon...
                          ɔ̃          ɔ̃ 

   - Taureau : foncerais ta porte…
ɔ̃      

- Vampire : te boirais morte…
ɑ̃                                            

Te boirais !

- Geôlier : lèverais l'écrou…
                   ʀ          ʀ 

- Rat : ferais un petit trou…
             ʀ          ʀ                      ʀ                  

Si j'étais brise alizée,
  ʀ

Te mouillerais de rosée…
         ʀ         ʀ

Roserais !
ʀ      ʀ       

Také  nemine  strofa,  abychom  v  ní  nenašli  alespoň  jednu  exklamaci

zakončenou  vykřičníkem  či  přímou  řeč,  ovšem  často  užívanou  bez  uvozovek.

Básník  jednoduše  promlouvá  ústy  subjektu,  aniž  by  proud  myšlenek  členil

interpunkcí  tohoto druhu.  Aposiopesí  Corbière  naopak nešetří,  tvoří  totiž  spolu

s výše jmenovanými figurami formálně jednotící prvky básně. Pouze v jedné strofě
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básník  tři  tečky  zcela  vynechává,  v  ostatních  případech  je  všude  nacházíme

minimálně jednou, avšak spíše vícekrát. Zajímavou ukázkou je pak místo, na němž

básník  pojí  exklamaci  s  aposiopesí,  a  to  sice  v  posledním  verši  čtvrté  strofy:

„Si j'étais  !...” Autor  dále  často  redukuje  či  vypouští  osobní  zájmena,  viz.  úryvek

výše, na němž je tato tendence dobře zřejmá. Téměř u každého výroku chybí osobní

zájmeno „je”, např. „Si j'étais noble Faucon, / [ je ] Tournoîrais sur ton balcon...” a tak

podobně v celé básni. Na konci básně se z neorganizovaného snění vynořuje nikoliv

šokující či překvapivá, nicméně přesto nečekaná a osvěžující pointa, v níž se básník

vtěluje do své lásky, aby mohl sám sobě otevřít. 

Pokud budeme nyní  hodnotit  sémantické kvality  básně,  pak upozorníme

na hlavní  téma,  za  něž  považujeme  metamorfózy  člověka-muže  na  cestě

za nedosažitelnou láskou. Jakékoli podoby na sebe totiž básník bere, nic to nemění

na  tom,  že  vše  zůstává  sněním,  tedy  ve  způsobové  rovině  kondicionálu.

Jednotlivými motivy jsou pak zvířata nejrůznějších vlastností (sokol - vznešenost,

býk - agrese, upír - děs, krysa - odpor) i lidé různého poslání a povolání. Básník

užívá figury kontrastu, aby podtrhl stavy, v nichž se zmítá – topos naznačuje snění

vznešeného  sokola,  které  záhy  střídá  útok  agresivního  býka  na  dveře,  sání

démonizovaného upíra či snažení odporné krysy, přísná postava zpovědníka se zde

záhy  potkává  s  hubeným  apoštolem,  žebravým  mnichem  i  bohatou  Madonou

či starým kostelníkem, také již ztuhlý oběšenec s nevinným dítětem. V souvislosti

s tím si však nelze nepovšimnout kombinací zvířat a lidí. Zatímco začátek básně se

nese v ryze animálním duchu, od druhé strofy přibývá lidských postav, až jejich

zastoupení  zcela  pohlcuje  zvířecí  složku.  Řazení  lidských postav však také není

náhodné  –  od  žalářníka  se  propracováváme  ke  zpovědníkovi  (tedy  z  prostředí

vězení ke zpovědi), dále k apoštolovi,  žebrákovi,  Madoně, kostelníkovi,  oběšenci,

ženě a dítěti. V tomto sledu je zřejmý pravidelný morální propad respektující slovní

skupiny o třech slovech – žalářník z prostředí věznice toto schéma otevírá, další

trojici  uvádí  žebrák a  poslední  je  naznačena  oběšencem.  Každá skupina  v  sobě

zároveň obsahuje prvky personifikující šlechetnost či čistotu, v prvním případě se

jedná o apoštola,  dále o Madonu a na konci o dítě.  Rozdělme je nyní v souladu

s jejich vlastnostmi do tří tematických skupin (od méně důstojných po ty nejvíce

ceněné):
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 žebravý mnich - žalářník – oběšenec 
 kostelník – zpovědník – apoštol 

žena – dítě – Madona

 Je  tedy  patrné,  že  básník  pracuje  s  gradací,  ovšem  užívá  ji  evidentně

záměrně nedokonale a částečně nahodile. Jako by vyzýval čtenářskou fantazii k její

vlastní rekonstrukci v souladu s individuální obrazností. Básníkovy asociace nelze

hodnotit jako volné, přesto s nimi pracuje tak, aby částečně dosáhl dynamického

sledu  podobného  neuspořádané  sekvenci  podobných  motivů  v  mysli  snícího

člověka. Za povšimnutí také stojí frekvence, s kterou autor uvádí postavy katolické

tradice, jež zřejmě nastolují staré pořádky dávných dob, do nichž jako by básník na

křídlech sokola zalétal. Fatální chybou by bylo opomenout dámu, pro kterou celá

báseň vznikla a ke které básník promlouvá každým  veršem. Veškeré jeho rétorické

snažení vrcholí v poslední strofě, kam se dopracovává od nejnižších společenských

vrstev, aby se v ní setkal se svou vyvolenou. Obraznými pojmenováními tedy báseň

překypuje, její vysoce stylizovaná metaforika ladí s celkovým záměrem. Corbière

užívá  zvířat  a  lidských  postav  jako  nositelů  určitých  povahových  specifik

a typových charakteristik, jejich užití v textu je však ve srovnání s Crosem poměrně

konkrétní  a  méně  symbolické.  Autorovi  stačí  dotknout  se  jedné  symbolické

myšlenky vtělené do určitého zvířete či osoby, aby se okamžitě zaměřil na symbol

jiného  druhu.  To  nicméně  neznamená,  že  by  v  sobě  báseň  symboly  přehnaně

redukovala, jejich charakter se však liší od dosud probíraných symbolů, které Cros

většinou  rozvíjel  jakožto  jeden  hlavní  a  ostatní  přidružené.  Je  třeba  si  také

všimnout hypotetické roviny básně vycházející z podmínky nereálné, kdy básník

kombinuje imperfektum s kondicionálem přítomným. I  to nás navádí do úrovně

snění. Tolik tedy k tropům. 

Na takto krátkém, téměř nedostačujícím vzorku básně můžeme jen těžko

charakterizovat  tvůrčí  princip  Tristana  Corbièra  v  jeho  celistvosti.  Navzdory

tomuto  faktu  je  však  evidentní,  jak  významnou  změnu  v  Holanově  výběru

představuje  tento  autor  ve  srovnání  s  Charlesem  Crosem.  Ta  spočívá  za  prvé

ve formě,  jak  dokládá  náš  versologický  exkurz,  za  druhé  –  a  to  především,

v přístupu k  tvorbě jako k  celku.  Působivé  a  přesto uvolněné  metafory,  osobitá

obraznost,  propojování  tradičních  a  nových  přístupů,  jemná  provokace,  slovní
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hříčky, uvolněnost a nenucenost projevu – tím vším se Corbière odlišuje od svého

předchůdce.  Společná je  jim dynamika a stručnost,  kterou však Cros uplatňoval

s nekompromisní  přesností,  zatímco Corbière se přesným schématům podvoluje

spíše neochotně. 

V  následující  části  uvedeme  Holanův  překlad  rozebírané  básně

a zhodnotíme překladatelovo počínání. 

PÍSEŇ V BÝT

Být ušlechtilý sokol dnes,
já na tvůj balkón bych se snes…

- Býk: vylomil bych dveře k tobě…
- Vamp: vypil bych tě v krátké době…

Vypil bych!

- Žalářník: dal bych volnost stálou…
- Myš: udělal bych dírku malou…

Být jitřní vánek, vonný tmou,
porosil bych tě rosičkou…

rdění vdých!

Být inkvizitor: bez úkoje
já zmrskal bych tě, sestro moje!

A řekl bych ti, jaký trest,
zhřešíš-li znova, dobrý jest…

Řekl bych…

Apoštol suchý býti snad, 
zjihl bych, řka: „Zažeňte hlad!
K zahnání hladu nic tu není
nežli chléb lásky: políbení!”

Jak bych zjih!

A být já žebravý snad mnich, 
o srdíčko tvé žebral bych
pro svatou Trojici, jíž žiji,

a pro Panenku pro Marii…
žebral bych!

A Madonou být přebohatou,
z výklenku svého se tmou zlatou
hodil bych pohled, nic než zjev,
grešličku za ten chvalozpěv…

Hodil bych!

Být starý kostelník, ach, on,
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stavěl bych svíci do záclon
a po nešporách v stínu tvém
já zhasil bych ji kropáčem,

zhasil bych!

Být visatec, jenž z visících
je oddán nebi: šplhal bych
po provaze, který je maní 
vezdejší kotvou slitování,

šplhal bych!

Být žena… ach, pro krásu tenkou
nazval bych tě svou holuběnkou…

Galáni by si pro tvůj klín
vháněli rapír do slabin…

Nazval bych…

Tvou dueňou být, dítě v zlatě, 
Rosinantou, jež česává tě,
Seňoro, Tebou být: já tich

bědnému SOBĚ odemk bych,
odemk bych! - 

Aniž  bychom detailně  rozebírali  versologické  pozadí  básně,  zdůrazníme

metrum, které Vladimír Holan zvolil pro svůj překlad. Sedmislabičný verš původní

básně je do češtiny asimilován jambem, který vzhledem k obsahu i volenému lexiku

působí  přirozeným dojmem.  Báseň  tedy  ani  v  překladu  nepostrádá  Corbièrovu

formální lehkost, zároveň také respektuje figury, jakými jsou aposiopese či hojné

zvolání, takže na první pohled překlad formálně odpovídá originálu. Jelikož však

zkoumání versologického pole českého překladu nenáleží  této práci,  přesuneme

pozornost směrem k interpretaci překládané básně.

