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Na úvod bych rád poznamenal, že vybrané téma není původní autorčinou 

volbou. Chtěla se zabývat La Fontainovými Bajkami, od čehož se mi ji 

však podařilo odradit. Sekundární literatura k Bajkám je totiž natolik 

rozsáhlá, že by studentka k jejímu zpracování potřebovala několik let 

soustředěného a usilovného studia. Ani Lásky Psyché a Kupida nejsou 

ovšem dílem, které by stálo stranou pozornosti, avšak nabízejí přece 

jenom více žírné půdy k originální interpretaci. Na předložené práci si 

cením především zvolené interpretační perspektivy. M. Kovářová se 

seznámila s nejnovějšími poznatky univerzitních literárních historiků (D. 

Denisová, A. Viala, P. Dandrey, E. Bury), kteří přinesli do literární historie 

nové a závažné podněty. Klasicismus konečně přestává být řeholemi 

spoutanou, neživotnou, průzračnou, jednoznačnou a pohodlnou 

normativně, či dokonce preskriptivně vymezenou floskulí, tak jak ji 

polemicky a zjednodušeně vymezila generace romantiků… Současné 

studie naopak poukazují na jeho životnost a – bez nadsázky – vzpurnost. 

Nezařaditelný a „klasicistické doktríně“ (pokud tedy propadneme iluzi, že 

vůbec v daném období existovala) se vymykající La Fontaine je toho 

dobrým dokladem. Galantnost už dnes nevymezujeme toliko jako mravní 

postulát (uhlazené, zdvořilé chování založené na dvorské či měšťanské 

sociabilitě), který by stál v přímém protikladu k představám o šlechetnosti 

(„honnêteté“) doby Ludvíka XIII. (nejedna Molièrova komedie na těchto 

odlišných představách osnuje komický účin, viz např. pana Jordána 

v Měšťákovi šlechticem, který neustále odkazuje k „honnêteté“ a 

neuvědomuje si, že jde o přežitý mravní ideál), ale všímáme si také jejích 

specificky literárních projevů, odvozených často z rétorických požadavků, 

jimž vévodí jako jakýsi svorník zejména imperativ přiměřenosti. Jde však 

o kategorii pružnou, která nevylučuje literární experiment, hravost a 

hybridní literární formy (rétorická varietas). Je obecně známo, že estetika 

dramatu (zejména tragédie) vykazuje velkou míru setrvačnosti, ale mluvit 

dnes o jakémsi žánrovém invariantu klasicistního divadla vyznívá jako 

holý nesmysl (srov. Racinovo začlenění galantních námětu do her na 

mytologické téma, třeba ve Faidře nebo Ifigenii či Molièrovy baletní 



komedie). Živnou půdu galantnosti skýtá ovšem především román a 

novela, žánry otevřené (a méně kanonické!), které se v průběhu 17. 

století ve Francii navzdory četným kritikám teprve pozvolně konstituují 

(srov. práce C. Esmeinové, zejména její L‘essor du roman, Paris, H. 

Champion, 2008), a jednu z jejich podob představuje právě hybridní 

pásmo La Fontainových Lásek. Román mísí vysoký a nízký styl, nebrání se 

adaptaci antických námětů, často pracuje s aluzemi na konkrétní události, 

má bukolický rámec a prostřednictvím postojů postav hájí mravní, 

společenské a také specificky jazykové hodnoty spjaté s galantností. 

Všechny tyto aspekty galantnosti autorka charakterizuje pečlivě. Nejvíce si 

cením kapitoly o galantní „veselosti“ („enjouement“), byť by zde autorka 

měla přihlédnout více k lingvoliterárním aspektům. Nelze jí to však 

zároveň nadmíru zazlívat, literární stylistika totiž pohříchu není začleněna 

do kurikula bakalářského studia. U obhajoby by se však přesto mohla 

pokusit o přesnější vymezení. 

Stylizace trpí místy popisností a navzdory několikerým opravám se 

v konečné verzi setkáváme s jazykovými prohřešky (nedůslednost ve 

skloňování antických vlastních jmen, lexikální galicismy, sem tam se 

objeví i nějaký ten pleonasmus, pravopisná chyba atp.). Kvalita autorčina 

myšlení, její houževnatost, jakož i odvaha ponořit se do vzdálenějšího 

údobí francouzské literatury však tyto nedostatky podle mého soudu 

jednoznačně vyvažují. 

Jelikož spis převyšuje standardní požadavky kladené na bakalářskou práci, 

doporučuji jej k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.            
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