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Předložená diplomová práce o českých překladech dramatu Vojcek (Woyzeck) významného 
německého spisovatele Georga Büchnera (1813 – 1837) je jistě prací potřebnou vzhledem k velkému 
zájmu překladatelů o jeho fragmentární dílo. Georg Büchner (jemu je věnován oddíl Georg Büchner, 
s. 11 – 23) je nesporně jednou z nejvýznamnějších osobností německé literatury první poloviny 19. 
století. Jeho dílo, ač omezené rozsahem vzhledem k jeho předčasné smrti (navíc vzniklo během 
pouhých dvou let jeho života), je mimořádné svým významem pro pozdější směřování německé 
literatury nejen proto, že se v něm snoubí prvky romantiky a zvolna i v Německu nastupujícího 
realismu. Büchner odmítl klasickou tradici schillerovského dramatu velkých historických postav a 
přelomových příběhů a pustil se do pravdivého, až brutálního líčení skutečnosti ve spojitosti s ryze 
existenciálními otázkami po smyslu života, osamělosti člověka ve světě, neschopnosti sociálního 
zařazení a z toho plynoucího pesimistického postoje. Toto diplomandka zčásti uvádí na s. 26, ovšem 
bez historického zakotvení proměny literárního paradigmatu. Filosoficky vycházel z liberalismu 
ovlivněného módním materialismem a z revolučně demokratických pozic, v uměleckém zachycení 
skutečnosti významně předešel svou dobu. Objev jeho díla po téměř půlstoletí od smrti ho okamžitě 
vynesl na piedestal moderního autora, předchůdce naturalismu, ale i expresionismu především díky 
psychologickému rozboru svých postav (Danton, Vojcek i Lenz). Svým způsobem je dodnes autorem 
opravdu moderním, o čemž svědčí časté inscenace (zajisté v kontextu německého divadla často 
aktualizované a performované) jeho skrovného díla. Diplomandka sice hovoří o otevřené formě 
dramatu (s. 26), nevyzdvihne ale Büchnerovu formální prozíravost, neboť v tomto případě se jedná o 
drama navýsost moderní, které se prosadí až ve 20. století.  

Diplomandčin výklad bohužel základní zakotvení Georga Büchnera do vývoje německé 
literatury nepodává. Řídí se sice výbornou Martinovou monografií z roku 2007, zájem však směřuje 
jednoznačně k pohnutým životním osudům autora, a to velmi podrobně, což by nebylo na škodu, 
kdyby podstatněji rozvinula dobový společenský a literární kontext. Z výkladu není příliš jasné, 
kterého literárního směru je Büchner představitelem. Jistě to nebude romantik, není to však ani 
realista, na to je v Německu příliš časným zjevem. Bývá dáván do souvislosti s dalším významným 
dramatikem poschillerovské epochy, tzn. tzv. doby předbřeznové, Christianem Dietrichem Grabbem, 
udržuje čilý kontakt s Karlem Gutzkowem, výrazným činitelem Mladého Německa. Proč tomu tak 
bylo, co ho k mladoněmcům přitahovalo, kam směřovali, kdo to byl, v práci bohužel zcela chybí. 
Formulace „kvůli zásahům proti autorům Mladého Německa (Gutzkow byl dokonce zatčen) musel 
však práci na čas přerušit“ (s. 17) je naprosto nedostačující. Právě mladoněmecké hnutí s akcentem 
na sociální témata, důležitým politickým aspektem liberálním (práva žen, práva Židů, sociální neduhy 
německé společnosti) je v době Büchnerově nejvýznamnějším literárně-politickým uskupením 
liberálně demokratickým, proti němuž metternichovská vláda „tvrdé ruky“ doby předbřeznové 
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využila všech zákonných možností, aby ho rozprášila. Některé diplomandčiny komentáře jsou na 
hranici srozumitelnosti – hovořit o teologickém společenství v případě studentského spolku Eugenia 
je přinejmenším zavádějící (s. 13), sociální nerovnost mezi bohatými a chudými Büchner vnímá jako 
velmi závažné, prohlubování tohoto rozdílu může vést k revoluci, co však znamená tvrzení, že 
„zmenšování (rozdílu vede – MT) k jejímu potlačení“? (s. 13) Větší pozornost je třeba věnovat i 
správnému přepisu vlastních Büchnerových děl v jeho mateřštině či ve francouzštině: Posel 
hesenského venkova začíná v němčině slavným „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“, nikoli 
obráceným zdvojením souhlásek (s. 19), přírodovědná disertace má ve francouzštině správný název 
Mémoire sur le système nerveux du barbeau (s. 17) 
 

Další kapitola práce Drama Vojcek (s. 24 – 44) je popisem i výkladem dramatu zároveň. 
Vyzdvihuji zejména podkapitolu s rukopisy dramatu a jejich srovnání (s. 27 – 31) a přehledné 
zpracování Vojcka na českých jevištích a genealogii slavné Bergovy opery Wozzeck podle tohoto 
významného dramatu. Vojckova recepce na českých scénách je podána přehledně (36 - 40), včetně 
podrobné přílohy v závěru diplomové práce. V této souvislosti upozorňuji na špatné přečtení titulu 
novin z roku 1987, v nichž vyšla divadelní recenze na tehdy uváděného Vojcka. Jsou to jistě 
Zemědělské noviny, nikoli uváděné Zemské noviny (s. 37).  
 

Vlastní translatologická analýza vychází metodologicky z Kathariny Reißové a je dle mého 
názoru teoreticky fundovaně podložena. V makro- i mikrostylistické rovině zkoumá a interpretuje 
překlady Vojcka od Rudolfa Vápeníka a Ludvíka Kundery, kterým věnuje krátké podkapitoly v třetí 
části Překlady dramatu Vojcek do češtiny (s. 45 – 71). Zachycením celé problematiky transferu 
literárního díla z jednoho kontextu do druhého na základě modelu o třech základních kategoriích, 
které výborně naplňuje s odkazem na některé chybné postupy obou překladatelů, v tato část práce 
zdařila mnohem lépe než kapitola úvodní. Vlastní posouzení translatologické interpretace ovšem 
ponechávám kompetentnějším kolegům.  

 
Práci jsem začal vést před jejím bezprostředním dokončením. Nemile jsem překvapen 

jazykovou úrovní výkladu i některých interpretací. Diplomandka se nechala příliš inspirovat 
německou sekundární literaturou, což se objevilo ve formulacích s těžkými prohřešky proti spisovné 
češtině. Spousty zbytečných germanismů – co se týče, jedná se, opakování slov bezprostředně po 
sobě: příklad za četné další - Jedná se o jednu konkrétní interpretaci, celkově jsou však jednotlivé 
interpretace tohoto díla velmi podobné (s. 31), volba sloves, leckdy v nesprávném významu: …i opeře 
(…), kterou v souvislosti s (…) nelze opominout (s. 9). Dalo by se pokračovat – prohřešky jsou 
vyznačeny v mém exempláři diplomové práce. 
 
 

Diplomovou práci Heleny Vepřekové považuji za slušnou práci s mnoha chybami a doporučuji 
ji k obhajobě. Hodnotím ji jako velmi dobrou (2) až dobrou (3). 
 
18. 05. 2013             
 
        Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 
  
 

 