Samotný překlad názvu básně napovídá o svém původu z básnického pera

Vladimíra Holana. Zatímco Corbière báseň nazývá prostě  „Píseň v ,Kdyby ̓ ”, Holan

název formuluje jako „Píseň v být”.  Neužívá tedy Corbièrova  „kdyby”,  nýbrž užívá

zvláštního vyjádření podmínky formou infinitivu, který následně hojně začleňuje

v inverzi  „být  (já)...”.  Přistoupíme-li  k  první  strofě,  zaujme nás  na  první  pohled,

že Holanův  sokol  by  se  nejraději  snesl  na  balkón  milované,  zatímco  Corbière

zůstává jen u kroužení. Zřejmě aby dodal překladu na tajuplnosti, zaměňuje Holan

upíra za vampa, což čtenáře odkazuje spíše k démonicky svůdné ženě než k zvířeti,

které  saje  krev.  Ve  druhé  strofě  podařeně,  avšak  opět  svébytně  překládá
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žalářníkovo zvolání „lèverais l'écrou...” jako  „dal bych volnost stálou”.  Neumožňuje

tedy pouze únik, ale rovnou volnost bez konce. Se žalářníkem je spjatá krysa, jak

autor básně dobře vnímal,  nicméně překladatel užívá svou favorizovanou myš –

ve dříve  uvedených případech přidává,  nyní  však na významu ubírá,  eufemizuje

krysu. K úsměvné situaci dochází, když překladatel mění pasátní vánek na  „jitřní

vánek,  vonný  tmou”,  a  také hned v  následujícím verši,  kde Holan nevlhčí  rosou,

ale „porosil bych tě rosičkou...”, setkáváme se tedy s figurou etymologikou, kdy jsou

usouvztažněna  slova  odvozená  od  téhož  základu.  Zdrobnělina  v  tomto  případě

navíc  působí  poněkud  nepatřičně.  Místo  jednoduchého  zvolání  „Roserais!”

v posledním  verši  strofy  Holan  nepochopitelně  přimýšlí:  „rdění  vdých!”.  Pouhý

zpovědník  se  pod  Holanovou  taktovkou  mění  v  inkvizitora,  který  by  zmrskal

„bez úkoje”. Samoúčelné zakomponování tohoto slovního spojení přináší básni nový

rozměr holanismu, ten se však natolik odchyluje od originálního znění, že tak může

dojít  k závažnému zmatení čtenáře.  Volně přebásnil  Holan i následné dva verše,

význam byl  však  zachován,  když  překládá  „Pour  seconde  pénitence,  /  Te  dirais

ce que je  pense...” jako  „A řekl  bych  ti,  jaký trest,  /  zhřešíš-li  znova,  dobrý  jest...”.

Apoštol hubený se najednou stává suchým, dále však zaznamenáváme vytříbené

přebásnění Corbièrova  „Pour votre faim apaiser :  / Le pain-d'amour :  Un baiser.”

jako  „Zažeňte  hlad!  K  zahnání  hladu  nic  tu  není  /  nežli  chléb  lásky:  políbení!”.

K dodržení metra básník obohatil  verše o imperativ zahnání hladu, dále rozšířil

obraz o „nic”, celkově se mu však podařilo poeticky a věrně převést francouzskou

výpověď do českého jazyka. Pátou strofu můžeme uvést v celém jejím znění jako

vzorovou a  můžeme také  konstatovat,  že  pokud by se  Holan  takto  věrně  držel

předlohy pokaždé, a zároveň výchozímu textu dodával mnohé ze svého stylu, řadil

by se jistě mezi vysoce ceněné překladatele své doby: 

Si j'étais Frère-quêteur,
Quêterais ton petit coeur

Pour Dieu le Fils et le Père,
L'Eglise leur Sainte Mère...

Quêterais !

A být já žebravý snad mnich, 
o srdíčko tvé žebral bych
pro svatou Trojici, jíž žiji,

a pro Panenku pro Marii…
žebral bych!
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V šesté strofě se z neznámých důvodů objevuje „se tmou zlatou”,  aniž  by

pro to byl jakýkoliv důvod. Považujeme to za další ukázku holanismu. Nadto zde

Holanova Madona nehází  pouze pohled,  krejcar  požehnaný,  nýbrž  doslova „hází

pohled,  nic  než  zjev”.  Překladatelova  motivace  rýmem je  zde  nasnadě.  Následná

strofa zaujme přimyšleným souslovím „v stínu tvém”, s další strofou pak narážíme

na visatce,  „jenž z visících / je oddán nebi […]”, což je v kontextu originální básně

poněkud bizarní rozvinutí. To však nemůže umenšit celkovou zdařilost strofy, která

na drobné odchylky zachovává původní význam i obrazovost. Holanova múza však

překladatele nepřestává pokoušet, snad také proto v předposlední strofě nalézáme

„pro  krásu  tenkou”,  přestože  Corbière  hovoří  pouze  o  krásce.  Patrné  jsou  také

Holanovy  autorské  tendence  v  dalších  verších,  kde  by  si  galáni  vháněli  rapír

do slabin pro klín oné dámy. Předně je třeba podotknout, že by tak podle Corbièra

pouze mohli činit, a to přede dveřmi či před bránou. Dále Holan ponechává galány

originálu  namísto  nápadníků,  což  sice  čeština  vnímá  jako  jistý  odklon

od bezpříznakovosti, ale přeložené slovo respektuje svůj původní rámec, je proto

přijatelné.  Nelze  opominout  ani  zakomponovaný  „rapír”,  který  na  scénu  básně

uvádí  až  Holan,  ale  který  v  ustáleném  spojení „vhánět  rapír  do  slabin” zní

libozvučně archaicky. Co však v básni původně není, a co je v překladu překážkou,

je klín oné dámy. Corbière totiž mluví o dámě, kvůli níž by tak milovníci mohli činit,

Holan  ji  však  redukuje  na  pouhý  klín.  V  poslední  strofě  překladatel  ponechává

exoticky působící původní slovo „la duègne”- ve francouzském jazyce je vykládáno

jako  „gardedáma”,  zatímco ve španělštině znamená také  „majitelka” či  „vlastnice”.

Spolu  s  oslovením  „seňoro” dobře  dokresluje  závěrečné  vypointování  básně

ve španělském prostředí. Za užití drobné výplně „já tich” a nahrazení „otevřel bych”

za „odemk bych” velmi elegantně řeší poslední trojverší: „Seňoro, Tebou být: já tich /

bědnému SOBĚ odemk bych, / odemk bych! -”

Jak je  vidět,  tento  překlad současně  představuje  Holanovy vzlety  i  pády.

Vezmeme-li v potaz jeho další počínání v ostatních básních překládaných umělců,

pak je nutno připustit,  že tento patří mezi ty zdařilejší.  Ačkoli  se ani zde Holan

nedokáže  ubránit  soustavnému  vypouštění  původních  významů  a  jejich

nahrazováním  pojmy  se  zcela  odlišnými  konotacemi,  podařilo  se  mu  souznít

s tónem i výrazem básně a zachovat přitom také původní významovou rovinu díla.

V interpretované básni jsou k vidění i místa, kde Holan původní význam obaluje
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dalšími výrazy a obohacuje tak obraz ke škodě originálu, který se nese ve znamení

jednoduchosti,  a  jemuž  proto  expanze  nesvědčí.  Tento  překlad  je  také  dobrou

ukázkou Holanovy práce s holanismy, jichž jsme zde napočítali několik. Překladatel

jako  by  místy  zapomínal,  že  reprodukovaný  text  nemá  být  samostatným

uměleckým  dílem,  nýbrž  především  věrným  překladem.  Závěrem  můžeme

zhodnotit Holanovo úsilí jako průměrné, protože odklonů je příliš velké množství.

Téměř každá strofa je poznamenána určitými odchylkami od originálu. Zároveň je

však zřetelná i  překladatelova snaha o potlačení  sebe sama,  která  však zůstává

víceméně pouze snahou.
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6 JULES LAFORGUE 

6.1 Básnický svět

 

Odchod z rodného Montevidea se sice odehrál v Laforguových šesti letech,

nedá se však vyloučit, že právě v tento moment začíná jeho vyhnanství, jeho věčné

putování  bez  konce.  Ve  svých  verších  je  „stále  jakoby  na  odchodu,  ve  stavu

ustavičného loučení a jednou nohou už jakoby jinde“27. Důležitou roli v Laforguově

životě jistě sehrál jeho mimořádně přísný otec i matčina zaneprázdněnost porody

dalších  sourozenců.  Snad  i  kvůli  absenci  pocitu  rodinného  zázemí  se

do básníkových  veršů  promítá  opuštěnost,  samotářství  a  stesk  po  tom,

co ve skutečnosti nikdy nezažil. Ačkoli ve svém životě toužil po lásce ze strany ženy,

nikdy  se  nedočkal  jejího  poklidného  naplnění.  I  ze  svého  krátce  trvajícího

manželství záhy uniká – smrtí. 

Jeho básnický svět je tedy naplněn averzí, citovými explozemi a vášnivými

vzplanutími. Mnohdy mu stačilo jen pár krátkých okamžiků na to, aby je posléze

zvěčnil  ve  svých  verších,  neboť  krátké  časové  trvání  v  jeho  vnímání  nijak

neumenšilo intenzitu prožívaného. Tento svět je však z větší části naplněn něčím

jiným,  než  je  vášeň –  totiž  čekáním na počátek skutečného života.  Jak ve  svém

doslovu komentuje Ivan Slavík, Laforgue je spíše jen parazitem slov o životě28. Mezi

touto spalující  intenzitou krátkých chvil  však básník prožíval  nicotu  a  prázdno.

