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Oponentský posudek na disertační práci mgr. Jiřího Soukupa 

 České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou 

 

Překládaná disertační práce sleduje recepci díla Franze Kafky ve dvou fázích: za 

spisovatelova jeho života (1909–1922) a po jeho smrti (1924–1939). Pozornost je zaměřena 

na odlišné překladatelské strategie autorů, kteří za Kafkova života překládali jeho texty do 

češtiny (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), na Kafkovy reakce na tyto 

překlady a na to, jak je sám Kafka reflektoval ve své tvorbě. Druhá část práce sleduje recepci 

Kafkova díla v kontextu českého surrealismu třicátých let, tedy posun od expresionistického a 

postexpresionistického interpretačního rámce k surrealismem ovlivněnému recepčnímu 

modelu. Stranou pozornosti nezůstává ani recepce Kafkova díla v katolickém literárním a 

intelektuálním kontextu Florianova staroříšského nakladatelství.  

Jiří Soukup se nejdříve zabývá anonymními překlady Kafkových úředních textů - jako 

prvních českých překladů vůbec -, totiž jeho příspěvků, publikovaných v českých verzích 

výročních zpráv (a jedné jubilejní zprávy) Úrazové pojišťovny dělnické, kde byl Kafka 

zaměstnán. Zde Jiří Soukup vychází především ze zjištění a prací Marka Nekuly, který se také 

jazykem Kafkových úředních spisů zabývá v několika studiích.  

Recepce Kafkových uměleckých textů za jeho života byla v českém prostředí spojená 

s představou, že jde o expresionistickou prózu, třebaže Kafka sám zaujímal k expresionismu 

distancovanou pozici. Nicméně, jako svébytný expresionista, částečně ovlivněný Freudem, 

byl ve stejné době, po roce 1920, Kafka recipován také v Německu. K zásadní proměně 

tohoto recepčního rámce došlo po vydání Kafkových románů. Recepce Kafkova díla ve 

dvacátých a třicátých letech 20. století je charakterizována snahou o vřazení tohoto obtížně 

„zařaditelného“ autora do určitého konkretizujícího rámce, ať jím byl expresionismus, 

surrealismus nebo – ve Francii – existencialismus. Problém zjednoznačňujícího recepčního 

rámce se ukázal zvláště nápadně v překladech. Většina kafkovských badatelů se shoduje, že 
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právě jazyk Kafkových próz se výrazně odlišuje od jazyka a stylů expresionistů, zejména 

velkou disciplinovaností, precizností a věcností, ale také v Kafkově umění co nejpřesnějšího a 

zároveň nejostřejšího výrazu. Je zajímavé, že v českém prostředí třicátých byl Kafka 

výrazněji recipován, jak Jiří Soukup zjišťuje, jednak kritiky katolické orientace (zde jistě 

působila okolnost, že překlad Proměny vydal právě Josef Florian ve Staré Říši), jednak 

kritiky, spojenými s levicovými, avantgardnímu prostředí blízkými periodiky. Do 

surrealistického kontextu třicátých let situovala recepci Kafkových próz jejich často a ve 

většině recenzí a komentářů zmiňovaná „snovost“. Jak blízko či daleko má ovšem „snově 

niterný stav“, o němž Kafka píše také ve svých denících, k surrealistickému snění, zůstává 

otevřenou otázkou. Předpokládaná „afinita“ Kafkova světa k surrealismu byla ostatně 

zdůrazněna i výtvarně, když obálku pro Eisnerův překlad Zámku, vydaný 1935 v Mánesu, 

vytvořila Toyen.  

Jiří Soukup v úvodu své disertace poznamenává, že nejde o „specializovanou 

translatologickou práci“, nýbrž o přiblížení překladatelských strategií a „jejich analýza na 

konkrétním textovém materiálu a vzájemné srovnání s ohledem na českého čtenáře“ (s. 11). 

Zde však překvapí, že „teoretickým pozadím“ autorova přístupu je Umění překladu Jiřího 

Levého (pův. vydáno 1963), tedy teorie z přelomu padesátých a šedesátých let minulého 

století a stati a reflexe Otokara Fischera z meziválečného období. Ostatně samotná Levého 

teorie je v práci zmíněna pouze v jednom odstavci (s. 11). Přestože Jiří Soukup užívá pojmu 

„recepce“, o recepční estetice kostnické školy nepadne v disertaci ani slovo, ačkoliv právě v 

teorii zejména Wolfganga Isera (nebo Hanse Roberta Jausse) zaujímá estetika účinku a 

recepčně-estetická instance a perspektiva čtenáře, aktualizujícího literární text, stěžejní pozici. 

Se stejnou důsledností se Jiří Soukup vyhýbá také Ingardenovým recepčně-estetickým 

pojmům „konkretizace“ a „rekonstrukce“, v české literárněvědné teorii dosti výrazně 

reflektovaným a zavedeným. Netřeba snad ani zdůrazňovat takovou samozřejmost, že i 

překladatel je v prvé řadě čtenářem, který k překládanému uměleckému textu přistupuje jako 

k „volnému prostoru aktualizačních možností“ (Iser; „Spielraum von Aktualisierungs-

möglichkeiten“). 
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Zde se projevuje jako velmi citelný deficit celé disertace chybějící kapitola, v níž by 

autor konceptualizoval teoretická a metodologická východiska svého přístupu k zvolenému 

tématu. Přesněji řečeno, to důležité, co disertační práci Jiřího Soukupa chybí je právě její 

teoreticko-metodologické ukotvení. 

Výsledkem jsou popisně-heuristické komentáře přístupu jednotlivých překladatelů ke 

Kafkovým textům bez problematizujících hledisek a analytického přístupu, což je ostatně 

signalizováno již školským členěním práce podle jednotlivých překladatelů.  

Práce Jiřího Soukupa, předkládaná jako disertace, vzbuzuje z výše uvedených důvodů 

nemalé rozpaky. Jako výsledek osmiletého doktorského studia přináší pouhých 150 stran 

textu (nepočítáme-li bibliografii): domnívám se, že Jiří Soukup se měl alespoň v závěrečné 

kapitole vztáhnout ke kafkovské poválečné recepci, která znamenala razantní proměnu 

recepčního horizontu a tím i výrazný kontrast k předválečné recepci.  

 

Práci nicméně doporučuji k obhajobě. 
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