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Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je vytvořit komentovaný český překlad vybraných kapitol z knihy 

На Соловецких островах od V. V. Skopina. Tato práce se skládá ze dvou částí. První z nich 

představuje překlad a druhá odborný translatologický komentář k tomuto překladu, který 

v sobě zahrnuje překladatelskou analýzu výchozího textu, popis metody překladu

a translatologické posuny. 

Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, metoda překladu, 

překladatelské posuny, Solovecké ostrovy, průvodce

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to present an annotated Czech translation of selected 

chapters from the book Na Solovetskikh ostrovakh written by V. V. Skopin. The thesis 

consists of two parts. The first one represents the translation. The second part covers the 

annotation of that translation which includes the translation analysis of the source text, 

description of translation methods and typology of translation shifts.

Key words: annoted translation, translation analysis, translation methods, translation shifts, 
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Úvod

Cílem této bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol z cestovního 

průvodce Na Soloveckich ostrovach, který byl sepsán ruským historikem umění 

V. V. Skopinem. Práce je rozdělena na dvě části. První z nich představuje samotný překlad, 

druhá je zastoupena translatologickým komentářem k tomuto překladu. Komentář 

se nejdříve zaměřuje na analýzu originálu, která vychází z modelu Christiane Nordové

a rozebírá vnitrotextové a vnětextové faktory. Druhá část komentáře se věnuje 

translatologickým posunům podle klasifikace V. N. Komissarova. 

Vybraná kniha čtenáře seznamuje s nejvýznamnějšími milníky v historii Soloveckých 

ostrovů, provádí ho po malebných trasách a představuje mu nejpozoruhodnější místa, která 

tyto ostrovy ukrývají. Jelikož se jedná o poměrně obsáhlou knihu, omezuje se bakalářská 

práce na překlad pouze dvou konkrétních částí: na kapitolu Po pěšinách soloveckých

a na závěr knihy, který podtrhává výjimečné postavení těchto ostrovů v kultuře a historii 

Ruska. 

Výchozí text byl vybrán hlavně proto, že v českém prostředí existuje velmi málo literatury

o Soloveckých ostrovech, o kterou by se čtenář v případě zájmu mohl opřít. Pokud si český 

čtenář chce utvořit celistvý obraz o těchto ruských končinách, nemá prakticky možnost 

dozvědět se dostatečné množství informací, což je velká škoda, protože Solovecké ostrovy 

patří k tomu nejzajímavějšímu, co můžeme v Rusku spatřit. Je to tajemné místo s magickým 

duchovním nábojem, které má bohatou minulost a je pro mnohé zdrojem poučení. 
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1 Překlad

                              Po pěšinách soloveckých

Solovecké trasy, které umožňují prozkoumat ostrovy, a přináší tak radost, začínají u stěn 

pevnosti. Tyto pěšinky vedou návštěvníky do hlubin tamních lesů, k malebným jezerům

a obyčejně končí až u mořských břehů. A samozřejmě se i tyto stezky samotné řadí 

k pozoruhodnostem souostroví. Solovecké cesty umožňují lépe pochopit osobitost „klášterní 

civilizace“, která se zrodila právě v těchto místech. Bez zřízení cest bychom si jen těžko 

mohli představit úplné osídlení ostrova. V minulosti bránilo pohybu po ostrově množství 

močálů, jezer, hlubokých lesů a kamenité půdy. Uběhla století a na místech zarostlých 

cestiček se objevily první prašné cesty, které napomohly k efektivnějšímu využití lesního 

bohatství. V příznivých oblastech zase přispěly ke vzniku luk pro sklizeň sena, k zavedení 

rybolovu a k zřízení unikátní sítě vodních kanálů.

Cestou kolem soloveckých jezer

Kronikáři nám nepodávají přesné informace o tom, jaké cesty byly zbudovány za vlády Filipa 

Kolyčeva. Ovšem za jednu z nejstarších je považována ta, která spojuje klášter se Sosnovou 

zátokou (Sosnovaja guba), jež se nachází v severní části ostrova. Jedná se o mořský záliv 

zasahující hluboko do pevniny, který byl dříve klidným a vhodným přístavem pro lodě. Jako 

orientační bod k zálivu sloužil kopec viditelný z dálky, kterému se později začalo říkat 

Sekyrná hora (Sekirnaja gora). Hagiografická literatura považuje Sosnovou zátoku především 

za místo krátkodobých drancujících nájezdů rybářů z vnitrozemí. Právě do těchto míst přišli 

vzápětí za nimi první osadníci – mniši. Nicméně blízkost studeného moře, potřeba pitné vody 

a jezerních ryb je přiměly zůstat na břehu velkého jezera nedaleko od hory a odvedly je

od myšlenky odejít do nitra lesa. Na jejich památku se místo, kde pobývali, začalo nazývat 

Poustevna sv. Savvatije (Savvatievo).1 Jak poustevna, tak hora nebyly ani po mnoha letech 

1 Podle svatého Savvatije Soloveckého, jednoho ze zakladatelů Soloveckého kláštera (poznámka překladatele).
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zapomenuty. Opravy probíhaly postupně. Obě místa se začala využívat ke klášterním účelům 

a stala se oblastí četných návštěv. Při našem putování k nim zamíříme i my. 

Sekyrná hora se nachází 11 km od Soloveckého kláštera a vedou k ní dvě cesty. První z nich 

je pro pěší, vede téměř přímo a nachází se mezi lesy s občasnými odbočkami k širým 

prostranstvím jezerních břehů. Tato trasa vede bezprostředně k hoře. Druhá z cest nás 

po 2,5 km od kláštera přivede k lodní zastávce. Tady na jezerní síti spojené kanály začíná 

jedna z nejpůvabnějších tamějších tras – lodní. Cesta sice končí v určité vzdálenosti od hory, 

ale zato umožňuje seznámit se s Poustevnou sv. Savvatije. Organizované turistické skupiny 

většinou spojí obě tyto trasy, to znamená, že absolvují jedinečný okruh.  Zvolit si tento okruh 

doporučujeme i my. Nejdříve se zaměříme na lodní variantu našeho putování. Tato cesta 

odvede naši pozornost od architektury k solovecké přírodě, kterou nám pomůže lépe poznat

a s jejíž pomocí si prohlédneme svéráznost místního stavitelského umění. Tamější stavby 

v sobě v jistém smyslu skrývají i určitý sled historických událostí. Vždyť naše kroky budou 

směřovat k místům, kde strávili své začátky na ostrově první stálí osadníci, tedy zakladatelé 

kláštera.