Laforgův svět „- to byly veřejné knihovny s hodinami mezi mrtvou moudrostí knih,

bulváry, plynové lampy, vichry, omnibusy, neděle, kdy není do čeho píchnout, nádraží

a nábřeží,  předměstí,  opuštěné vody,  prázdná nedělní  náměstí,  uličky bez  chodců,

ulice s davy, soumraky, podzim, deště, dvojice, která se hledá a míjí,  která od sebe

prchá,  piano nějaké obyvatelky penzionu,  flašinety,  hospodské kutálky,  luna,  luna,

nuda.“29.  

Zhruba ve věku dvaceti let se Laforgue odklání od křesťanské víry a začíná

se zabývat filozofií Arthura Schopenhauera a Eduarda von Hartmanna, tzv. filozofií

Bezvědoma, která jako by od té chvíle vytvářela nepřekonatelnou propast mezi ním

27 Jules Laforgue. Sólo luny. Praha: Mladá fronta, 1981, s. 107.

28 Ibid., s. 114.

29 Ibid., s. 114.
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a  reálným životem.  Tento  myšlenkový  základ,  v  němž  vývoj  směřuje  k  zániku,

mu pomohl  k  nalezení  jeho  vlastního  pesimistického  rámce,  ve  kterém se  cítil

nepochopen  a  opuštěn.  Ačkoli  již  nepodléhá  náboženskému  diktátu,  stále  si

uchovává lásku k čistotě a cudnosti. Hříšné a poživačné tělo ho děsí i láká současně.

Choval se jako velké dítě – zranitelný, bezbranný. Jeho verše se sice silně inspirují

životem, přesto však nejsou jeho dokumentací,  vše se mísí a ztrácí v oparu snu.

Jeho  milostná  lyrika  se  vyznačuje  zralostí  a  hloubkou,  na  jejíž  dno  nelze

dohlédnout.  Nevíme,  komu  přesně  adresuje  svá  vyznání.  Laforgue  se  zhlédl

v Shakespearovi,  konkrétně  v  jeho  Hamletovi.  Neponechávejme  stranou  ani  to,

že Laforguovy Nářky byly údajně srovnávány s Corbièrovými Žlutými láskami, které

vyšly už roku 1873, nicméně Laforgue popírá jakýkoli vliv tohoto díla. Jisté však je,

že  u  obou  básníků nalézáme sebeironii,  hořkost  a  klauniádu,  jakkoli  osobitě  je

u obou podána30. Nadto byl Laforgue hned po Corbièrovi označen spolu s Bloyem

za dalšího prokletého básníka.  Laforgue se  sice  pohybuje  v  kruzích symbolistů,

přesto sám sebe nepovažuje za jednoho z nich. Své texty nevnímá jako symboly,

nýbrž jako „přímé záznamy“31. 

Jeho poezie roste z rozporů, smíchem maskuje svůj pláč, pláč zmučeného

klauna.  Svou  tvorbou  odhaluje  úpadek  doby,  morálky  a  společenských  hodnot.

Pociťuje sklíčenost a neschopnost tyto skutečnosti změnit, nemá již sil  k ničemu

jinému než k intenzivnímu prožitku přecházejícího v básně.  Za svého života byl

opomíjen,  po smrti  je  oslavován.  Laforguova poezie je  význačná nepravidelností

svých strof i veršů, překvapivostí a bohatostí rýmových schémat, neméně také díky

přítomným asonancím, refrénům, zvukosledu, slovním hříčkám, ozvěnám a echům.

Básník  dovedně  balancuje  mezi  řečí  hovorovou,  místy  až  argotickou,  a  mluvou

akademickou  a  noblesní,  ležérní  tón  střídá  tragický,  který  záhy  degraduje

posměchem.  Do  verše  vstupují  i  četné  poznámky,  vsuvky  a  exklamace.

V Laforguových  verších  nacházíme  mimo  jiné  také  strach  ze  smrti  vyjádřený

jazykem, který se nebojí dobových soudů. Co se týče atmosféry básně,  Laforgue

dokáže udržovat napětí na několikerém emočním pozadí – v básních defiluje patos

vedle triviálního, skromnost vedle pompéznosti, opovržení vedle lítosti, výsměch

vedle tragičnosti. Čím se zdá být Laforgue natolik originální, že na něho literární

30 Ibid., s. 118.

31 Ibid., s. 119.
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historie  nezapomíná?  Je  to  především pozoruhodná  „jednota  žitého,  napsaného

i přečteného […] a nedořečného”32.

Nyní se můžeme obrátit ke zhodnocení básnických sbírek Květy dobré vůle

(jejíž pojmenování nelze neasociovat s Květy zla Charlese Baudelaira), Napodobení

naší  Pany  Luny  a  Poslední  verše,  z  nichž  jsou  především první  dvě  v  Holanově

výběru hojně zastoupeny. Zdá se, že Vladimír Holan záměrně vytrhal básně z vazby

na původní sbírky, aby utvořil originální, významově soudržný celek dekadentního

ladění.  Opět  budeme  poněkud  předjímat,  když  okomentujeme  překlady  názvů

jednotlivých básní, z nichž v tomto komentáři vyjdeme. Pro jednotné porozumění

to však považujeme za strategické.  Holanovo první seznámení se s jednotlivými

útvary  se  jeví  jako  bezproblémové.  Ve  většině  případů  respektuje  název  básně

a daří se mu ho zdárně přeložit. V jednom případě se setkáváme s pozoruhodným

postupem: Holan překládá dva krátké úseky z básně  Locution des pierrots a činí

z nich  ve  svých  překladech  samostatnou  jednotku.  Jedná  se  o  báseň  jménem

Ach, ještě kniha... a Píseň. Proč tak Holan učinil, zůstane pravděpodobně předmětem

spekulací,  neboť žádné patřičné  odůvodnění  nenacházíme.  A tak,  podobně jako

u Tristana  Corbièra,  z  jehož  díla  Holan  vybírá  jen  jedinou  báseň,  nezbývá

než přijmout překladatelův vnitřní diktát, který ho často motivoval k neobvyklým

postupům. 

Co se týče těchto Holanem vybraných básní, začneme konstatováním silné

odlišnosti, se kterou Laforgue přichází. Ve srovnání s předešlými dvěma básníky se

totiž  nezabývá  láskou  či  ženou  s  intenzitou  a  konkrétností  u  Crose  a  Corbièra

spatřovaných,  naopak setrvává v  jisté  netečnosti,  jaksi  odtržený a  distancovaný.

Laforgue má ve  zkoumaném úseku k řešení  zcela  jiná  témata –  jsou to  témata

vnitřních  dialogů  o  životě,  úvah  o  světech  dávno  zaniklých,  o  světech  bájných

a mýtických,  o  prvopočátcích  křesťanství,  ale  také  o  vesmíru  a  především  luně

(tedy to,  co miluje i  sám Holan).  Několikrát  činí  výjimku, pozorovat to můžeme

především v básni Naše malá družka, kde nechává promlouvat ženu – ale aby dostál

svému stylu,  je to spíše než konkretizovaná osoba zástupkyně ženského pohlaví

s úvahami  obecného  charakteru  na  téma  vztahu  muže  k  ženě  a  ženě  ke  světu

i k sobě samé. Autor také konfrontuje nikoli muže s ženou, nýbrž člověka s ženou

v básni Neděle z Květů dobré vůle: „L'âme et la chair, la chair et l'âme, / C'est l'Esprit

32 Ibid., s. 119.
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édénique et fier / D'être un peu l'Homme avec la Femme”.  V jednom případě také

Laforgue pozoruhodně tematizuje jím samým zmařené zásnuby a zřeknutí se lásky,

jako  by  netoužil  po  ničem  jiném  než  po  odmítnutí  a  výsměchu.  Báseň,  jejímž

motivem jsou  ptáci  básníkovy  duše,  kteří  se  nejprve  vznesou  k  jejím výšinám,

a následně  vše  zašpiní,  obstarají  k  zásnubám čpící  zdechlinu  a  nakonec  vyrobí

náhrdelník z mušlí jako dar nevěstě, která jej přijme a snoubenci se vysměje, nese

název Romance. I zde čtenář samozřejmě vzpomíná na Baudelaira a jeho Zdechlinu.

Ústřední  téma  básnické  sbírky  je  však  luna,  která  prochází  mnoha  básněmi

najednou, jak o tom svědčí už jen názvy jako Dialog před východem luny, Sólo luny či

Litanie k posledním čtvrtím luny.  Na řádcích básně  Hry se čtenář dočká srovnání

ženy a luny (doslova říká:  „...la Lune m'obsède”,  ale potom hovoří, zdá se, k ženě),

neboť luna je pro Laforgua ztělesněním ženského principu. Oslavuje tedy ženství,

ale zároveň se mu vyhýbá. Mnoho básní se nese v nočním duchu jako báseň Za noci,

kde autor rovněž neopomíjí lunu. Do prostředí básní uvádí také Pierota, básníkova

bratra v neštěstí, jímž je fascinován podobně jako lunou, ale kterého nechává stát

více v pozadí a místy k němu promlouvá (Ach, ještě kniha...). Básně jsou prosyceny

pocity  smutku,  selhání,  výsměchu,  osamění,  nostalgie,  temnoty  a  titěrnosti

v soukolí  vesmíru,  odosobněné  lásky.  Jak  je  nyní  zřejmé,  Laforgue  si  vybírá

především statické motivy, klidné tempo básní koresponduje s úvahami o životě,

více než otázky po jeho smyslu řeší  básník principy,  na nichž stojí  svět a lidská

historie, rytmus a spád je pak některým básním dodáván formálně, např. stručnými

strofami. Dokonce dvakrát se na takto krátkém úseku setkáváme s básní stejného

názvu, totiž Neděle, která jednou pochází z básnické sbírky Květy dobré vůle, jindy

z Posledních veršů. Zdá se, že šlo o Holanův záměr, jímž mohl chtít upevnit sváteční

pocit s nedělí spojený i klidový režim, možnost nechat rozbíhat myšlenky a volně

snít. 

