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

Kovářová zabývá La Fontainovými Láskami Psyché a Kupida. Ke své analýze tohoto textu – 

mimochodem do češtiny nikdy nepřeloženého – přistupuje komparativně, tj. ve srovnání  

s pojmem (a pojetím) galantnosti „jakožto literárního proudu“. 

  

Vychází přitom nejprve z různých definic galantnosti v porovnání s antickými 

prameny, zejména s Apuleiovým Zlatým oslem. Opírá se rovněž o zkoumání Alaina Vialy a 

Delphine Denisové, kteří ostatně o svých pracích shodou okolností oba přednášeli během 

svých pobytů v Praze.  

  

Kovářová uvádí podle Vialy, že galantní muž je „čestný“ (honnête) a „dokonale 

vznešený“ (d´une parfaite distinction) a že jde zároveň také ve své druhém významu o 

„zhýralého svůdníka“. Tyto pojmy se navzájem různě prostupují a spojují, například 

v počeštěném výrazu „kavalír“. Autorka připomíná rovněž další výrazy, např. urbanité, ve 

významu jakési „zdvořilosti“, nikoli ovšem dvorského typu, nýbrž vztahující se spíše k její 

městské variantě. O tom svědčí etymologie obou slov dvůr a město. Kovářová tudíž rozlišuje 

dvorskou a městskou galantnost, jakkoli se uchyluje k tautologii „dvorní kurtoazie“ (s.11). 

Autorka se rovněž zabývá nejednoznačným a těžko přeložitelným označením „preciozita“ ve 

smyslu jakési „vyumělkovanosti“. Jak patrno, většina těchto označení skrývá v sobě dvojí 

výklad.  

  

Pokud jde galantnost samu („galanterie“), je definována rovněž jako literární směr. 

Autorka dovozuje, že galantnost je ve vztahu k náboženství indiferentní a že se jedná o 

„laický“ literární směr. Vhodnější by bylo spíše označení „světský“ nebo „profánní“. 

Připomíná, že „žena je spíše brána jako kořist“ atd. (tamtéž, s.11), jakkoli by bylo asi náležité 

upřesnit, zda jde o obecné tvrzení nebo o určité společenské prostředí, tedy „kým“ a „za 

jakých okolností“ a s přihlédnutím k určitým daným kulturním souvislostem, například právě 

ve smyslu kultivace měšťanského vkusu, viz texty neuctivé až hrubé, tedy v podstatě 

satirického až misogynního typu ve starší literatuře (Les quinze joies du mariage). Autorka 

správně připomíná, že galantní literatura „nesmí nikdy upadnout do vulgárnosti“ (s.12).  

  

Rozvíjí přitom dosti rafinované koncepty krásy a milosti (grâce). Bylo by ovšem třeba 

rozlišovat širší rejstřík sémantického pole výrazu „milost“, od náboženské interpretace až po 

interpretaci spíše smyslovou (grácie, půvab aj.). Závěr na s. 14 je poněkud obecný, postrádá 

analýzu: „galantní literatura je v mnoha směrech inovativní“, atd.: v kterých směrech?, u 

kterých autorů? 

  

Naskýtá se otázka skloňování obou vlastních jmen. Dnešní norma připouští tvar 

Cupida v genitivu (nikoli Cupidona), který odporuje skloňování podle „vzoru“ Cicero (ve 2. 

pádu pouze Cicerona a nikoli Cicera), patrně proto, že se někdy vyskytuje nominativní 

podoba Kupid (nikoli ovšem Cupid). Je tedy vhodnější spíše forma Kupida. Jak patrno, je 

dnešní norma dosti rozkolísaná, jako ostatně veškeré ohýbání latinských a řeckých jmen. 

Totéž platí o jednotlivých pádových koncovkách převážně nesklonného ženského tvaru 

Psyché, případně Psýchy v počeštěném genitivu. Problém je ovšem v dalších tvarech, zejména 

přivlastňovacích. V tom ohledu autorka práce není důsledná, viz např. „Psychéina“ na s. 19 a 



na s.35 dokonce „Psychyno nalezení“ a opět na s. 26, „Persefoniných líčidel“ (s.19), jakkoli 

nutno připustit, že absolutní důslednost není možná a patrně ani nutná. Obdobný problém 

nastává se skloňováním jména bohyně Diany na s. 29 („od Bohyně Diane“.) 

  

K otázce románového žánru (s.18), o němž autorka píše, že jeho forma „nebyla 

zdaleka ustálená“, připomínám, že to vyplývá z jeho podstaty samotné, neboť jde o otevřenou, 

nikoli ustálenou literární formu. 

  

Vyskytují se občas drobné nedostatky v přepisu (zámek de Vaux, s.16, Versailleské 

zahrady s velkým počátečním písmenem na s.19 apod.), dále v interpunkci apod., či jiné 

neobratnosti („není procesu, zármutku ani lásky, co by mu odolali.“, s. 25, a opět podobně: 

„naše hrdinka, co si začínala zvykat“, s.29). Setkáváme se s galicismy (skepticismus m. 

skepse na s.34). Ne všechny tyto tvary jsou nutně chybné, jsou však bezesporu neobratné 

(Zefír / Zefýr, Poliphile / Polifil aj.), jiné jsou naopak vysloveně nesprávné („nabydou“ m. 

nabudou na s. 45, „dívky“ …si vybrali“, s. 48). Výrazivo je místy hovorové („finta“, 

„obalamutit“ apod., a neodpovídá akademickému vyjadřování.  

  

Konečně závěr (s.52) nese spíše znaky shrnutí než zobecnění. Argumentace se místy 

spíše točí v kruhu, než aby rozvíjela kauzalitu, tedy propojení příčin a následků. 

  

Jakkoli jsou tyto nedostatky místy povážlivé, nejsou přece toho druhu, aby ohrožovaly 

obhajitelnost práce. Naopak volba tématu, poctivé zacházení a odkazování k obsáhlé 

sekundární literatuře, schopnost utřídit si materiál, uvádění problematiky do žánrových 

souvislostí a do literárně-historického kontextu, jakož i další kvality dostatečně svědčí o 

přednostech bakalářské práce. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji tezi 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm výborně nebo velmi dobře podle 

průběhu obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne  

 

Doc. Aleš Pohorský, oponent 

 

 

 

  

 