Cesta k lodní zastávce začíná u severních hradeb kláštera. Projdeme kolem nám už dobře 

známého pomníku plavčíků, kaple Filipa Kolyčeva, současného přístaviště, mineme menší 

vyvýšeninu a po několik dalších kilometrů zůstaneme v obležení soloveckého lesa. Po cestě 

se kocháme neobvyklým spojením smrků, borovic, bříz a jeřábů. Spousta bylin, květin a 

balvanů porostlých mechem vytváří obraz pohádkové krajiny, kterou by na ostrovech 

uprostřed studeného moře málokdo čekal. Chvílemi se mezi kmeny stromů míhá třpyt hladin 

jezer, jejichž osamělou krásu si můžeme dlouho vychutnávat. Avšak záhy zpozorujeme, že po 

obvodu těchto jezer vedou stezky a že některé z nich jsou spojeny ne příliš širokými 

průtokovými kanály. Příroda Soloveckých ostrovů citlivě reaguje na zásahy do své říše. Velké 

množství balvanů a tenká vrstva půdy dělají porost ostrova obzvlášť křehkým, kvůli čemuž už 

desítky let nezarůstají vyčištěné, poškozené nebo lidmi či požáry zničené plochy lesa. Vždyť 

přírodní památky Solovek jsou v mnohém stejně unikátní jako ty architektonické. Naše 

představy sice nepředčí ani mimořádná velkolepost jejich podoby, ani rozmanitost flory
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a fauny, tyto památky ovšem působí na naše smysly. Je překvapivé, že v oblasti blízko 

severního polárního kruhu se uprostřed studeného moře znenadání objevují scenerie známé

a blízké spíše obyvatelům středoruských oblastí nebo Sibiře. Hlavním bohatstvím souostroví 

jsou lesy, které zaujímají přibližně 60 % jeho celkové plochy. Hrají významnou roli pro 

zpevňování povrchu a jsou důležité také proto, že poskytují ochranu proti větru. A jak pestré 

jsou barvy soloveckých lesů, obzvlášť na podzim! Mezi jehličnatými lesy, které v krajině 

převládají, na sebe na otevřenějších místech (podél cest, moří a jezer) strhává pozornost 

několik druhů břízy a vrby. Rostou tady topoly, jeřáby, olše nebo jalovec. Nadzemní porost je 

bohatý na bobuloviny, a to konkrétně na borůvky, brusinky, šíchy a ostružiny moruška. 

Pastvou pro oči je hojnost lučních bylin a mechů.

Čím víc se cesta vzdaluje od břehu, tím méně se projevuje vliv moře a větru. Les je vyšší

a vyšší, hustší a ztepilejší. Na místech, kde vidíme nízký zpustošený les, se vždy jedná buď

o výsledek hospodářské činnosti člověka (kácení starých neopracovaných dřevin), nebo

o důsledek požárů, na jejichž místě vyrůstají zpravidla méně vzácné listnaté dřeviny. Kromě 

místních dřevin je v lese možné narazit i na ty uměle vypěstované, jež vyšlechtili mniši, jako 

je například cedr, modřín či střemcha. A ačkoli jsou pro tyto končiny zcela netypické, velmi 

dobře se zde uchytily, a dokonce začaly i plodit. Na závěr naší krátké odbočky k zdejším 

lesům uveďme citát ruského autora cestopisů o severu z poloviny 19.století, Sergeje 

Vasiljeviče Maksimova: „Krajina Soloveckého ostrova je živým kontrastem všeho, co ji 

obklopuje – příroda jako by se rozhořčila, vyčerpaná v březích tunder a močálů sebrala 
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zbytek sil a vytvořila na ostrově nový neobyčejný svět, ve kterém vládne nespoutanost a který 

je blízký všem, i člověku z druhého konce světa“.2

Přibližně kilometr od osady si napravo od cesty můžeme všimnout ukazatele, od kterého vede 

stranou dobře vyšlapaná pěšina plná zákrutů. Ta nás dovede k síti jezer. První větší jezero,

na které po cestě narazíme, se nazývá Danilovské (Danilovskoe ozero) neboli Pitné (Pit'evoe 

ozero). Právě jeho druhý název vypovídá o jeho účelu: přímo z tohoto jezera teče pitná voda 

skrz poměrně úzký kanál obložený balvany do osady. Před vstupem do kanálu se nachází 

menší budka s uzávěrem na regulování odtoku a o kus dále je poměrně hluboký příkop 

s tekoucí vodou. Nyní se tento systém zdá prostý, ale spolehlivě slouží už nejedno století. 

Pitné jezero je průtočné a je napojeno na celou síť velkých soloveckých jezer, která

se rozkládají na ploše o desítkách kilometrů. První jezero, se kterým je propojeno, se nazývá 

Střední Pert (Srednij Pert) a my pokračujeme jeho směrem. Záhy za levotočivou zatáčkou

se naše pozornost upíná k dřevěné stavbě lodní zastávky. 

Radostné, ale obtížné nalodění, daleké výhledy na širou vodní pláň, břehy porostlé lesy

a vysoké kopce přináší vyhlídky na nové nezapomenutelné zážitky.

Solovecké souostroví čítá na 516 jezer, z nichž se převážná většina rozkládá na Velkém 

soloveckém ostrově. Tato jezera nejsou rozmístěna rovnoměrně, nachází se převážně 

v západní, severovýchodní a jihovýchodní části ostrova. A ačkoliv rozlohou patří spíše 

k menším jezerům (od pěti do deseti hektarů), jsou důležitým zdrojem sladké vody. 

Kvůli tomu, že na ostrovech chybí řeky, jsou tato jezera napájena srážkami a povrchovou

či podzemní vodou. Většina soloveckých jezer je ledovcového původu a nachází se v různých 

2 Maksimov, S. V. God na Severe. Archangelsk, 1984, s. 136.
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vývojových stádiích. Jezera, jež zarůstají a nacházejí se v blízkosti rašelinišť, jsou starší. Co 

se týče barvy vody, často mívají nádech dohněda. Jezera geologicky mladší se rozkládají

ve vyšších nadmořských výškách. Jejich voda bývá průzračná, čirá a nazelenalá. Většina 

vodních ploch těchto jezer se nachází ve středním stádiu vývoje. Zdejší jezera nejsou příliš 

hluboká, jejich průměrná hloubka se pohybuje od dvou do patnácti metrů. Dno bývá pokryto 

hlínou, pískem, kamením nebo jílem v závislosti na původu a stáří jezera. Solovecká jezera

na sebe samozřejmě strhávají pozornost také díky své rozmanitosti, ať už se jedná o zvláštní 

záhyby břehů, nebo o typ vegetace, která na nich roste. Během naší několikahodinové cesty 

nás obklopuje proměnlivý živel nebe, lesů a vod. Chvílemi se vytváří iluze naprosté 

nedotčenosti ostrovů, kdy se turista převtěluje do úplně prvního průzkumníka této oblasti. 

Na konci jezera Velký Pert (Bol'šoj Pert) vidíme po pár krocích podél pravého břehu ceduli 

upozorňující na vstup do kanálu. I když je to jeden z nejkratších kanálů celé tamější sítě, 

kanál vyniká svou šíří, a loďky se po něm tak můžou rychle doplavit do menšího přilehlého 

jezera s názvem Kulaté Orlovo (Krugloe Orlovo ozero).