Autorův  jazyk  je  stručný  a  hutný,  verš  je  někdy  nečekaně  redukován

do pouhého  jednoho  slova  (jako  Litanie  k  posledním  čtvrtím  luny),  strofa

do pouhých dvou veršů a rýmové schéma pak nejčastěji podléhá rýmu sdruženému

aa bb cc.  Autorovo formální rozpětí  je však skutečně široké – od hutných básní

směřuje k rozsáhlým útvarům nepravidelné struktury strofické i rýmové jako Sólo

luny či Neděle z Květů dobré vůle. Práce se symboly je u Laforgua naprosto unikátní,

opět  se jedná o mimořádně silnou koncentraci  biblických či  mytických námětů,
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jejichž pozadí musí čtenář znát,  aby byl  schopen proniknout pod povrch básně.

Pokud toto povědomí  nemá,  pak se  mu ani  nemůže  podařit  k  básni  přistoupit.

Laforgue užívá výrazů jako Jan Křtitel, Bazilika Ticha (Hry); Joconda, eucharistie,

křest,  Bible,  zrcadlo,  sfinga,  Kanaan,  Mekka,  Léthé,  Arkády (Litanie  k posledním

čtvrtím luny);  Orfeus,  Parcifal,  Prométheus,  Nabuchudonosor,  biblická  Eva  a  její

dcery, Salomé, Ofélie, Salambo, Messalina, Popelka, Paul a Virginie, Psyché (Neděle).

Z tohoto důvodu hodnotíme četbu básní jako místy vysoce náročnou. Jindy však

se symboly pracuje podobně jako Cros, když užívá ptáků a jejich letu k podnícení

představy  volnosti,  zdechlinu  pojí  se  smrtí,  knihu  asociuje  s  moudrostí  apod.

Smysly jsou v básních zastoupeny poměrně skromně (pouze čich – pach zdechliny

v Romanci,  který snoubenka s ironií komentuje takto:  „...cette âme est bien forte /

Pour  mon  petit  nez...”  a  poté  přesto  náhrdelník  přijímá  a  odchází),  stejně  jako

zvířata  či  elementy,  z  nichž  se  objevuje  pouze  vzduch  a  voda.  Ani  barev  zde

nenacházíme mnoho, a pokud ano, pak jsou to barvy vybledlé, zašedlé. 

Básnickou syntax jsme již  ve  stručnosti  ohodnotili  jako vysoce flexibilní.

Jednou  podléhá  diktátu  úsečnosti  a  zkratkovitosti  dosahující  minimální  možné

délky strofy i verše, podruhé expanduje do rozsáhlých strof a několikastránkových

zpovědí.  Stejně  tak rýmová schémata,  která  se  často  vychylují  z  daného rámce,

a vysoce nepravidelné metrum. Ve dvou případech (Sólo luny, Neděle z Květů dobré

vůle) se dokonce výchozí metrum ani nedá určit, neboť je v každém verši odlišné.

Rýmy často  dosahují  dostačující  kvality,  místy  jsou bohaté,  jindy Laforgue  sahá

k asonanci (Romance:  „pâle vs. âme”, „salles vs. lames”). Patrný je sklon k synerezi

ve všech básních,  které se snaží  respektovat metrum. Básník dokonce ve  jménu

metra vypouští e caduc z některých nesamostatných zájmen (Hodný, hodný podzim:

„Car  le  vent,  je  l'  connais”  nebo „Je  vais  m'  la  passer  bonne”).  Je  tedy  zřejmé,

že zatímco  v  jedné  básni  se  nezabývá  přesnou  metrikou,  v  další  básni  hodnotí

každou slabiku a pečlivě se vyhýbá zbytečným odchylkám jako například v této.

V neposlední  řadě  zmíňme také  pouhých  pět  sloves,  kterých  autor  užil  v  básni

o třech strofách a čtyřech verších  Ach,  ještě  kniha... Smysl  nechává krystalizovat

substantivy, slovesa tedy mohou být potlačena.  Lexikum je mnohdy akademické,

knižní  a  neobvyklé,  jak  o  tom  svědčí  např.  báseň  Hry:  „Rosace  en  tombale

efflorescence”,  „berquinades”,  „phalènes”,  „patène”,  „lied”,  či Litanie  k  posledním

čtvrtím luny:   „Dernier ciboire / De notre Histoire”, „Vortex-nombril / Du Tout-Nihil”
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nebo  báseň Za  noci:  „d'épithalame”,  „un  Péan”,  „ex-voto”,  „Errante  Delos”

nebo„Putiphars”. 

Z  básnické  sémantiky  si  povšimněme  bohatě  užívaných  exklamací,

aposiopesí  a  řečnických otázek,  které  tvoří  páteř  Laforguova  uměleckého stylu.

Na velmi  krátkém úseku  básně  Píseň se  všechny  výše  uvedené  figury  setkávají

a tvoří  tak dostatečně ilustrativní  příklad Lafuorgova zhutnělého rukopisu.  Dále

Laforgue užívá anaforu a epanastrofu (Ach, ještě kniha...): 

Encore un livre ; ô nostalgie
Loin de ces très-goujates gens,
Loin de saluts et des argents,
Loin de nos phraséologies ! 

Encore un de mes pierrots mort ;
Mort d'un chronique orphelinisme;
C'était un coeur plein de dandysme

Lunaire, en un drôle de corps. 

Laforgue nejen v této básni sahá po zvolacích citoslovcích jako „ah !” či „ô”.

Dále užívá dialogu (Dialog před východem luny), z tropů je to v  Romanci  metafora

ptáka,  který  se  zahnízdí  na  vrcholu  básníkovy  duše,  kde  umenší  na  okamžik

básníkův smutek, aby záhy vše pošpinil a zničil jeho lásku, přičemž ze závěru básně

vyplývá  zřejmá  identifikace  autora  s  ptákem,  což  přispívá  k  celkové  pointě

vlastního zavinění a zmaru. Zajímavá je také následná myšlenka, kdy se ukazuje,

že snoubenka nepohrdne náhrdelníkem, ale  jeho páchnoucím dárcem ano. Nijak

četně,  avšak přesto místy  nalézáme zvukosled a  eufonii,  jako například v  básní

Hodný, hodný podzim: 

Ah! L'automne est à moi,
                                        wa 

Et moi je suis à lui,
         wa      ɥi       ɥi    

Comme tout à « pourquoi ? »
                                      wa 

Et ce monde à « et puis ? »
                            ɥi 

Styl  lze  závěrečně  zhodnotit  jako  neotřelý,  plný  neobvyklých  slovních

spojení  a  nečekaných  obratů  (Romance:  „À  mes  probes  lambris  de  famille...”),
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budovaný na značně širokých základech. Jednou se básník drží pečlivé střízlivosti

a silné koncentrace nominálních výrazů i nosných myšlenek, jindy však rozvolňuje

strofy  i  s  jejich  obsahem  a  nechává  se  unášet  asociacemi.  V  básni  Litanie

k posledním čtvrtím luny je básník dokonce natolik zkratkovitý, že báseň posouvá

spíš k hranicím zaklínadla, modlitby či mantry. S jeho verši přichází také osobní

svědectví, a protože je jeho život silně prodchnut cynismem, nelze čekat významné

odpoutání  a  vychýlení  se  z  vazby  na  něj.  V  básni  Neděle z  Posledních  veršů se

setkáváme s  mnoha postavami,  z  nichž  některé  autor  posměšně karikuje,  Ofélii

například oslovuje takto: „Ophélie toi surtout / Viens moi par ce soir d'août / Ce sera

entre  nous.” Zatímco  v  některých  případech  vede  výpověď  v  ryze  abstraktním

duchu a atmosféru ladí do hloubavé a přemýšlivé polohy (Dialog před východem

luny), odlehčení a čistá hravost v autorově zkoumané tvorbě přichází méně často,

ale téměř vždy jsou spojeny s ironií  (Naše malá družka).  Ve stručnosti  můžeme

konstatovat,  že  Laforguova  tvorba  neustále  překvapuje  a  upoutává  jak  svou

formou, tak svým obsahem. Umělec takovéhoto rozsahu je jistě obtížně uchopitelný

pro  mnoho zkušených překladatelů.  V  následující  fázi  našeho  rozboru se  proto

zaměříme na Vladimíra Holana a jeho pojetí těchto básní.

6.2 Napodobení naší Pany Luny v Holanově pojetí

Posledním bodem naší práce bude rozbor dvou básní ze sbírky Napodobení

naší  Pany  Luny,  které  jsme  opět  vybírali  s  ohledem  na  zdařilost  či  naopak

nedostatečnost  překladu  Vladimíra  Holana.  Na  následujících  řádcích  tedy

předkládáme  básně  Píseň a  Litanie  k  posledním  čtvrtím  luny včetně  překladu.

Začněme analýzou originálního znění druhé jmenované básně: 

LITANIES DES DERNIERS QUARTIERS DE LA LUNE

Eucharistie
De l'Arcadie,

Qui fais l'oeil
Aux coeurs en deuil,

Ciel des idylles
Qu'on veut stériles,
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Fonts baptismaux
Des blancs pierrots,

Dernier ciboire
De notre Histoire, 

Vortex-nombril
Du Tout-Nihil, 

Miroir et Bible
Des Impassibles, 

Hôtel garni
De l'infini, 

Sphinx et Joconde
Des défunts mondes, 

Ô Channan
Du bon Néant, 

Néant, La Mecque
Des bibliothèques, 

Léthé, Lotos, 
Exaudi nos !

Báseň  je  rozčleněna  do  dvanácti  strof  o  dvou  verších.  Je  vedena

v pravidelném sudém čtyřslabičném verši. S ohledem na neobvyklou délku metra

básník využívá  možností  synereze,  jako v případech: „pierrots”,  „dernier ciboire”,

„Histoire”,  „Miroir” či  „bibliothèques”,  ve slově  „Néant” a „l'oeil” se kloní k dierezi.

