
Posudek disertační práce Jiřího Soukupa České podoby Franze Kafky 

 

Jiří Soukup ve své práci České podoby Franze Kafky podrobně sleduje rané překlady v období před 

první světovou válkou a po první světové válce do smrti Franze Kafky a následného desetiletí. Jiří 

Soukup pochopitelně končí své sledování rokem 1938. S některými osobnostmi překladatelů se však 

dostává až do 50. a 60. let 20. století.  

Práce je obsažná a podrobná, zaznamenává pilně různost překladů, tedy typologickou různost všech 

překladatelů Kafky a také částečně proměny recepce, popisy těchto procesů doplňují bibliografické 

seznamy. Začíná obsáhlým zhodnocením úřednických textů a jejich dobových překladů; tyto texty, 

jejichž relevance pro Kafkovy beletristické práce byla popsána Markem Nekulou. Jiří Soukup také 

stopuje první drobné předklady a zmínky beletristických textů dvou zdánlivě rozdílných zdrojů 

Bohumila Illového a Františka Langra. 

Těsně po druhé válce se nutně Soukupova práce musí zabývat překlady Mileny Jesenské. Tyto 

překlady zasazuje mezi další pokusy prostředkovat tvorbu spisovatele, kterého české prostředí 

vnímalo jako autora silné generace expresionistického naladění.  

Soukup zaznamenává české nekrology, které jsou signifikantní pro českou recepci. První překlady po 

smrti Franze Kafky nejsou řekněme masivní, jsou roztroušené. Mezi nimi nalezneme pozoruhodné  

opusy prostředkovatelů jak Jana Grmely nebo Gustava Janoucha, jehož jméno se v souvislosti 

s recepcí Franze Kafky objevuje v poválečné době až v souvislosti s vydáním jeho vzpomínkové knihy.    

Další výraznou kapitolu tvoří katolická recepce, rozhojněná recepce v 30. letech a Jiří Soukup 

pochopitelně věnuje velkou pozornost Pavlu Eisnerovi a, Maxi Brodovi a také Hanuši Bonnovi. 

K pozoruhodným bodům práce patří výtvarné postřehy nad kresbami Hanse Froncia.  Už soupis 

přehled jmen, byť často šlo jen o drobnosti a méně známe  zdroje, svědčí o autorově schopnosti 

usebrat množství faktů a pročíst velké množství dokumentů, pracovat v archivu.    

Jiří Soukup chtěl vytvořit celistvou mozaiku recepce a překladů, sledovat mnohostrannost vnitřního 

transferu mezi německy psaným textem vznikajícím v Praze a českým prostředím, které mohlo a také 

jak ukazuje Soukup, recipovalo Kafku v němčině. Překlady mají ale své specifické místo a jejich 

recepce je odlišná a vstupují do jiných vztahů.  Zároveň platí to, že některé jevy probíhají paralelně, 

nejde jen o „vlivy“  jednostranné, jednosměrné.  Velmi důležitým jevem jsou takové recepce, které 

s výchozími texty z různých ideových, společenských či estetických důvodů manipuluji, to se týká i 

překladů a potom mluvíme o apropriacích, která mohou zcela posunout výchozí text. Potom je i pro 

literárního historika stejně jako translatologa důležitý kontext. Apropriace mohou velmi silné, jak 

demonstruje také práce Jiřího Soukupa v případě Pavla Eisnera. 

 Podrobná registrace překladů také mimochodem ukazuje, roli žen-překladatelek v meziválečné 

době, vedle Mileny Jesenské, to byla Milena Illová a Jitka Skaláková (posléze Fučíková), jejichž 

setkávání s Kafkou lze charakterizovat jako službu (ne samotnému Kafkovi, ale mužům, kteří se o 

Kafku  zajímali.)  Takováto překladatelská pozice byla, jak v českém prostředí ukazuje Eva Kalivodová, 

častá a má svoje genderové důvody. O to zajímavější se pak jeví badatelům případ překladatelky 

Mileny Jesenské. V Soukupově práci se její případ nevyděluje tak razantně, což je podle mého názoru 

dobře. Hodnocení je ale v mnohém závislé na průkopnické práci Michelle Woods.  

Je jasné, že autor disertační práce nashromáždil velké množství informací různě relevantních 

informací a postřehů.  Vzhledem k tomu, že jde o práci disertační, nelze myslím pominout, že je text 



působí poněkud rozpadle a nahodile. Příčinou je nejasnost argumentační linie a nedostatečné 

poukázání na důvody proč je třeba se takto podrobně Kafkovými překlady zabývat. (Tím zcela 

nezpochybňuji potřebu se těmito překlady zabývat, ale chybí mi vnitřní odůvodnění v samotné práci.)  

Proč tento moment v  jinak podrobné práci chybí, je myslím v nedostatku teoretického zázemí práce, 

která začíná vlastně in medias res. Při obrovském množství kafkovské literatury různého 

metodologického směřování, je asi třeba se nejprve alespoň částečně tuto literaturu reflektovat, jak 

to vyžaduje specifický žánr disertační práce. Jiří Soukup literaturu zná, využívá ji, ale co chybí je 

metodologická rozvaha, která by také ukázala  východiska jak prací, které využívá, tak jeho vlastní.  

Autor disertace odkazuje ve svém velmi krátkém metodologickém uvedení jen na překladatelské 

teorie Jiřího Levého, a to ještě s výhradou, že jeho práce není translatologická.  Zároveň integruje 

pochopitelně také otázky recepční.  Bylo tedy vhodné se vyrovnat částečně i s teoriemi recepční 

estetiky.  Nabízely se v tomto případě i metodologické impulsy teorií transferu. 

Pokud se soustředím již na konkrétní výhrady, vrátím se k nedostatkům, které vyplývají z toho, že se 

Jiří Soukup opomněl zabývat metodologií.  Jak jsem již řekla, práce působí nemotivovaně, a to se 

odrazilo signifikantně na části o nebeletristických textech.  

Jiří Soukup hojně registruje  postupy  Marka Nekuly, a v řadě případů je jen přebírá.  Nedostatky 

reflexe využívané sekundární literatury, která by alespoň částečně mohla nahradit prvotní nedostatky 

metodologické, Jiřího Soukupa vedou k různým prázdným tvrzením a charakteristikám. Jako příklad 

bych uvedla časté nadužívání prázdného sousloví „elegantní překlad“.  Překlady by si zasloužily 

mnohem hlubší analýzy,  ale k tomu chybí nástroje. Např. do Soukupova textu se jaksi mimochodem 

dostává významný translatologický koncept zmíněné apropriace překladu, který se občas vyhrocuje 

do metafory „únosu“ výchozího textu do kultury, do níž se text převádí.  Ale tento „únos“ je třeba 

popsat.  Podobně by myslím bylo třeba poukázat na východiska vynikající a ceněné práce Michelle 

Woods, která mimo jiné  vychází z genderových  teorií překladu Luise von Flotow (Translation and 

Gender). Je to právě genderová koncepce, která dává Michelle Woods přesné a funkční nástroje 

zlomit stereotypní charakteristiky překladů Mileny Jesenské.  

Tento příklad zde uvádím skutečně jen jako příklad, nejde mi o prosazování genderové teorie 

překladu. Chci pouze poukázat na to, jak by se dalo využit nabízejících se teorií recepčních či 

translatologických pro přesnější popis, jak samotných překladů, tak kontextu československé 

meziválečné kultury, který je bohužel povrchní. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Doufám, že bude ještě mnohé vysvětleno a doplněno. 

Doc. Libuše Heczková, PhD. 