I přes svůj archaický vzhled (břehy lemované balvany, nedostatek pojiva a výztuže) je 

soudobá síť kanálů dílem relativně novým. Na počátku 20. století ji vystavěli rolníci, kteří zde 

pobývali jen dočasně pod vedením mnicha Irinarcha, jenž byl na tuto práci talentovaný. Není 

však pochyb o tom, že stavitelé procházeli místy starých filipovských kanálů, které spojovaly 

nejkratší vzdálenosti mezi jezery a později byly pouze rozšířeny, prohloubeny a obloženy 

valouny. Celková délka spojených jezer činí 12 kilometrů a kanály mezi nimi jsou asi 1600 

metrů dlouhé. Na naší trase následuje nejtypičtější kanál Solovek vedoucí z Kulatého Orlova 

do Štičího jezera (Ščuč'e ozero). Stavitelé nechtěli vytvořit široké a hluboké kanály, jejich 
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hlavním cílem bylo dostat loďky a menší parní čluny (které přepravovaly dřevo, seno

a ulovené ryby) blíže ke klášteru. Nyní stromy ze svých korun vytváří nad hlavami 

proplouvajících bránu, leč dříve byly podél kanálů stromy vykáceny a zřídily se zde pěší 

cesty, po kterých se pomocí lan přesouvaly loďky z jednoho jezera do druhého. Nad každým 

kanálem byla zbudována lávka a obloženy byly i samotné stěny kanálů. Vrata plavební 

komory se nezachovala, ale torzo jednoho zařízení zadržujícího vodu můžeme vidět na kraji 

Štičího jezera.

Štičí jezero o rozloze 55 hektarů je jedno z největších na souostroví (jezero Střední Pert je 

velikostí téměř totožné). Nedoporučujeme pokračovat v lodní trase samostatně bez průvodce, 

protože je tady v zátokách, zákrutech a zátočinách velmi lehké zabloudit, a minout tak snadno 

přehlédnutelné cesty vedoucí do kanálů. Zvlášť když ze Štičího jezera vede ještě jeden kanál 

do takzvaného Malého okruhu. Tento kanál míří do Přehradního jezera (Plotič'e ozero), odkud 

byla vybudována turistická stezka do osady Gorka a také přes zrekonstruovaný kanál

do jezera Karzino, kde bylo nedaleko od cesty na Sekyrnou horu postaveno přístaviště.

Následující kanál (na zvolené trase Velkého okruhu) je podobný tomu předchozímu a je 

spojen s jezerem Valdaj. Na rozdíl od Štičího jezera má Valdaj méně zátok a více než dvakrát 

menší rozlohu. Dlouho plujeme podél jeho protáhlých břehů a porovnáváme jej s jezery 

středního Ruska a Valdajské vrchoviny, podle které, jak je patrné, získalo jezero svůj název. 

Procházka kolem soloveckých jezer člověka nenudí, složení krajiny zahrnuje jak výhledy 

s dalekými pláněmi, tak scenerie tvořené malými zálivy, které vedou skrz lesy a v nichž

se ladně zrcadlí mraky a břehy.

Při vstupu do dalšího kanálu je nutné držet se blíže pravého břehu, protože právě v těchto 

místech, v mělké části zátoky, byl vytvořen průplav. Dříve byl vyznačen dřevěnými 

zábranami, které s postupem času zmizely pod hladinou. Pokud zamíříme blíže, můžeme stále 

u dna spatřit jejich torza. Když kanálem plujeme dál, narážíme na masivnější bariéry. Ty 

taktéž ohraničují koryto kanálu, ale kdysi rovněž sloužily jako jistý druh přístavu při 

vykládání lodí. V minulosti k nim byly natěsno připevněny dřevěné plošiny, na které

se umisťovaly přichystané náklady. Zbytky pilířů z těchto plošin můžeme vidět i nyní

v místech, kde se koryto rozšiřuje.
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Plujeme dál a přibližujeme se k závěrečné části naší vodní trasy, totiž k Rudému jezeru 

(Krasnoe ozero). Cestou si po stranách kanálu všímáme ještě jednoho typu vodního 

díla – vysokých kamenných podpěrných zdí na úbočích okolních kopců. Technika kamenného 

bezmaltového zdění, která se používala při budování kanálů, poukazuje na pevné místo tohoto 

stavebního materiálu ve stavitelství Soloveckých ostrovů. Díky charakteru krajiny se zde už 

po staletí dělalo to samé, takže když přimhouříme oko, můžeme porovnávat neolitické 

kamenné násypy 2. tisíciletí př. n. l. se sádkami 16.století a vodní příkopy 17.století se 

stěnami kanálu z počátku 20.století. Je zřejmé, že hlavním důvodem využívání kamene, 

tohoto levného a odolného materiálu, byla jeho velká rozšířenost a dostupnost. Nicméně 

v nespoutané, člověkem nedotčené přírodě severu se památky dávné minulosti těm 

současnějším překvapivě podobají, a vytváří tak iluzi existence jedné jediné starodávné 

civilizace.

Rudé jezero (dříve Beloe ozero) je jedno z největších jezer na souostroví, jeho rozloha 

dosahuje 250 hektarů. Má množství zátok a zálivů a uprostřed něj se nachází několik ostrůvků 

porostlých stromy. Vzhledem k velkému množství polozatopených pařezů můžeme říct, že je 

úroveň vody v jezeře silně zvýšená, k čemuž došlo po vystavění hráze v jeho severní části. 

Tímto směrem se budeme držet i dál a zanedlouho vpředu, na vysoké lesem porostlé hoře, 

vidíme konečný cíl naší trasy – chrám Nanebevstoupení Páně. Přibližujeme se k hoře, 

ohlížíme se ze strany na stranu, nevědomky se těšíme z širé a lesklé hladiny vod, z příjemné 

zeleně, kterou lemují lesy, z vysokého nebe. Pohled na chrám nás přiměje rozjímat

nad historií lidských generací, které měnily podobu této země. Nejenomže si s ní lidé dokázali 

udržet harmonický vztah, ale také se jim podařilo zkrášlit ji skvostnými stavbami, jež jsou

pro nás zejména zde, uprostřed chráněné přírody severu, obzvlášť cenné. Jedná se

o soudržnost přírody a člověka. Na pozadí lidských výtvorů je tato harmonie pozoruhodně 

vyobrazena na krajinomalbě Mlčení (Molčanie, 1903, Treťjakovská galerie) od M. V. 

Něstěrova, který tato místa sám navštívil. V zadní části obrazu je temná silueta Sekyrné hory 

s chrámem na vrchu a kapličkou u jejího úpatí, pozadí dokresluje večerní nebe s červánky

a ve slavnostním tichu jako by na klidném zrcadle vod zamrzly dvě loďky s mnichy-rybáři. 