V této  básni  je  značný  podíl  postačujících  rýmů („idylles” vs. „stériles”,  „Vortex-

nombril” vs. „Tout-Nihil”,  „Bible” vs.  „Impassibles”,  etc.),  o  chudém rýmu můžeme

hovořit  pouze  v  jednom případě  („eucharistie”  vs.  „l'Arcadie”).  Oproti  tomu rým

bohatý, jenž zasahuje více než dva fonémy, sledujeme ve dvou případech („ciboire”

vs.  „Histoire” a  „Joconde” vs. „mondes”).  Jedná se o rýmy izometrické, sjednocené

rýmových schématem sdruženého rýmu aa bb cc dd.  Ženské rýmy jsou striktně

střídány mužskými, ovšem samohláskové rýmy se v básni vyskytují jen ve čtyřech

případech  (ve  strofě  první,  čtvrté,  osmé  a  desáté),  souhláskové  tedy  převažují.

Na závěr versologického rozboru můžeme ještě okomentovat básníkovo zacházení

s přesahem, bez něhož by se v takto krátkém útvaru jen těžko obešel. V básni jej lze
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nalézt téměř v každé strofě, jak jsme tučně vyznačili v celém znění básně uvedené

výše.

Co se týče básnické syntaxe, je nutné zmínit asyndeton, na němž je báseň

vystavěna.  Laforgue  záměrně  vynechává  jakékoli  spojky,  asociace  nechává  stát

vedle  sebe  a  báseň  se  tak  stává  jedinou,  průběžně  se  neustále  obohacující

a gradující  exklamací,  končící  výsledným  „Exaudi  nos  !”,  které  básník  úmyslně

zvýrazňuje kurzívou. Apostrofa, jejímž prostřednictvím básník oslovuje své motivy,

je dalším pilířem básně, která je také velice chudá na slovesa (nacházíme pouhá

tři).  Její  nominální  nasycenost  proto  spíše  připomíná  jediné  rozvinuté  souvětí.

Povšimněme si také pleonasmu „Fonts baptismaux”, tedy doslova „křtitelnice křtící”.

Autor do básně včleňuje také zvukosled. Pro ilustraci uvádíme několik příkladů: 

                                                             Eucharistie                                                             
      k a  i s i 

    De l'Arcadie,      
                 k a   i          
     Ciel des idylles  

          si          zi i   l          
              Qu'on veut stériles,             

                 s     i l
  Fonts baptismaux

   b      i s
 Des blancs pierrots,

 b l        p i    

Co  se  týče  sémantického  hlediska,  opět  začneme  interpretací  tématu

a dílčích motivů. Tématem, které se nalézá už v názvu básně, je opět luna, i když

v obsahu básně přímo nefiguruje. Zdá se, že v ní básník nechává zrcadlit všechny již

dávno zesnulé  světy.  Luna jako by znovu osvěcovala  mytickou minulost  lidstva,

odráží v sobě náboženství, historii i báje bez rozdílu. Dalším hlavním tématem je

pak náboženství, které básník člení na dílčí motivy eucharistie, tedy svátosti oltářní

připomínající  Poslední  večeři  Ježíše  Krista,  s  ní  spojené  nádoby  k  uchovávání

proměněných  hostií  („ciboire”),  z  křesťanské  tradice  uvádí  dále  křest,  Bibli

či „Chanaan” neboli  Kanaán,  tedy  buďto  historické  území  na  Předním Východě,

o němž  se  hovoří  ve  Starém  Zákoně,  či  přímo  starozákonní  postavu,  vnuka

Noemova.  Z  řecké  mytologie  jmenujme  oblast  Arkádie  či  řeku  Léthé,  tekoucí

v podzemní  říši  Hádově  a  vlévající  se  do  Styxu  -  v  přeneseném  slova  smyslu
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znamenající  zapomnění.  Laforgue  nás  zavádí  také  do  Mekky,  tedy  rodiště

Mohameda – proroka islámu. Je tedy dobře patrné, do jaké míry nechává básník

prostupovat  náboženské  světy,  které  však  vždy  vznikaly  i  posléze  upadaly

pod stálou  a  moudrou  lunou.  Báseň  končí  příznačným  symbolem,  jenž  uzavírá

všechny  předcházející  náboženské  a  mytologické  narážky.  Jedná  se  o  symbol

lotosového květu, který pro mnoho kultur znamená posvátnou květinu (tradičně je

spjat  především  s  egyptskou  mytologií,  hinduismem  či  budhismem).  Stran

ostatních  symbolů  je  třeba  říci,  že  básník  se  neomezuje  jen  na  náboženství  –

na scénu uvádí k divadlu odkazující, pantomimickou postavu nejčastěji zhrzeného

milovníka Pierota,  také sahá k mrtvému latinskému jazyku („Tout-Nihil”,  „Exaudi

nos”), evokuje v nás představu hotelu (užívá tedy výraz, jehož denotace je moderní

povahy),  záhy nás odvádí do Egypta odkazem na faraona oslavujícího sfingu, již

usouvztažňuje  s  Monou  Lisou,  která  potom  odkazuje  na  italské  renesanční

malířství představované mytizovaným malířem Leonardem Da Vinci. 

Z tropů dále jmenujme personifikaci, v níž eucharistie pomrkává na srdce

plná žalu: „Eucharistie / De l'Arcadie, // Qui fais de l'oeil / Aux coeurs en deuil”. Když

básník nechává vměstnat celou lidskou historii do nádoby eucharistie ve verších:

„Dernier ciboire / De notre Histoire”,  užívá metaforu, která je mu ostatně hlavním

pracovním nástrojem pro tuto báseň. Nic zde není řečeno přímo, jsou oslovovány

jednotlivé historické epochy a náboženství,  aby byly personifikovány a následně

metaforicky vykreslily sdělení básně. 

V  tuto  chvíli  již  můžeme  přikročit  k  prostudování  překladu  Vladimíra

Holana: 

LITANIE K POSLEDNÍM ČTVRTÍM LUNY

Oltářní svátosti
S arkádskou bledostí, 

Jež očkem házíváš
Po srdcích, žal kde náš, 

Nebesa idyl, jež
Neplodné chceme též, 

Křtitelnice potu
Bílých pierotů, 
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Ciborium poslední
Historie našich dní, 

Vortex – pupku, ó ty
Pupku Všenicoty, 

Bible, zrcadlo, 
Bezcitných ty zlo, 

Garni hotýlku
Stále pro dýlku,

Jocondo, sfingo mých
Světů zaniklých, 

Ó Kanaan, ty líc
Dobrého Nic, 

Nicoto, Mekko ty
Každičké bibliotéky, 

Lotosi, Léthé ros,
Exaudi nos!

Vladimír Holan převádí původní čtyřslabičnou báseň do převážně daktylské

stopy, která mu dobře vyhovuje svým tříslabičným charakterem a kterou nejčastěji

alternuje s daktylotrochejem, dále pak také s čistým trochejem a zcela výjimečně

dokonce s částečnou jambickou stopou. Vzhledem k Holanově vlastní tvorbě se lze

domnívat, že byl přitahován právě volbou témat a fundovaností, s jakou Laforgue

tyto  oblasti  uchopuje.  Celkové  vyznění  básně  v  překladu  je  proto  poměrně

uspokojivé,  ačkoli  v  takto  úsečně  vedených strofách bylo  pro  Vladimíra  Holana

náročné  zdržet  se  nesouvisejících  vložených  slov  za  účelem  dosažení  rýmu.

Vyjdeme-li z první strofy, pak tuto tendenci můžeme okomentovat hned v druhém

verši,  v  němž Holan přimýšlí  „arkádskou bledost”.  Tento proces – tedy dodávání

překvapivých  vlastností  prostřednictvím  abstrakt,  nečekaných  epitet  a  jiných

slovních druhů -  je  pro něho samotného natolik  typický,  že ho nelze  v  žádném

ohledu  považovat  za  Larforga  styl.  Druhá  strofa  byla  Holanem  vystižena  jen

s odchylkou  přivlastňovacího  zájmena  „náš”,  které  však  je  možné  tolerovat

vzhledem k latinskému zvolání na konci básně, kde se rovněž objevuje první osoba

plurálu.  Následná  strofa  se  opět  poměrně  přesně  drží  originálu,  nicméně
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„křtitelnice potu” další strofy vyčnívá natolik nad rámec básně,  že ji  nelze přejít

mlčením. Pot je tradičně spjat s fyzickou aktivitou či mentálním úsilím, s křtitelnicí

jsou nejčastěji  asociovány křtiny novorozeněte,  které  se jistě  nepotí  do té  míry

ani takovým způsobem, aby měl být pot poetizován. V zájmu docílení rýmu tedy

Holan zachází až příliš daleko. Pátá strofa se však navrací k originálu, rým nalézá

stabilitu naprosto přirozeně, stejně jako další verše, v nichž Holan opakuje oslovení

„pupku”,  které kombinuje se zvoláním  „ó ty”.  To však užívá i sám autor na jiném

místě,  nedochází  tedy  k  nepatřičnému  posunu  z  Laforguovy  základny.  Dále

překladatel  zaměňuje  pořadí  Bible  a  zrcadla,  takže  se  „bezcitní” vztahují  nyní

k zrcadlu, zatímco Laforgue k nim odkazoval přes Bibli. Kuriózní je strofa oslovující

Laforguův doslova přeložený  „hotel  obložený nekonečnem”,  jež  Holan chápe jako

„garni  hotýlek”,  který  je  „stále  pro  dýlku”.  To  je  poněkud  eufemické  označení

nekonečna. Zaniklé světy se nevztahují k básníkovi, jak se Holan domnívá, nadto

opět zaměňuje pořadí sfingy a Jocondy a vypouští souřadící spojku  „a”,  takže by

čtenář snad mohl vztáhnout oslovení „sfingo” k Jocondě. „Z dobrého Nicota” se stává

„Dobrého Nic” a  Kanaan se  oproti  originálu zcela  svévolně stává  „lící”.  V  závěru

básně se Holan opět ukázňuje až na to, že je Léthé asociována s rosou, což však

není vyloženě protichůdné významu. 

