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 Předložená bakalářská práce svým rozsahem (82 stran včetně příloh) i kvalitou vysoce 

přesahuje požadavky kladené na tento typ akademických studií a blíží se spíše práci diplomové 

nebo dokonce disertační.  

 Na základě konzultací se mnou a dr. Šumanem studentka vypustila obšírnou úvodní 

kapitolu věnovanou francouzsko-českým vztahům v oblasti literatury a literárního překladu, 

čímž studie získala mnohem sevřenější a logičtější strukturu. Skládá se z obecně metodologické 

první části, která rozebírá existující zdroje ke studovaným básníkům, úskalí jednotlivých 

překladatelských metod a rozdíly mezi českou a francouzskou poetikou. Rovněž přináší řadu 

cenných postřehů týkajících se versologie a básnické syntaxe a sémantiky. 

 Zbytek práce už je potom prakticky laděný a spočívá v kapitolách věnovaných poetikám 

jednotlivých autorů a zejména v rozboru a zhodnocení Holanových překladů jejich děl. 

K výběru korpusu nemám žádné připomínky. Charles Cros, Tristan Corbière a Jules Laforgue 

jsou stěžejními jmény francouzské poezie fin de siècle a české verze jejich děl (přesně v tomto 

pořadí) odkrývají zajímavé zákonitosti i paradoxy Holanova přístupu k překladu. 

 Lenka Valentová je osobností výsostně múzickou se skvělým citem pro jazyk, takže jí 

provedené rozbory jednotlivých textů mají patřičnou citlivost i hloubku a jsou psány čtivým, 

kultivovaným jazykem (jehož básnickost bylo sem tam třeba v akademické práci mírně krotit). 

 I když závěry studie vlastně nejsou nijak překvapivé, považuji ji za nesmírně cennou, 

profesionálně pojatou a poctivě zpracovanou. Je zajímavé sledovat, jak se do značné míry 

abstrahující básník se složitou obrazností a sofistikovaným vyjadřováním obsahujícím četné 

samoznaky vrhá do překladů Crosových básní, fungujících naopak na konkrétní barevné 

smyslnosti, někdy až triviálním jazyce, přesné rytmice a moderní čtivosti. (Studentka je 

k předmětu svého zájmu ohleduplná. Například překlad „Ukolébavky“ je opravdu velmi špatný, 

česká verze v mnohém vypovídá o pravém opaku oproti verzi francouzské a i stylistické ladění 

se Crosově poetice naprosto příčí. Vladimír Holan má samozřejmě právo napsat si vlastní báseň 

o kocourovi, elipticky a eufemisticky laděnou, protkanou četnými archaismy a zabíhající až do 

jakéhosi manýrismu, ale neměl by ji Čechům podsouvat jako Crosův výtvor. To už bychom 

společně s Kunderou mohli mluvit o překladateli jako o největším nepříteli autorova tvůrčího 

záměru.)   



 Corbière a zejména Laforgue už jsou Holanovu básnickému typu mnohem bližší, jak 

autorka správně konstatuje, takže překlady jejich básní – navzdory četným nepřesnostem, 

sémantickým posunům a ornamentálním „holanismům“ – už nepůsobí tak rušivě, i když 

v detailech mohou být i ony někdy vysloveně protismyslné.  

 Lenka Valentová v závěru práce jasně prokazuje, do jaké míry se stručný a hutný jazyk 

všech tří francouzských autorů protivil Holanovu naturelu. Český překladatel tak neustále 

bojoval s pokušením upravit si jejich tvorbu „k obrazu svému“, na složité básnické struktury 

plné perifrází, eufemismů, abstrakt a archaismů. Výsledkem jsou přestylizované, sémanticky 

přetížené texty, jež možná samotnému Holanovi pomohly odpoutat se definitivně od 

symbolisticko-dekadentní poetiky, nicméně které pozdějším čtenářům Crose, Corbièra jakož i 

Laforgua nijak spolehlivě nepřibližují. 

 Vzhledem k naprosto výjimečným kvalitám předložené bakalářské práce ji vřele 

doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“. 

   

  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 8. 2016         doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 