V této „tiché písni severu“ se s vzácnou skromností a vitalitou oslavuje jak „duše“ solovecké 

přírody, tak i duše člověka, který s ní kdysi tvořil jeden celek. 
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Z přístavu nevede na Sekyrnou horu žádná přímá stezka pro pěší, a proto zahýbáme doprava

a chvíli jdeme podél břehu Rudého jezera, zdoláváme uměle vytvořenou hráz, která umožnila 

výrazně zvednout hladinu jeho vody. Za několik set metrů se uprostřed lesa na rozcestí dvou 

cest krátce zastavíme. Ta, která vede rovně, nemá s našimi dalšími zastávkami bezprostřední 

spojitost, ale stručně bychom se o ní zmínit měli. Jde o jednu z nejstarších místních tras. 

Začíná u samotného kláštera a po několika kilometrech končí u Sosnové zátoky. Právě

u jejích břehů se poprvé vylodili Savvatij a German.3  V blízkosti zátoky se také nacházela 

klášterní solivárna, byl zaveden živočišný a rybářský průmysl a začalo se zde se senosečí. 

V této oblasti, které se později začalo přezdívat Stará Sosnovka (Staraja Sosnovka), byla

na počátku 17. století (na místě, kde došlo k zázraku) postavena dřevěná kaple. Momentálně 

můžeme starobylou rybářskou základnu posuzovat pouze na základě odlesněné části a podle 

obrazů z konce 19. století. Dnes kolem ní vede pěšina, která míří podél mořského břehu přes 

nasypanou hráz dále na sever, kde končí u otevřeného moře v osadě Nová Sosnovka (Novaja 

Sosnovka). Ve druhé polovině 19. století zde bylo postaveno několik dřevěných rybářských 

chýší, kaple a přístav. V současnosti už tady žádná kaple nestojí. Chýše a stodoly byly úplně 

přestavěny a upraveny jako dočasné příbytky pro pomocníky při stavbě vodních děl. Zvláštní 

zájem vzbuzuje kamenná stodola a přístav – typické stavby solovecké architektury. 

Poustevna sv. Savvatije

Zajímavější pokračování nás čeká na cestě ubírající se vlevo. Už po přibližně dvou 

kilometrech dorazíme do Poustevny sv. Savvatije, místa, kde krátkodobě pobývali první 

osadníci. Poloha osady nebyla vybrána náhodou, pouhý kilometr odtud je přístup k

3 Zakladatelé soloveckého kláštera (poznámka překladatele).
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moři – v Sosnové zátoce. Právě tady, na břehu velmi protáhlého Dlouhého jezera (Dolgoe 

ozero) nebo Savvatijského jezera, které sahá skoro až pod samotnou horu, je krajina chráněná 

před chladným mořským větrem. „Ti, kdož to podivné místo viděli, postavili si poblíž chýše 

své v blízkosti jezera a od moře nedaleko osadu jako jedinou a začali zde vynakládat své 

úsilí.“ 4 říká dobový záznam. Zanedlouho byla postavena také kaple, nepostradatelný atribut 

křesťanských poustevníků, kam byla umístěna ikona Panny Marie, kterou přivezl sám 

Savvatij. 

Do poloviny 18. století měla poustevna spíše památkový význam, pouze zřídka sem přijížděli 

mniši-poustevníci. V roce 1757 se dovídáme o pokrytí střechy a vybavení interiéru obrazy

ze staré kaple, výstavbě nových klášterních cel „s předsíní a palandami“ a stavbě přístavu. To 

nasvědčuje tomu, že místo mělo i hospodářské využití.5 Po dvou letech byl postaven ještě 

jeden domek s předsíní, nová stáj a byla vyčištěna cesta spojující poustevnu se starou 

Izákovskou trasou vedoucí ke klášteru. Přítomnost klášterních cel v poustevně nám napovídá 

o krátkodobých návštěvách soloveckých archimandritů.

Hospodářské uplatnění Poustevny sv. Savvatije se nejviditelněji projevilo v 19. století. V létě 

tady přechodně pobývali rybáři a ženci. Postupně přibývají louky, v mokřadech je vybudován 

drenážní systém, vzniká zahradnický průmysl a skleníkové zahradnictví. K bydlení byly pro 

příchozí poutníky postaveny prostorné ubytovny, pro pomocníky a bratrstvo zase obytné cely. 

Na kanálu ústícím do jezera jsou vystavěny monumentální kamenné parní lázně a stranou

u cesty kamenná stáj. Nejusilovněji se na stavbě poustevny pracovalo ve 2. polovině 

4 RGADA (Ruský státní archiv starých aktů), fond 181, inventář 1, položka 328, s. 87 upr.
5 BAN (Knihovna Ruské akademie věd), Archangelsk, položka 507, s. 68
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19. století. V letech 1858–1860 se nedaleko od staré dřevěné kaple na památku záchrany 

kláštera před útokem Angličanů v roce 1854 stavěl kamenný chrám Smolenské Matky Boží. 

Autorem stavby je zemský architekt z Archangelské oblasti Šachlarev, který této práci 

věnoval spoustu času.6 Základy prostorového rozmístění a ozdobných prvků chrámu můžeme 

hledat v osobité podobě staroruského stavitelství. Čtvercový chrám je zakončen jednoduchou 

čtyřstěnnou střechou, nad kterou se dříve tyčil tambur se špičatou kopulí. Z východu

k chrámu přiléhá půlkruhovitý výklenek a ze západu menší chrámová předsíň s tradiční 

zvonicí, která se do dnešních dnů nedochovala. Jednoduché vzezření památky připomínající 

dřívější časy mělo své opodstatnění, to však bylo zanedlouho narušeno tím, že se k chrámové 

předsíni v letech 1886–1890 přistavila dvoupodlažní cela.7 Tu zedníci z města Veliký Usťug 

(Velikij Ustjug) postavili v souladu s normami obytné architektury své doby: s pečlivou 

technikou cihlového zdění, jednotvárným opakováním plochých fasádních dekorů, přesným 

rytmem vertikálního členění. V průběhu desetiletí stavbu několikrát zasáhl požár, takže 

probíhaly rekonstrukce a nyní je znovu na cestě k obnově. 

Na konci století byly u poustevny postaveny ještě dvě obytné „bratrské“ cely. Jedna z nich,

ač polorozpadlá, stojí dodnes. Spousta tamějších obydlí se odvíjela nejenom od počtu mnichů 

(většinou 10–15 lidí), kteří zde žili, ale také od množství pracovníků a návštěvníků, kteří sem 

přijížděli na léto. Jelikož stavba plnila vzpomínkovou a hospodářskou úlohu zároveň, ztratila 

kvůli opakovaným rekonstrukcím částečně svou uměleckou tvář a těsné pouto s okolní 

přírodou. Prosté kamenné lázně a torzo konírny ovšem nepostrádají mezi současnými 

stavbami přirozenost a architektonickou svéráznost. Kompletní obnovu by si zasloužila 

budova kláštera – charakteristická památka této éry, osobitý pomník připomínající počátky 

solovecké historie. 