Kvůli  skromné  délce  překládané  básně  a  jejích  veršů  nemáme  možnost

věnovat se dalšímu zkoumání Holanovy interpretace, nicméně i z takto krátkého

úseku je opět patrný Holan sám. Jeho styl se dere na povrch na mnoha místech.

Zkratkovitost  formy  básně  však  překladateli  neumožňuje  přílišné  vyvázání  se

z pravidel  originálu,  proto  zde  nalézáme  mnohem  méně  reformulací,  elips

či umělého  dodávání  obrazů  a  významovosti,  než  tomu  bylo  u  předchozích

studovaných básní. Můžeme vznést hypotézu týkající se stručnosti originálu, která

Holanovi  možná  svědčí  více  než  rozvolněné  strofy  poskytující  až  příliš  mnoho

místa  k  překladatelově  vlastní  invenci.  Tuto  hypotézu  také  ověříme  na  další

zkoumané básni Píseň, která bude ještě o něco kratší než tato. Nadto k ní vzneseme

další  otázky  týkající  se  jejího  výběru  a  vydělení  z  originálního  celku  učiněné

překladatelem. Dále budeme postupovat obvyklým způsobem. 
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VIII

Ah ! Tout le long du coeur
Un vieil ennui m'effleure…
M'est avis qu'il est l'heure

De renaître moqueur. 

Eh bien ? Je t'ai blessée ?
Ai-je eu le sanglot faux,

Que tu prends cet air sot
De La Cruche cassée ?

Tout divague d'amour ;
Tout, du cèdre à l'hysope, 

Sirote sa syncope ;
J'ai fait un joli four.

Předně  provedeme  versologickou  analýzu,  k  sémantickému

a syntaktickému  rozboru  přistoupíme  následně.  Báseň  Píseň je  členěna  do  tří

čtyřveršových strof sudého šestislabičného verše o rýmovém schématu aaaa bccb

deed.  Skupinový  přízvuk  je  patrný  v  podobě  poloveršů,  jejichž  délka  nejčastěji

odpovídá schématu 4:2 a 3:3, na dvou místech však k césuře dochází již po druhé

slabice. Strofy je možné charakterizovat jako isometrické.  Druhá strofa jako jediná

obsahuje chudý rým („faux” vs. „sot”),  ostatní rýmy jsou beze zbytku postačující

(např.  „coeur”  vs.  „m'effleure”  vs. „l'heure” vs.  „moqueur”).  V  jednom  případě

nalézáme  heterometrický  rým,  kdy  se  počet  slabik  v  rýmovaném  slově  liší

(„d'amour” vs.  „four”),  ostatní  rýmy  jsou  isometrické  povahy  („faux” vs. „sot”).

Rýmové  klišé  je  patrné  v  případě  rýmu  „coeur” vs.  „l'heure”.  Laforgue  pečlivě

dodržuje střídání mužských a ženských rýmů. Začíná mužským, do něhož vkládá

ženský rým končící na e caduc, strofu uzavírá mužským rýmem a pokračuje v nové

strofě ženským, jak jsme tučně naznačili v básni výše uvedené. Podle jiného klíče

střídá  básník  s  opětovnou  pravidelností  rýmy  souhláskové  (viz.  celá  první

i závěrečná strofa) a samohláskové (druhá strofa). Vzhledem k poměrně malému

prostoru, který poskytuje šestislabičný rým, se básník uchyluje k užívání přesahu

(pokračování syntaktického celku tučně zvýrazněno):

M'est avis qu'il est l'heure
De renaître moqueur. 
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Protipřesah  (a),  v  němž  syntaktická  jednotka  končí  dříve  než  rytmická,

užívá v následujícím případě, kde zapojuje také již zmíněný přesah (b):

 

       Eh bien ? Je t'ai blessée ? (a)
Ai-je eu le sanglot faux,

Que tu prends cet air sot
  De La Cruche cassée ? (b)

Z básnických figur je nutné poukázat na zvukosled, kterého je báseň plná,

nejčastěji se opakují fonémy [s], případně [z] a [t], případně [d]:

Ah ! Tout le long du coeur
                                        œʀ     
Un vieil ennui m'effleure…
                                     œʀ     
M'est avis qu'il est l'heure

                                         œʀ     
De renaître moqueur. 

                                  œʀ     

Eh bien ? Je t'ai blessée ?
                           s

Ai-je eu le sanglot faux,
 s     

Que tu prends cet air sot
                       s           s

De La Cruche cassée ?
                      s

Tout divague d'amour ;
    t        d             d                    
Tout, du cèdre à l'hysope, 

                t        d    s  d               z                        
Sirote sa syncope ;
s     t   s   s               

J'ai fait un joli four.

Dalším případem figury je  anafora v poslední strofě,  kde básník opakuje

dvakrát po sobě „tout”:  „Tout divague d'amour; / Tout,  du cèdre à l'hysope”.  Dále

básník využívá řečnických otázek („Eh bien? Je t'ai blessée ?”) a zvolání („Ah ! Tout le

long du coeur [...]”). 

Básnickou  sémantiku,  tedy  tropy,  budeme  muset  podrobit  rozšířenému

zkoumání,  které  bude  brát  v  úvahu  i  předchozí  a  následující  kontext  básně
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Holanem přeložené jako Píseň, kterou však Laforgue sám označuje jako VIII a řadí ji

do celku rozsáhlejšího útvaru básně Locutions des pierrots. Tento celek nebudeme

uvádět,  neboť ho nebudeme versologicky ani  syntakticky analyzovat;  využijeme

však  jeho  tematického  potenciálu  k  lepšímu  porozumění  obsahu  básně.  Celou

báseň opět tematicky sdružuje luna, k níž se básník obrací po celou dobu svého

projevu.  Ačkoli  tento  celek  začíná  poměrně  sjednoceně,  ke  konci  se  již  motivy

rozbíhají.  V  úvodu  básník  promlouvá  k  ženě,  vyjevuje  jí  svou  tíseň,  lituje  se

a připomíná  jí  její  vlastní  krutosti.  Dokonce  dvakrát  ji  dává  do  souvislosti

s Jocondou, s níž jsme se setkali i v dříve analyzované básni, nazývá ji také Evou

a Dalilou. Je tedy evidentní, že básník nechává text opět ožívat biblickými a dalšími

mytickými narážkami. Úvod básně je veden v dekadentním tónu, kdy autor osciluje

mezi láskou k ženě („Je te vas dire : moir, quand j'aime, / C'est d'un coeur, au fond

sans apprêts”) a jejím odmítáním („Mon coeur si simple s'abreuve / De vos vilaines

rigueurs” nebo dále „Adieu. - Qu'est-ce encore ? Allons bon, tu pleures !”). Závěr básně

se pak soustřeďuje na téma odchodu a ponechání ženy jinému muži:  „Car on l'a

unie / Avec un monsieur, / ce qu'il y a de mieux, / Mais pauvre en génie.”). Útěchu

básníkovi  opět  skýtá  luna,  počíná  opět  s  filozofickými  úvahami,  vzpomíná

na mrtvého  pierota  („Encore  un  de  mes  pierrots  mort  ;  /  Mort  d'un  chronique

orphelinisme”), s nímž pravděpodobně umírá i cosi z básníka („J'ai fait mon temps,

je  déguerpis  /  Vers  l'Inclusive  Sinécure !”).  Nakonec  přiznává,  že  ženu trápil  on:

„Eh bien oui, je l'ai changrinée, / Tout le long, long de l'année”. Na posledních verších

básně uvádí:  „Je ne suis qu'un viveur lunaire”, končí pak nostalgickým povzdechem

a řečnickou  otázkou:  „Mais  où  sont  les  Lunes  d'antan  ?  /  Et  que  Dieu  n'est-il  à

refaire ?”. 

Po této ilustraci kontextu básně je možné přistoupit k výkladu sémantické

roviny  básně  Píseň,  Laforguem však  označené  jako  VIII.  Tato  sekvence  přichází

v okamžiku,  kdy se  básník  loučí  se  ženou.  Jedná  se  o  důležitý  okamžik,  kdy se

ladění básně obrací  k  motivům nudy a výsměchu:  „M'est  avis  qu'il  est  l'heure /

De renaître moqueur” či také:  „Ai-je eu le sanglot faux, / Que tu prends cet air sot”.

To hned v zápětí  umocňuje další  verš narážející  na divadelní komedii  Heinricha

von Kleista z počátku 19. století La Cruche cassée. Báseň tedy nepochybně graduje

stejně  jako  vztah  k  ženě,  dílo  obráží  soužití  básníka  s  dotyčnou  ženou,  které

dospívá až do bodu odtažitosti a posměvačnosti, v němž si však básník okamžitě
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uvědomuje svůj nezdar: „J'ai fait un joli four”. S výsměchem a ironií tedy nešetří ani

u sebe. Tolik k tématu a motivům. K dalším tropům řadíme personifikaci, v níž o něj

zavadí stará nuda („Un vieil ennui m'effleure...”), dále také vše, co kvůli lásce mluví

z cesty, od cedru po yzop:  „Tout divage d'amour ; tout, du cèdre à l'hysope” a srká

svou  mdlobu:  „Sirote  sa  syncope”. Na  konci  poslední  strofy  dochází  k  paradoxu

mísícímu se s ironií, když básník tvrdí, že udělal krásné fiasko. 

Rozebíranou báseň je nyní třeba okomentovat jen v souvislosti s překladem

Vladimíra Holana a naše zkoumání bude u konce.

PÍSEŇ

Ach, podél srdce drás
spár staré nudy zase…
Čas nejvyšší je, zdá se, 
být posměváčkem zas. 

Ech, zranil jsem tě, plačko?
Zda s falší vzlyk jsem k ránu, 

že z Rozbitého džbánu
bereš to hloupé áčko?

Vše v chvíli láskou šílí;
vše, od cedru až k yzopu, 

saje svou synkopu;
jen fiasko mé kvílí. 

