
Posudek diplomové práce Marie Šmilauerové „Komentovaný překlad části knihy K. Lowea 
Savage Continent  “  

V práci  oceňuji  velmi  pečlivě  zpracované  pasáže,  které  překládanou  knihu  zasazují  do  širšího 
kontextu, zejména velmi podrobnou a informačně bohatou kapitolu o vývoji pohledu na odsuny 
Němců v odborné literatuře a beletrii. Ta umožňuje udělat si dobrou představu o tom, do jaké fáze 
diskursu o odsunech vstupuje Loweova kniha, resp. ty její kapitoly, které se k odsunům vyjadřují. I 
celkové zasazení knihy do kontextu je velmi dobře provedeno – zajímavá je zejména pasáž o tom, 
čím Loweova volba tématu (zaměření na nacionalistické běsnění, které přetrvávalo dlouho po konci 
války,  spíše  než  na  pozitivní  stránky  budování  nové  Evropy)  odpovídá  současnému  trendu  v 
historické  literatuře  a  jak  ten  zase  vyrůstá  z  aktuálních  událostí  naší  současnosti  (zadrhávání 
„zdánlivě nezvratného“ vývoje Evropy k demokracii a prosperitě, který započal právě po válce; 
soupeření multikulturalismu s nově sílícími nacionalismy aj.). Velkým plus je i zařazení komentářů 
historika Matěje Spurného, který má unikátní perspektivu školeného historika a zároveň bývalého 
aktivisty v česko-německých vztazích. 
 
Přesto  bych  ráda  upozornila  v  kapitole  o  vývoji  diskursu  o  odsunech  na  dvě  nepřesnosti  či 
nelogičnosti: 

s. 20: nelogické vyznění pasáže o knihách Zánik samoty Berhof a Zrození horského pramene: autorka 
nejprve tvrdí, že zmíněné dvě knihy mohly za komunismu vyjít,  protože „ani jedna odsuny víceméně 
nezpochybňuje  (…)  a  dávají  svým  vyzněním  víceméně  za  pravdu  tehdy  převládající  myšlence,  že 
Němcům nelze důvěřovat“ – načež popisuje vyznění prvního jmenovaného románu ve smyslu přesně 
opačném –  zmiňuje,  jak  se  čeští  zajatci  werwolfů  se  svými  vězniteli  téměř  sblížili  –  a  končí  citací  
recenzenta,  který auta obvinil z toho, že „nepokrytě fandí fašistickým vrahům“. Čtenář znalý obsahu 
románu ví, že v románu jsou oba aspekty („Němcům nelze důvěřovat“,  ale „i werwolfové byli lidé, ne 
stvůry“). Pro neznalého čtenáře je ovšem to, jak zkratkovitě je autorka klade vedle sebe, jako by jeden  
vyplýval z druhého (ačkoli reálně jsou v rozporu), silně matoucí.

Faktografické zmatení pak nastává na str. 22, kde autorka ve snaze dodat k vývoji diskursu o odsunech i  
politický kontext zřejmě spletla dohromady dvě různé mezinárodní smlouvy: smlouvu mezi NDR a SRN 
(uzavřenou v roce 1972) se smlouvou mezi ČSSR a SRN (uzavřenou o rok později), takže výsledná pasáž 
navozuje dojem, že o otázky odsunů a Mnichova šlo ve smlouvě mezi ČSSR a  Východním Německem 
(což byli přece spojenci v rámci východního sovětského bloku) a že Willy Brandt byl kancléřem NDR (!),  
nikoli SRN. 

Kapitoly o vývoji diskursu o odsunech jsou ale jinak zpracovány natolik pečlivě, že je skoro škoda, 
že  se  k  odsunům neváže  větší  část  předkládaného  překladu,  protože  s  takovýmto  teoretickým 
zázemím (a s mnoha ukázkami různě emocionálně zabarvených hodnocení z minulosti) by bylo 
velmi  zajímavé  reflektovat  a  komentovat  Loweovy  (a  vlastní  překladové)  volby v  podobných 
emocionálních  či  souhrnně  hodnotících  pasážích   –  v  relativně  krátké  cca  desetistránkové 
podkapitole se ovšem pro kapitolu „ideologicko-poetické volby“ zas tolik materiálu nenajde. Celý 
překládaný  text  je  ovšem tematicky nesmírně  široký  a  vyčlenit  z  něj  pro  účely  podrobnějšího 
komentáře a zkoumání recepce pouze určitou část byla prakticky nutnost, jinak by práce měla spíše 
rozměry práce disertační. Tematika odsunů a obecněji česko-německých vztahů se logicky nabízela, 
protože se od ní lze odrazit k zajímavým úvahám o distancovaném vs. angažovaném čtení apod. a 
využít již dostupných informací o recepci díla v českém prostředí (které právě na pasáže o odsunu 
reaguje  nejsilněji).  Myslím,  že  této  možnosti  autorka  celkem  šťastně  využila,  ostatně  nejen  v 
komentářích k vlastním lexikálním volbám, které se vážou k tématu odsunů, či v reflexi recepce, ale 
například i v úvahách o použití termínů Sověti či Rusové, které opět vztahuje k naší současnosti a 
rozebírá pravděpodobné reakce různých skupin čtenářů a jejich možné důsledky. 