6 RGIA (Ruský státní historický archiv), fond 797, inventář 2, položka 70, s. 6 upr.
7 RGADA, fond 1201, inventář 5, položka 5608, s. 187 upr. – 188 upr.
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Během Velké vlastenecké války se na území poustevny sv. Savvatije nacházela Škola 

plavčíků vojenského námořnictva. Ve dvou velkých renovovaných budovách byly třídy, štáb 

a prostory pro velitelsko pedagogický sbor. K bydlení byly namísto kajut využity zemljanky 

postavené samotnými plavčíky. Solovecká Škola plavčíků za tři roky vychovala přes čtyři 

tisíce mechaniků, elektrotechniků, radistů, loďmistrů a kormidelníků. 

Krajina v Poustevně sv. Savvatije je líbezná. Po klášterní osadě byl komplex sv. Savvatije 

nejobydlenějším a nejudržovanějším koutem ostrova. Za osamělou lesní cestou se rozprostírá 

rozlehlá mnohotvárná krajina s výhledem na louky, velké vodní plochy a architektonické 

památky. Panoramata nás pohladí na duši hojností světla či výraznou vůní lučních bylin. 

Právě tady se nám naskytne překrásný výhled na nejvyšší bod ostrova – Sekyrnou horu.

Sekyrná hora 

Legenda praví, že na kopci vzdáleném asi půl druhého kilometru od poustevny, andělé 

„vyhnali pomocí sekyřice“ ženu rybáře, který se na ostrově spolu s ní chystal usadit. Andělé 

dali tímto skutkem hoře její jméno a vyhnání rybářovy rodiny potvrdilo „vyšší“ právo mnichů 

na spravování ostrovů. Po dlouhou dobu nepřitahovala hora opředená legendami pozornost 

bratrstva. Jednoho dne bylo na vrcholu pro zvláštní případy vojenských operací zřízeno 

pozorovací stanoviště. Teprve v roce 1857 po odvrácení anglického útoku, v době rozmachu 

stavitelství spojeného se zvěčněním hrdinských činů, přichází mniši s prosbou týkající se 

výstavby chrámu Nanebevstoupení Páně na vrcholku hory. Stejně jako chrám v Poustevně sv. 
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Savvatije byl i tento projekt vystavěn na základě návrhu architekta Šachlareva a zcela 

dokončen byl v roce 1862.8 Osmistěnný sloupovitý chrám měl v první úrovni zateplený 

přídělek, ve druhé letní kapli a ve třetí tambur se zvonicí se čtyřmi otevřenými otvory. 

Budova je zakončena kopulí pokrytou vyřezávanými dřevěnými taškami (tzv. lemechem)

a majákem s mírným skleněným světlem (zamýšleným od úplného začátku stavby) 

ozdobeným malou kopulí vyčnívající asi 30 metrů nad hlavní loď chrámu. Výška od úpatí 

vrcholu do horní části chrámu činí přibližně sto metrů.

 

Chrám, který jako by byl korunou celé hory, má jasně zřetelnou vertikální orientaci, čemuž 

odpovídá i úhlopříčné skosení hlavní fasády, rohové lizény, nepřítomnost oltářního výklenku 

a vysoká třetí úroveň chrámu. V celkovém kompozičním řešení památky architekt, zřejmě 

nevědomky, reprodukoval podobu chrámu „pod zvony“, typickou pro řadu staveb

15. a 16. století. Výzdoba budovy je rozmanitá: půlkruhové rámy obloukových oken jsou 

inspirované prvky staroruské architektury a římsy připomínají architekturou klasickou. Pro 

Solovky je typická mohutná kamenná podezdívka. Velká okna pěkně osvětlují chrám, jehož 

klenba se opírá o dva pilíře. Vchod do chrámu je ze západní strany, kde je v narthexu 

umístěno schodiště vedoucí přes zvonici k majáku. Ten byl nejednou opravován: roku 1904 

do něj byla namontována Fresnelova čočka, aby zvýšila výkon petrolejových lamp. Společně 

s moderní tisíciwattovou elektrickou lampou sloužila petrolejová lampa ještě nedávno, v noci 

byla viditelná na vzdálenost okolo 60 kilometrů. Odtud se nám naskytují dojemné výhledy

na ostrov a jeho téměř nepřerušovaný lesní masiv, zarostlé močály, třpytící se jezera, odlehlé 

mořské pláně a téměř nepřetržité šumění větru, bez kterého si lze sever jen těžko představit.

8 RGIA, fond 797, inventář 2, položka 70, s. 6 upr.
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Neméně hezký pohled nám nabízí stará vyhlídka u základny chrámu (dříve oplocená,

s přístřeškem) na severovýchodě ostrova. Zalesněný horský svah prudce klesá a mění se 

v širokou planinu, která se na obzoru jemně dotýká mořského pobřeží. Za nejasnými obrysy 

Sosnové zátoky a světlými savvatijevskými lučinami vyvstávají v představách opuštěné 

pěšinky prvních osadníků, jejich skromná obydlí a neuspěchaný život naplněný modlitbami

a prací.

Na tomto místě se podepsal zub času. Skrovná obydlí mnichů se na konci 19. století 

proměnila v místo masových poutí demonstrujících bohatství, slávu a pracovní rozmach 

klášterního života. Dvoupodlažní dřevěný domek pro pět až šest mnichů a příchozí hosty byl 

postaven také na Sekyrné hoře západním směrem od chrámu. Stavení úhledně obložené prkny 

vypadá nejreprezentativněji ze západní strany, kolem které přicházeli návštěvníci.

Na středové ose domu se nacházel fronton, krytý balkon a třídílné okno. Severně od domu 

byla postavena stáj a na stráni hory (pro Solovky typické) lázně z valounů a studna. Celkově 

poustevna působila malebným a upraveným dojmem díky kvalitním stavbám, kamenným 

cestám, opěrným zdem či květinové a zeleninové zahradě. Dobře zřízená cesta lemuje část 

hory a postupně stoupá vzhůru. Stavby se před očima poutníků neodhalují naráz, největší 

výraznosti dosáhují u vysoké budovy chrámu. V době Soloveckého tábora zvláštního určení 

(rusky Soloveckij lager osobovo naznačenija, SLON) chrám na Sekyrné hoře sloužil (v ostrém 

rozporu se svým účelem) jako trestní věznice. Po krutém mučení z ní málokdo vyvázl živý. 

Zabijácké slávy si užilo i víceúrovňové schodiště, které ostře sestupovalo z hory dolů.