Původní  šestislabičný  verš  převádí  Holan  do  smíšeného  metra,  v  němž

nepravidelně  střídá  převážně  třístopovou  daktylskou  stopu  s  dvoustopým

trochejem. Užívá také bezpřízvučné jambické předrážky,  již jsme vyznačili  tučně

ve výše citované básni. Začneme-li první strofou, pak je třeba uznat, že významově

se Holanovi daří přenášet dané roviny jen s tím rozdílem, že v českém překladu

chybí  odkaz  k  první  osobě  singuláru,  kterou  Laforgue  odkazuje  sám  k  sobě.

Stylisticky vzato hodnotíme docílenou kvalitu rýmů jako věrnou originálu. Holan se

snažil dodržet schéma  aaaa alespoň tak, že vnitřní rýmy  bb („zase” vs. „zdá se”)

maximálně přibližuje vnějším rýmům aa („drás” vs. „zas”).  Když však tuto strofu

nahlas přečteme v českém jazyce, bude znít kostrbatě a neuhlazeně, navíc se zde

v koncových rýmech setká „zase” a „zas”, tedy dvě stejná, jen jinak zakončená slova,

navíc obrazově prázdná, jsou vtlačena na konec verše. 
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Druhá strofa kulminuje ve svém odchýlení, když se překladatel lopotně táže

jakési  plačky,  o  níž  autor  mlčí:  „Ech,  zranil  jsem  tě,  plačko?”,  dále  přidává  opět

na konec verše příslovečné určení  času „k  ránu” a  zcela  nepochopitelně  uzavírá

strofu:  „že z Rozbitého džbánu / bereš to hloupé áčko?”. Co by si měl český čtenář

představit pod pojmem hloupého áčka, které si plačka bere z džbánu, je vskutku

záhadou. Pokud Holanovi stačila pouhá přítomnost písmena „a” ve slově „air”, které

Laforgue spojil  se slovesem  „prendre” a  adjektivem  „sot” do  významu  „tvářit  se

hloupě”, pak to hodnotíme jako hrubé neporozumění básni. V poslední strofě pak

vše  šílí  láskou  namísto  původního  blouznění  či  mluvení  z  cesty,  synkopa  je

přeložena doslova, nikoliv jako mdloba – to můžeme tolerovat, neboť z originálu

nelze vysledovat záměr, s jakým autor substantivum použil. Nicméně personifikace

kvílícího  fiaska  opět  nesporně  překračuje  rámec  básně  a  plně  se  identifikuje

s Holanovým stylem. 

Jak je zřejmé z analýzy překladu, nelze potvrdit dříve nastolenou hypotézu

týkající se celkové stručnosti básně v návaznosti na zdařilost překladu. Na takto

krátkém úseku jsou vidět Holanovy stylistické i sémantické potíže, překladatel se

ztrácí  a  následně  uniká  vlastními  personifikacemi  např.  „kvílícího  fiaska”

a „hloupého áčka”.  Jediným prostředkem, který Holana dokáže skutečně ukáznit,

se zdá  být  krátkost  zvoleného  metra  originálu,  která  poskytuje  jen  minimální

prostor k reformulacím. Pouhý nízký počet strof proto k omezení Holanovy invence

nestačí. Závěrem můžeme potvrdit, že co do studovaných básníků je Jules Laforgue

pro  Holana  autorem  místy  značně  komplikovaným,  jakkoliv  je  mu  obsahově

nejbližší. 
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7 ZÁVĚR

V konečném shrnutí této práce můžeme konstatovat, že se nám v průběhu

bádání  vzhledem  k  našim  omezeným  možnostem  bohužel  nepodařilo  potvrdit

všechny teze literární kritiky týkající se nazíraných prokletých básníků, přesto se

s literárními odborníky v mnohém shodujeme:

Charlese  Crose  hodnotíme  jako  básníka  barev  a  smyslů.  Díky  těmto

aspektům  prožívá  básník  opojení,  lásku  i  hořkost  s  neobyčejně  důvěryhodnou

intenzitou.  Autorova  tendence  k  silné  smyslovosti  a  k  zahlcení  básní  širokou

paletou  barev  ho  ukazují  jako  básníka  laděného  poněkud  jinak,  než  jsou

orientováni ostatní studovaní autoři. Pokud oni pracují se smysly, pak vynechávají

barvy, nicméně Cros obojí propojuje do koherentního celku. Ten dodává jeho dílům

zvláštní lesk i atmosféru. Někdy banální symboly tak povyšuje na úroveň neotřelé

básnické elegance plné tajemství.  Své symboly vzešlé z obecnin nechává odvíjet

od ústředního  tématu,  čímž  básni  přináší  logickou  posloupnost,  dynamiku

a vzdušnost.  To  vše  se  děje  za  užití  jednoduchého  jazyka,  který  posiluje

srozumitelnost  básní  a  zároveň  skýtá  netušená  zákoutí  zvukomalby

či onomatopoie.  Takřka  beze  zbytku  využívá  možností  silné  metaforiky  a  iluze

přítomných  v  každé  studované  básni,  také  personifikuje,  nadsazuje  či  naopak

zamlčuje.   Brilantně  tedy  dovede  pracovat  s  odhalováním  smyslu,  který  však

na určitých místech důmyslně skrývá. Rytmus básní posiluje Cros užitým přesahem

a  protipřesahem,  dále  jsou  básně  rytmizovány  i  vnitřním  členěním  verše

na poloverše a takty, kde v porovnání s ostatními básníky opět nacházíme největší

sklon k pravidelnosti. Ze studovaných básníků vykazuje autor nejsilnější tendence

k  přesnosti  schémat,  striktně  dodržuje  strofické  útvary,  střídání  mužských

a ženských rýmů i přesnost metra podpořenou synerezí a dierezí. Jeho analytický

přístup se opírá o střídmost sloves i druhů rýmů, promyšlené vypointování i četné

kontrasty.  Básně uskutečňují  Crosovu touhu po snění,  na které v běžném životě

nezbývalo  mnoho  prostoru.  Jeho  verše  však  bohužel  nebyly  nikdy  dostatečně

doceněny,  zejména pak v českém prostředí.  Čtenářské pochopení a zájem svých

rodáků snad mohl básník po dobu svého života více ovlivnit, otázkou zůstává, zda

o to stál či usiloval. 

Vladimír  Holan  přistoupil  k  překladům  Charlese  Crose  s  až  nečekanou
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zodpovědností, která ústí v jedny ze zdařilejších překladů studovaných na těchto

stránkách. Snad překladateli pomohla i dobrá strukturovanost básní, které se mohl

držet,  aby se příliš  neodchýlil  od původní  autorovy myšlenky.  Nebyl  by to však

Holan, aby významovou rovinu originálu, kterou českému čtenáři obstojně tlumočí,

také neobohatil o širší významy. Na mnoha místech tak dochází k četným redukcím,

pleonasmům a přepracováním, které s původním dílem již nemají nic společného.

Holan oproti Crosovi přehnaně využívá elipsu, eufemismy, aposiopesis či parentezi.

Konkrétnost  originálních  básní  je  nahrazena  překladatelovou  zálibou

v abstraktnosti,  moderní  a  dobře  srozumitelný  jazyk  je  často  převáděn

do archaických  či  knižních  výrazů.  Crosovy  dynamické,  moderní  a  dobře

pochopitelné  verše  jsou tak  v  češtině  místy  špatně  srozumitelné  a  těžkopádné,

čímž Holan narušuje jeden z hlavních pilířů Crosovy tvorby a místy tak nechává

Crosovu přetlumočenou poezii notně pokulhávat. 

Pokud je vůbec možné hodnotit Tristana Corbièra na základě analýzy jediné

básně,  pak  se  autor  zdánlivě  drží  podobných  principů  jako  Cros,  když  podléhá

snění,  důmyslně  nechává  vygradovat  pointu  v  samém  závěru  básně,  užívá

kontrastu a svá  sdělení  často  redukuje  na  zkratkovité  výkřiky;  zároveň se však

od Crose  radikálně  liší  eliminací  přesahu  a  užíváním  symbolů,  které  je  v  jeho

podání  abstraktnější.  Oproti  prvnímu  studovanému  básníkovi  je  také  Corbière

o něco liberálnější co do formy svého projevu, jak dokazuje například jeho práce

s cézurou. Obsah jeho básně však v porovnání s Crosem působí sevřeněji, uceleněji.

Na tomto faktu se jistě podílí i uspořádání myšlenek, které jsou méně ponechávány

volnému snění, než tomu bylo u Crose.  Zdá se, jako by se Corbière záměrně snažil

zmást čtenáře, když mu předkládá na první pohled volné sdružení asociací, které se

však po zevrubné analýze jeví jako vysoce strukturovaná, důmyslně propracovaná

jednotka  sloužící  překvapivé  a  neobyčejně  zdařilé  pointě  básně.  Bohatost  jeho

rýmů je značná, stejně jako hojnost exklamací či aposiopesí. Básník využívá také

možností zvukomalby. Práce s jazykem, jakou je např. volba slovesného způsobu,

dokonale koresponduje s výpovědí, o niž básník usiluje. Corbière dokáže čtenáře

zasáhnout svými rafinovanými metaforami právě díky jejich zdánlivé spontánnosti,

uchvacuje  svou  obrazností,  prací  s  kontrasty,  podmanivými  slovními  hříčkami

a celkovou  nenuceností  projevu,  která  vyznívá  jakoby  mimochodem.  V  tomto

postoji  zcela  zřetelně poznáváme osobnost  Tristana Corbièra  – bohéma s citem
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pro krásu a umění, v němž se snoubí příliš mnoho kontrastů a protimluvů na to,

abychom ho mohli takto stručně charakterizovat v rámci této práce. Nyní je však

také zřejmý rozdíl mezi Crosem a  Corbièrem, tedy mezi vzdělaným vynálezcem

uplatňujícím  ve  svých  básních  přesnost  a  disciplínu  zřejmou  na  první  pohled,

a mezi mladíkem ukrývajícím svůj jemnocit a pronikavou logiku za závoj sarkasmu

a zdánlivé ledabylosti.  Oběma básníkům jsou pak společná dynamická a pružná

témata  uváděná  moderním  jazykem.  To  však  zcela  jistě  nelze  konstatovat

v souvislosti  s  Julesem Laforguem, kterému vyhovují  statické motivy,  jež obstojí

i navzdory plynoucímu času. 