Jakkoli ne všechny informace obsažené v kontextových kapitolách se mohly plně promítnout do 
překladu (autorka také sama poctivě přiznává,  že vzhledem k realitě nakladatelských termínů a 
časové  tísni  „ne  všechny  souvislosti...  mohly  být  dostatečně  reflektovány  již  před  započetím 



překladu a ovlivnit tedy jeho průběh“), je teoretická část práce přínosná tím, že představuje jakýsi 
ideál  poučené  překladatelské  reflexe  určitého  tématu  a  souvislostí,  do  nichž  překládaná  kniha 
vstupuje: odpovídá na otázky, v jakém vztahu je kniha k domácí a překladové produkci na podobná 
témata, nakolik může v určitých oblastech navazovat na již ustálené terminologické volby či zda by 
v určitých ojedinělých pasážích, kde se autor vyjadřuje příliš povšechně a nepřesně o tématech pro 
příjemce  překladu  mimořádně  citlivých,  nebylo  vhodné  a  eticky  přijatelné  autorovy  formulace 
modifikovat, aby byla kniha jako celek v českém prostředí přijata a její pohled (v mnohém unikátní 
a celkově velmi poučený) mohl ovlivnit domácí reflexi odsunů (popřípadě i jiných témat). 

Překlad: 
Přeložený text se čte poměrně dobře – jako na nezredigovanou verzi cca třísetstránkového originálu 
je  na  něj  ovšem  třeba  aplikovat  o  něco  mírnější  měřítka  než  na  dvacetistránkové  překlady 
předkládané v  rámci  bakalářského studia,  které  lze  vypilovat  k  dokonalosti  o  mnoho snáze.  V 
kapitole, která je přímo zařazena do práce, se paradoxně rušivých momentů najde více než v jiných 
kapitolách,  které  jsem četla.  Nepříjemným věcným lapsem (byť  jde  na  vrub  překladatelky jen 
druhotně) je neopravení zásadního Loweova omylu, kdy patrně v důsledku přehlédnutí při práci s 
českými zdroji označuje za předsedu poválečné vlády Zdeňka Nejedlého místo Zdeňka Fierlingera 
(Nejedlý byl v téže vládě ministrem školství a osvěty). Do knihy se tento omyl naštěstí nedostal, 
protože by mohl výrazně podkopat důvěryhodnost autora. Podobným případem je pak chybný tvar 
slova  Volksdeutsche (etničtí  Němci,  v  tištěném  originále  uvedeno  správně,  v  originále 
elektronickém a v neredigovaném překladu jako Volksdeutsch). 

Po  stylistické  stránce  nepůsobí  zcela  přirozeně  některé  přímé  řeči  (výpovědi  svědků)  –  buď 
slovosledem, který není vždy optimální, nebo občasným mísením hovorové češtiny (mlátili, kluků) 
s knižnějšími výrazy (poté). Naopak dobře na mě působí překlad poválečné vinohradské vyhlášky, 
jejíž autentické znění nebylo dohledatelné v archivu, a autorka tedy musela v zájmu zachování 
integrity původního díla jeho přibližnou dikci rekonstruovat za pomoci vyhlášek jiných z téže doby. 
Autorka se ale nezmiňuje o tom, zda tuto svou volbu ve výsledném textu nějak čtenáři odhalila 
(např.  prostřednictvím poznámky pod čarou nebo alespoň zmínky vzadu v poznámkách k  celé 
kapitole) – není podle mého názoru etické vzbuzovat ve čtenáři dojem, že čte autentický dokument, 
což si z archaizující dikce vyhlášky jinak logicky vyvodí.

Přes dílčí nedostatky v překladu (které jsou ovšem u takto rozsáhlého textu vzniklého v reálných 
podmínkách nakladatelské praxe pochopitelné a většinou byly při redakci odstraněny) je diplomová 
práce jako studie přenosu historického díla do domácí kultury velmi přínosná a navrhuji ji hodnotit 
známkou výborně.

Zuzana Šťastná