Na jejím úpatí byl v dřevěném srubu plném kamení k uctění památky všech mrtvých 

soloveckých vězňů zřízen kříž. V srpnu roku 2001 u něj nejsvětější patriarcha Alexij II. vedl 

pietní modlitbu za oběti zajateckého tábora. V památné dny se bohoslužba uskutečňuje

i v chrámu Nanebevstoupení Páně. 

U úpatí hory začíná trasa vedoucí na jih směrem ke klášteru. Pokračujeme po ní a když se 

otočíme, ještě dlouho za sebou vidíme štíhlou siluetu chrámu Nanebevstoupení. Po několika 

stech metrech zabočíme před jezerem doleva na cestu, za jejímž mírným záhybem se nám 

postupně odhalují louky porostlé hustou travou, modř jezera a na vyvýšenině další 

architektonické památky.
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Poustevna sv. Izáka

Poustevna sv. Izáka (Isakovo) je nejstarší poustevna Soloveckých ostrovů. Jeden zápis 

v účetní knize kláštera ukazuje, že již v roce 1666 probíhala v těchto místech sklizeň sena. 

Nicméně je možné, že poustevna vznikla dříve, ještě za vlády Filipa, který nechal vybudovat 

první cesty vedoucí k mořským přístavům. Není divu, že je místo spojovacím bodem mezi 

Sosnovou zátokou a klášterem.9 Patrně už v 17. století zde stála dřevěná kaple postavená

na počest Izáka z Dalmácie, po kterém byla pojmenována letní osada a jezero.

Důležitý hospodářský význam získala Poustevna sv. Izáka v 18. století. V letech 1752–1753 

byla vyčištěna cesta směřující z kláštera do poustevny: „… a kamení bylo vybráno a na strany 

položeno a mosty byly vydlážděny“10 a podél cesty bylo umístěno deset milníků.  V polovině 

století se v Izákovském jezeře a v jezerech přilehlých rozkládala spousta rybářských pastí 

s vršemi. „A chodí rybáři, aby vybrali z vrší polovičku ryb, první den jednu polovinu a den 

druhý – tu druhou.“, uvádí rukopisné dokumenty.11 Ryby žijící v tamějších jezerech: okoun, 

plotice a štika, která se stala podstatnou surovinou klášterního stolu.

Na počátku 19. století stála kromě kaple na území poustevny dvoupodlažní budova cel 

s pomocnými prostory. Dochované klášterní stavby současnosti se řadí k pozdnějšímu období. 

9 RGADA, fond 1201, inventář 1, položka 484, s. 63.
10 Tamtéž, položka 484, s. 63.
11 Tamtéž, inventář 2, položka 171, s. 4 upr.
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Mezi nimi vynikají dvě kamenná stavení: jedno z nich leží u jezera a využívalo se jako lázně, 

druhé se nachází na kopci a sloužilo jako sklad. Rozměrově si jsou budovy navzájem podobné 

a obě jsou zakončeny vysokými sedlovými střechami, které na stranách tvoří protáhlé dřevěné 

frontony. Hodnota podobných typů staveb spočívá v jejich obrovském souladu s člověkem, 

v jednoduchých a jasných rozměrech a v jedinečném uměleckém dojmu, který vytváří spojení 

nepravidelné kamenné zdi s klasickými štíty. Tradiční bílení kamenných částí budov je 

nezbavuje jejich plastičnosti a jemná textura dřeva jim dodává srdečnost, která je památkám 

lidové architektury tak vlastní. Obě stavení jsou zdárně rozmístěna v prostoru: jedno z nich 

korunuje tamější vrchol a druhé se malebně odráží v jezerní hladině.

Kousek od břehu stojí dvoupodlažní obytný srub postavený pro pomocníky kláštera, který byl 

zbudován v roce 1834. Objekt s obdélníkovým půdorysem je tvořen dvěma 

částmi – šestistěnnou a pětistěnnou, která k ní byla ze severu později připojena pomocí 

roubení. Starší část se vyznačuje značnou tloušťkou klád, která dosahuje padesáti centimetrů. 

Nehledě na novější střechu a výraznou přestavbu vnitřních prostor, dává stavení hrubou 

představu o podobě obytných dřevěných staveb v solovecké poustevně. Spousta starých 

hospodářských budov Poustevny sv. Izáka se do naší doby nedochovala a stavby 

zkonstruované v nedávné době vypadají cizorodě a nezkrášlují krajinu. Už dlouho potřebují 

zrekonstruovat zchátralé lázně. Podle existujících popisů a obrazů je také možné obnovit 

kapli, která postrádá poetickou tvář vlastní celému komplexu. 

V osadě sv. Izáka končí okruh, jehož cesty spojují tři zajímavé pamětní a hospodářské 

komplexy Soloveckých ostrovů. Teď se vrátíme zpáteční cestou, nebo projdeme podél břehu 

na jih. Dostaneme se na cestu, která vede ke klášteru. Právě tady můžeme naposledy 

obdivovat chrám Nanebevstoupení Páně, který slavnostně ční nad Sekyrnou horou. Dále se 

vydáme opačným směrem. Ze všech soloveckých cest je tahle tou nejširší a nejudržovanější, 

jelikož byla nejednou vyspravována. Ale jinak se v máločem liší od jiných tras vinoucích se 

lesem, oklikou mezi přilehlými kopci, jezery a močály.

Usedlost Gorka

Necelých tři a půl kilometru od osady zahneme u Chutorského jezera (Chutorskoe ozero) 

nebo jezera Velký Pert doleva k bývalé Makarjevské poustevně. Podle svědectví jejího 

zakladatele, archimandrity Makarije, byla postavena v roce 1822 za jezerem Pert. Na území 
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usedlosti se nachází dvě oddělené budovy klášterních cel. První z nich je určená pro igumeny, 

kteří se do ústraní Solovek čas od času stahují. Druhá je zase věnována přechodným pobytům 

mnišského bratrstva. Později zde byly v souvislosti s továrnou na bělení vosku obstarány 

oranžérie a skleníky s podzemním ohřevem půdy, kde podle očitých svědků dozrávaly vodní

a cukrové melouny, okurky a broskve. Na konci století tady příznivé klimatické a půdní 

podmínky umožnily zřídit botanickou zahradu, ve které bylo aklimatizováno poměrně mnoho 

rostlin, mezi nimi jabloň drobnoplodá, muchovník klasnatý, šeřík karpatský, růže svraskalá, 

čimišník stromovitý a další. Přizpůsobování a testování odrůd pokračovalo i v sovětské éře

a bývalá poustevna získala název – usedlost Gorka. 

Z pomocných prostor bývalé továrny na bělení vosku se dochovala pouze kamenná ledárna 

určená pro skladování potravin. S výjimkou téměř neponičené hlavní fasády je zbytek budovy 

zasypán zeminou, porostlý trávou a vzbuzuje dojem ruiny. Před ní stojí pěkně zkonstruovaná 

dřevěná budova sahající do 20. let 20. století, která se nachází na místě, kde dříve byla stará 

dřevěná ubytovna. 

