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o rumunské pohádce v minulosti vznikly na oboru rumunistika práce "Petre Ispirescu 
- rumunský pohádkář" (Renata Poláková) a "Redarea frazeologismelor ca problema de 
traducere" (Aloizia V. Lov), přičemž ta druhá z nich stavěla především na jazykovém 
materiálu vytěženém z díla lidového vypravěče a pohádkáře lona Creangy. Stávající práce 
Sonii Broučkové na tyto práce zcela ústrojně navazuje a mezi její nesporné klady patří to, že 
je v určitém slova smyslu zastřešuje: přináší syntetizující, zobecňující pohled na zkoumaný 
žánr v národním kontextu s občasnými přesahy směrem ke kontextu českému. 

V prvé části, nazvané Lidová slovesnost, diplomantka podává přehled dějinného 
vývoje zájmu o lidovou slovesnost, vymezuje její charakteristické rysy, snaží se rumunskou 
lidovou slovesnost utřídit a určit vztah mezi lidovou slovesností a mýty. 

V části druhé, Pohádka, zkoumaný prozaický žánr lidové slovesnosti definuje, 
objasňuje semantický rozdíl mezi zažitými rumunskými pojmy "poveste" a "basm", zamýšlí 
se nad tím, čím je rumunská pohádka svébytná a čím nadnárodní a jaký je její původ; blíže 
rozebírá vztah mezi pohádkou, pověstí a bájí a rovněž vymezuje reprezentativní znaky 
rumunské pohádky, pokud jde o tematiku, charakteristiku tradičních postav, jazykové a 
stylistické prostředky a úlohu vypravěče. 

V části třetí, uvedené jako Překlad pohádky, se diplomantka, vycházejíc z teoretických 
prací Jiřího Levého, zamýšlí nad typologií tradičních postav rumunské pohádky, nad otázkou 
možnosti jejich převodu do jiného (jmenovitě českého) jazykového a kulturního prostředí, nad 
problémem překladu do jisté míry ritualizovaných úvodních a závěrečných frází pohádky a 
sleduje, jak se s těmito problémy vypořádal Pavel Beneš při překladu 37 pohádek Petra 
Ispiresca. 

Poznatky, které ze zkoumání daného materiálu vytěžila, pak v závěrečné části při 
překladu jedné Ispirescovy pohádky, do češtiny dosud nepřeložené, sama využívá. 

Diplomantka se svého úkolu zhostila úspěšně: ačkoli pracovala převážně s rumunským 
materiálem, zhusta zatíženým emfatičností, její projev a hodnocení jsou středoevropsky 
uměřená, střídmá; část obecná, do jisté míry rekapitulující dosavadní stav bádání, a vlastní 
rozbor a jeho aplikace v praxi j sou v zásadě vyvážené. Ve své práci prokázala schopnost 
pracovat s pramenným materiálem a využít ho k zobecňujícím závěrům, třebaže se základním 
dílem o moďologii pohádky, knihou Vladimira Proppa, uvedenou v bibliografii, dostatečně 
nepracovala. Velice dobrý výsledný dojem z celé práce poněkud narušují prohře šky proti 
pravopisné normě ("mýtická témata", správně "mytická", str. 9; "věřte mě!", správně "věřte 
mně!", str. 52; "vyplívají", správně "vyplývají", str. 62, atd.), vyšinutí z vazby ("Časem byl 
obsah pohádky obohacen nejen prvky z archaické kultury, ale též prvky spojené s jinými 
historickými obdobími",. správně " ... spojenými ... ", str. 20), stylické neobratnosti ("jazyková 
zásoba" místo "slovní zásoba", str. 22), nedostatky v interpunkci (např. str 9: "Většina žánrů, 
které sem patří jsou epické") či drobná přehlédnutí, zejména při uvádění cizojazyčných 
výrazů ("Kinde-Marchen", správně "Kinder-Marchen, str. 3; "Scientia Kiadió", správně 
"Kiadó", pozn. na str. 51; nebo "Cele tre rodii aurite", správně "Cele trei ... H). 

Za mimořádně zdařilý a vynalézavý - odhlédneme-li opět od drobných omylů 
(mČliestrie= mistrovství, um, dovednost, nikoli majestátnost) a již zmíněných nedostatků 
v interpunkci - považuji překlad pohádky MČlzČlrel impČlrat (Král Kulihrášekj, který dokonale 
splňuje dva základní požadavky na překlad kladené: obsahově zůstává věrný originálu, a 
přitom je tak citlivě přenesen do nového jazykového prostředí, že v něm působí naprosto 
přirozeně. Bylo by škoda, kdyby se diplomantka zastavila na půli cesty a překladu 



rumunských pohádek se dále nevěnovala. Její práce může posloužit i komparatistice (nabízí se 
téma migrace pohádkových motivů, srovnání rumunských pohádek s pohádkami jiných 
balkánských národů, díla Petra Ispirescu a Vuka. Karadžiče, srovnání s českými pohádkami 
za využití soupisu V. Tilleho z let 1929 a 1937 atd, atd,.) 

Přes výše uvedené drobné nedostatky považuji předkládanou práci pro obor 
rumunistiky za přínosnou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
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