Ponechejme však ještě na chvíli Laforgua stranou a zhodnoťme Holanovo

překladatelské úsilí v rámci Corbièrovy básně. Ta nám může posloužit za příklad

překladu,  v  němž  se  snoubí  skvělé  formulace  s  poněkud  nevhodnými  postupy

degradujícími Holanovo úsilí. Po formální stránce se Holan s překladem vypořádal

uspokojivě,  obsahově jsme však takový úspěch nezaznamenali.  První  věcí,  která

ale upoutá pozitivně, je překlad názvu básně, v němž se Holanovi podařilo mistrně

skloubit svůj styl s Corbièrovým. Nicméně na následných řádcích situace přestává

být  takto  optimistickou,  když  Holan  do  básně  včleňuje  neúnosné  množství

reformulací,  nepřesností,  zdrobnělin  či  archaismů,  podobně  jako  tomu  bylo

u Crose.  Na  několika  místech  dochází  k  nečekanému  zvratu,  když  překladatel

přebásňuje  originál  až  kongeniálně.  Daří  se  mu  převést  francouzskou  výpověď

do českého jazyka naprosto přirozeně a zároveň fascinujícím způsobem zachovává

poetické  vyznění.  Tato  jediná  překládaná  báseň  je  také  svědkem  několika

holanismů. Ani zde tedy Holan neupouští  od  obohacování významovosti  básně,

místy  tak  ale  činí  velmi  diskrétně  a  elegantně.  Ohodnotit  tento  překlad  jako

vyloženě  zdařilý  by  však  bylo  příliš  odvážné  tvrzení,  které  nám  analýza

neumožňuje.  Ocenit  lze  Holanovu  snahu  splnit  formálně  a  obsahově  závazky

překladatelské  praxe  spolu  s  dobrým  vcítěním  se  do  ladění  básně,  které

koresponduje s otázkami, jež překladatel často kladl i sám sobě.

V  tuto  chvíli  přichází  okamžik  ke  shrnutí  tvorby  Julese  Laforgua.  Tento

básník  samoty,  sebeironie  a  klauniády,  kterou  sdílí  s  Corbièrem,  uvádí  čtenáře

do svého univerza plného odtažitosti,  citového odpoutání a životního vykořenění

naplněného napětím a  pocitem zbytečnosti,  zanedbatelnosti.  Témata  jeho  básní

nejsou ani barevná, ani živelná, jako tomu bylo u Crose. Neusiluje ani o zdánlivě
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ledabylé,  ale přesto důmyslné vypointování  jako Corbière,  neboť pointa jako by

pro něho byla přítomna v každém verši. Proto se s ní už dále příliš neobtěžuje. Jeho

básně  jsou  často  rozsáhlé  co  do  počtu  strof,  nicméně  velmi  útlé  co  do  délky

zvoleného metra. Básník setrvává u několika málo hlavních ústředních témat, která

doplňuje  nezvyklým množstvím  dílčích  motivů.  Z  Laforguovy  tvorby  čiší  jakýsi

chlad  a  odstup,  se  kterými  opěvuje  lunu,  různé  náboženské  artefakty

či mytizovanou historii. Tento postoj nám znemožňuje přímý přístup k Laforguově

básnické duši, musíme se k ní propracovávat přes nánosy nejrůznějších narážek,

které často na první pohled ani nedávají smysl. Jeho vnitřnímu naladění odpovídají

i  markantní  formální  nepravidelnosti  básní,  které  prostřednictvím  latentních

symbolů  odhalují  historickou  i  filozofickou  fundovanost  autora.  Básník  si  často

vybírá  velmi  stručná  veršová  schémata,  do  nichž  soustřeďuje  neobyčejně  silné

symboly a narážky.  Básně jsou jimi  doslova prosyceny,  a to v  takovém měřítku,

které by bylo pro Crose či Corbièra nemyslitelné. Laforgue se od nich nejen proto

velice  odlišuje.  Básník  takto  vytváří  zvláštní  kontrast  minimalistické  formy

s mimořádně  hustou  a  propracovanou  významovostí  obsahu,  která  brání

pochopení díla po pouhém jednom přečtení. Báseň je třeba číst několikrát po sobě,

aby čtenář vůbec dokázal alespoň částečně pochopit četné roviny básně. Zdá se, že

přesně o to autor usiloval.  Kvůli  stručnosti  formy musí Laforgue užívat  četného

přesahu  a  protipřesahu,  básně  rovněž  plní  zvukosledem,  dále  anaforami

či řečnickými otázkami, které často vnášejí do básně ironii a posměch. Na jedné

straně tedy Laforgue buduje monumentální dílo prosycené závažností historických

témat, na straně druhé dokáže své vlastní tvorbě uštědřit nečekanou ránu plnou

sarkastického  opovržení,  zejména  když  se  zabývá  láskou.  I  z  těchto  důvodů  se

domníváme, že hlavním pilířem Laforguovy tvorby jsou odkazy na dávnou minulost

a tradici, které ho fascinují. Do služeb ironie vstupuje převážně v situacích, kdy se

dotýká témat, jakými jsou láska či jeho vlastní osoba.

Pro Vladimíra Holana jako pro překladatele byl jistě Laforguův výběr témat

vysoce atraktivní, neboť se s mnohými z nich sám ztotožňoval. Můžeme také uvést

domněnku,  že  právě  tento  básník  obohatil  Holana  nejvíce.  Domníváme  se  tak

na základě studia Holanovy tvorby. Stručnost, s jakou Laforgue dokázal vměstnat

všechna  závažná  témata  do  velice  krátkého  metra,  představovala  pro  Holana

překážku, kterou však jako obyčejně řeší tak, že přimýšlí abstrakta, epiteta a různé
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slovní druhy, aby vyrovnal svou určitou nedostačivost v převodu původní básně

do českého metrického systému.  Zároveň však básně často neposkytují  dostatek

prostoru  k  přílišnému  rozvolnění  Holanovy  invence,  a  tak  je  překladatel

automaticky  ukázňován  útvarem  samotným,  podobně  jako  tomu  bylo  u  Crose.

Na určitých místech ale tento princip nefunguje, Holan se dostává do podivné křeče

a překlad působí více než kostrbatě. Setkali jsme se dokonce i s případy, kdy bylo

Holanovo  pojetí  vysloveně  nesmyslné.  Obsahově  je  tedy  Laforgue  Holanovi

ze studovaných  básníků  nejbližší,  přesto  Holan  nedocílil  ani  v  jednom případě

skutečně  zdařilého  překladu.  Budeme-li  velmi  zdrženliví,  pak  ohodnotíme

Holanovo úsilí jako průměrné. 

Snad  jediným  rysem,  společným  všem  třem  studovaným  prokletým

básníkům,  je  hutný  jazyk,  jakoby  „kondenzovaný”  do  intenzivních,  stručných

vyjádření. To je však místo, kde začíná selhávat překladatel Vladimír Holan, jehož

jazyk  je  právě  opačný,  tedy  plný  abstrakt,  perifrází  i  eufemismů,  které  často

do překládaných básní vpravuje navzdory původnímu autorovu záměru.  Využívá

k tomu  elips,  čímž  si  vytváří  prostor  pro  své  vlastní  myšlenky,  které  někdy

přecházejí v nápadné přestylizování předlohy. V jeho projevech ho dokáže poněkud

zmírnit krátkost veršů i strof výchozích básní, ovšem jen do určité míry. Přestože se

zdá být vnímání všech básníků podobné Holanovu, a to zejména v případě Julesa

Laforgua, jehož témata jsou překladateli nadmíru blízká, Holanovy překlady nelze

označit za kongeniální, neboť nerespektují řadu překladatelských norem a ideově

estetických hodnot původních básní. Sémantické posuny jsou často velice výrazné,

a  protože  Holan  ne  vždy  dokáže  sladit  lexikálně-sémantickou  a  gramaticko-

syntaktickou vrstvu jazyka s  komunikačně-pragmatickou,  český čtenář  se  místy

může cítit dezorientován. Pro Vladimíra Holana je jeho vlastní styl natolik určující,

že je pro něho jen obtížně uskutečnitelné odložit  jej,  aniž by došlo k deformaci

obsahu či formy originálu. Jeho metoda překladu, snad nejbližší metodě funkční

ekvivalence,  v  níž  je  více  prostoru  k  interpretaci  než  k  překladu  samotnému,

posouvá obraznost básní až do jejich potenciality, jak je pro autora ostatně běžné

v jeho vlastních dílech.  Cros, Corbière a Laforgue jsou v pojetí Vladimíra Holana

přestylizováni  takovým  způsobem,  že  z  nich  promlouvá  zejména  překladatelův

rukopis.  Takto Holan naplňuje především sebe sama.  Závěrem se snad můžeme

tázat, zda Holan nevolil studované prokleté básníky zejména proto, aby sám sebe
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obohatil, vyjádřil, co dosud jemu samotnému unikalo a co měl zároveň s básníky

společného,  či  snad  aby  upustil  ventil  svému  vnitřnímu  přetlaku  vyvolanému

těžkými  lety  první  poloviny  20.  století.  Je  vůbec  možné  považovat  Holanovu

překladatelskou  aktivitu  za  seriózní  počin,  anebo  si  Holan  volil  autory  proto,

aby rozvíjel především sám sebe a v překladu cizích veršů nechal promlouvat svůj

vlastní  básnický  jazyk  v  komplikovaném  meziválečném  období,  kdy  byla  jeho

vlastní tvorba cenzurována? 
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