Výš nad bývalou továrnou na vrcholku hory napravo byla na pokyn archimandrity Alexandra 

roku 1854 na památku Alexandra Něvského (k připomenutí odvrácení útoku anglické 

eskadry) postavena kaple, která je nyní částečně opravena. Doplnit její původní podobu 

umožňuje popis z roku 1866: „… čtvercová, zevnitř i zvenčí obložena prkny, natřena 

olejovými barvami, na ní dřevěný kříž osmicípý, ozdoben žlutou barvou. Věž kaple je ze 

železa, střecha je z prken a je ozdobena zelenou barvou. Kolem věže je zkonstruováno 

zábradlí v podobě balkonu, vespod se nachází dva vchody a dřevěné schodiště, vše 
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pomalované olejovými barvami.“12 Z vrchu věže bylo možné obdivovat okolní krajinu, a co je 

důležitější – vzdálený obrys Soloveckého kláštera. Vedle kaple stál vysoký dřevěný kříž, 

který se do dnešních dnů nedochoval, ale na protější straně stojí na Poklonné hoře (Poklonaja 

gora) podobný. Téměř desetimetrový osmicípý kříž je umístěn v uzavřeném dřevěném srubu 

zasypaném valouny. Dříve byly na vrcholu kolem kříže pokáceny stromy, aby byl dobře 

viditelný i z dálky. Většinou se takové kříže stavěly pro další generace nebo sloužily jako 

poděkování svatým, na Solovkách však často hrály roli orientačních bodů v prostoru, které 

vyznačovaly památná místa. 

Alej modřínů sibiřských (vysazená roku 1933) postupně stoupá na vrchol kopce, kde se 

nachází dvoupodlažní dača archimandrity. Budova byla postavena v 60. letech 

19. století z dovezeného modřínu. Na hlavní a zadní fasádě je umístěno velké množství oken 

obdélníkového tvaru, vespod s okenicemi a s dvojitými okny nahoře. Průčelí je zvýrazněno 

trojitým oknem s mezipatrem, ze kterého se naskytne výhled na čtyři kilometry vzdálený 

klášter. Vnitřní uspořádání pokojů je promyšlené a praktické, dochovala se stará kamna

a točité schodiště. V současnosti budova slouží k muzejním účelům. Solovecká botanická 

zahrada zdárně přečkala těžké časy, protože v jejích prostorách odpočívalo vedení lágrů, které 

se postaralo o aklimatizaci nově přivezených rostlin. Lágrový vlastivědný spolek vysázel

a vypěstoval jedli sibiřskou, zerav západní, topol balzámový, jabloně, višně aj., dále také 

okrasné stromy a křoviny. Když skončila válka, péči o zahradu převzali solovečtí učni, po 

otevření muzea ji začali ošetřovat zaměstnanci muzea přírody, a tak se dnes o její osud 

nemusíme bát. Památky usedlosti Gorka si můžeme prohlédnout na trase speciální túry, která 

začíná u Soloveckého kláštera a pokračuje dál směrem, kterým se my teprve vydáme. 

Filipovské sádky

Přibližně po dvou kilometrech se po pravé straně mezi stromy objeví jedna z nejzajímavějších 

vodních nádrží souostroví – Filipovské sádky (Filippovskie sadki). Své jméno dostaly podle 

igumena Filipa Kolyčeva, iniciátora jejich výstavby, který „dvě nádrže na moři založil, lidem 

sám za práci platil, celý klášter ruku k dílu přiložil, i chleby mnišské se pekly.“13

12 ORPGF, MMK (Oddělení rukopisných, tištěných a grafických fondů, Muzeum moskevského Kremlu), fond 
Soloveckého monastýru, položka 1285, s. 271.
13 RNB OR (Ruská národní knihovna, oddělení rukopisů), Sol.484/503, s. 9.
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Nádrže byly určeny k množení a chovu vylovených mořských ryb, které byly v případě 

potřeby rychle dodány na jídelní stůl do kláštera. Počasí však vždy rybolovu nepřálo. 

Klimatické podmínky donutily mnichy zajišťovat si zásoby už v 16.století. Sádky se 

rozprostíraly na břehu moře, od něhož byly odděleny kamennými hrázemi, které zajišťovaly 

filtraci mořské vody. Využívaly se patrně dlouhodobě, protože na jedné mapě z 19. století 

byly popsány jako nádrž pro čerstvé tresky. Dnes je nejnápadnější hrází ta z velké nádrže, 

kterou tvoří nepříliš široké (1-2 metry), ale zato dlouhé kamenné zátarasy. Největší z nich, sto 

padesát metrů dlouhá a dva a půl metrů vysoká, odděluje sádky od moře. Další, podstatně 

nižší, přehrazuje nádrž uprostřed a odděluje její hlubší část od té mělčí. Zbytky zátaras 

umístěné vedle menší nádrže jsou dnes sotva patrné. Všechny hráze jsou v současnosti velmi 

poškozené a nádrže v souvislosti se zvednutím půdy v průběhu čtyř století výrazně ztratily

na své hloubce. Vybudování sádek na Solovkách je mimořádný úkaz, který svědčí

o rozmanitosti, účelnosti a velkém vlivu člověka na přírodu. Jejich zachování a prostudování 

je nesmírně důležité poslání, protože zejména v posledních desetiletích na nich byly 

napáchány nemalé škody. Máloco skličuje člověka tak moc jako to, když staré kulturní 

památky a technologie zanikají v důsledku plynutí času a lidské lhostejnosti.

Jednací kámen

Od sádků je to už kousek do vesnice: slyšíme hluk z přístaviště, rachot strojních motorů,

tu a tam zvuk sirén; to vše nám jasně připomíná, jak se solovecké památky zapojují
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do současného života. I po poznání vodních a lesních cest nám nad velikostí klášterních 

budov zůstává rozum stát. I když se s nimi setkáváme už po několikáté, je těžké si na to 

zvyknout. Solovecké trasy nás vábí k dalšímu objevování. Pokračujeme v naší cestě, vydáme 

se na jih od kláštera, kudy vede trasa na deset kilometrů vzdálený mys Pečak. Jedná se

o poměrně novou cestu, která nevznikla dříve než v 19. století, kdy byla na výběžku 

vyčnívajícím do moře postavena skromná rybářská chýš. Momentálně je to písečný mys zčásti 

porostlý „tančícími“ břízami, místy pokrytý trávou. Kolem bezstarostně šumí moře, rozléhá se 

křik racků, vane neúnavný severní vítr. Turisté si velmi oblíbili trasu, která začíná u stěn 

kláštera. Tato cesta vede nedaleko od moře a táhne se dál podél zálivu s historickým názvem 

Kyselá zátoka (Kislaja guba). Z opačné strany cesty, zleva, dál od zálivu, vystoupáme na 

úplný kraj a spatříme nejkrásnější Lopská jezera (Lopskie ozera). Tyto lesní vodní plochy 

ležící nejblíže ke klášteru jsou propojeny s mořem průtokovými kanály. Urazíme kolem dvou 

kilometrů, na rozcestí se dáme vpravo a přijdeme na menší, ale zato prudký břeh, na jehož 

kraji leží na zemi nenápadná deska – historická památka se záhadným názvem „Jednací 

kámen“ (Peregovornyj kamen').

Hádanka je rozluštěna brzy po přečtení nápisu na jeho rovném povrchu: „Tu hleďte. V době 

války Turecka, Francie, Anglie a Sardinie s Ruskem zde vyjednával představený 

archimandrita A. s anglickým důstojníkem N. 22. června, ve středu v 11 hodin do pravého 

poledne podle zápisu velitele nepřátelské vojenské eskadry v Bílém moři požadujícího

od kláštera býky (zápis předložen Svatému synodu). Po vyjednáváních úspěšných pro 

bratrstvo se představený vrátil do kláštera v 1 hodinu odpoledne, toho dne sloužil v chrámu 

Zesnutí přesvaté Bohorodice liturgii a moleben; mše skončila ve 4 hod. Toho týdne byl po tři 
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dny přísný půst v klášteře i v poustevnách a Bůh toho léta nedopustil, aby nepřítel jakkoli 

narušil klid jeho stoupenců, a tak bez milosrdenství jednali představení kláštera v roce 1854 

A. A.“ Zdárný výsledek vyjednávání spočíval v tom, že archimandrita Alexandr odmítnul 

vydat klášterní dobytek do rukou anglické eskadry, která potřebovala čerstvou potravu, načež 

nepřátelské vojsko odplulo. 

Návštěvníci se u „Jednacího kamene“ rádi zastavují, aby poseděli na valounech u pobřeží, 

zaposlouchali se do šplouchání vln a potěšili se výhledem na mořské dáli s „plujícími“ 

ostrovy na obzoru. Solovecká země se prezentuje neobyčejně; kde jinde jsou tak přirozeně 

spjaty historie a příroda, politika a umění, materiální svět a život duchovní.

Zdaleka ne všechny stavby na Velkém soloveckém ostrově zůstaly zachovány. Podél 

mořských břehů členitých zálivy stávalo nepřeberné množství domků solivárenských 

pracovníků a rybářů, u břehů lesních jezer bývaly sruby rybářů a žnců, v lesích bylo víc 

poustevnických jeskyní, u cest zase víc památných míst – kaplí, klášterů, ubytoven. Mnohé 

z nich s časem zanikly, ale ty, které přetrvaly dodnes, jsou považovány za nenahraditelné 

památky odhalující různé tváře kultury ruského severu. Ovšem bohatství Solovek nespočívá 

jenom v památkách Velkého soloveckého ostrova, spoustu výjimečných historických staveb 

můžeme vidět na sousedních ostrovech. Některé z nich jsou svébytnými malinkými 

přírodními rezervacemi skrývajícími vzácné památky velkých hodnot, jejichž význam nám 

ještě tak úplně nedochází.

Závěrem

Prošli jsme některé ze soloveckých tras, ale dotkli jsme se pouze části kulturního dědictví 

Solovek, vykreslili jsme ho jen tak letmo a stručně jsme popsali ty nejzajímavější historické

a architektonické památky. Pochopitelně nejsou rovnocenné. Kvůli náročným životním 

podmínkám na odlehlých severních ostrovech a tvrdé lidské práci však zasluhují zvláštního 

uznání všechny z nich. Neobvyklý úděl těchto končin nám zachoval památky, které na jiných 

místech Ruska už dávno vymizely. Nalézáme zde jeden ze vzácných příkladů harmonického 

spojení umělecké kultury s materiální výrobou a pozoruhodným přírodním bohatstvím. Kde 

jinde v těchto zeměpisných šířkách můžeme vidět stavby podobné Solovecké pevnosti? Kde 

jinde narazíme na valounové přístaviště a jedinečné neolitické stavby Velkého zaječího 
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ostrova? Samozřejmě bude k jejich renovaci potřeba hodně prostředků, nicméně vysoké 

náklady budou opodstatněné. Vždyť přece znalost minulosti je pro nás nezbytná zejména 

dnes, kdy se otázka mravní výchovy člověka stala jednou z nejpodstatnějších. Příklad Solovek 

jako místa, kam po staletí kvůli duchovním záležitostem proudily stovky tisíc lidí, tak nabyl 

zvláštního smyslu. Ruské národy nevnímaly v minulosti tamější klášter jenom jako místo 

modliteb, ale také jako součást jejich státnosti ztělesněné v nezapomenutelné umělecké formě. 

Ochrana historických, uměleckých a přírodních hodnot je bezprostředně spjata

s každodenní skutečností, protože se těsně týká vyšších cílů lidské existence jako je 

duchovnost, mravnost či krásnost. Když se ohlížíme zpátky do minulosti, nesmíme zapomínat 

na to, jaká tragická ponaučení získala naše doba. Naše povinnost je vzdát hold památce obětí 

despotismu a udělat všechno pro obnovení zaniklé slávy kulturního centra Ruska.

Osud současných Solovek vyvolává v mnoha lidech obavy. V pevnosti sice probíhají 

restaurátorské práce přes čtyřicet let, ale mnohé stavby stojící mimo pevnost na svou renovaci 

stále čekají. Aby se předešlo podstatně značnějším nákladům, je nezbytné co nejrychleji 

zavést preventivní opatření k zachování těchto staveb. Za poslední dobu vláda podnikla 

několik kroků k urychlení sociálně-ekonomického a kulturního rozvoje na Solovkách, část 

z nich už je realizována. Roste tempo oprav a památky se přizpůsobují muzejním účelům

a cílům kultury všedního života. Postupně se zkrášluje území osady, staví se nové obytné 

domy a objekty komunálního hospodářství, dávají se do pořádku některé trasy. Nicméně 

náhlý hřmot špičkové techniky vyvolává také znepokojení. Na těch nejkrásnějších částech 

cest zejí jako hluboké rány nově vykopané jámy a některé úseky tras jsou v osadě vydlážděny 

(pro tamější prostředí cizorodými) betonovými deskami. Instituce nadšené z velkého 

množství finančních prostředků představují pro ekologickou rovnováhu ostrovů reálnou 

hrozbu. Obavy vyvolávají také tendence některých projektantů přeměnit ostrovy na veřejnou 

turistickou atrakci. Staráme se o životní prostředí, ale nesmíme zapomínat také na prostředí 

duchovní, hluboký obsah církevních hodnot, kulturní památky severu, které jsou hlavním 

důvodem, proč se lidé tolik touží podívat na Solovky. Jedinečné památky Solovek čekají

na snahu o jejich ochranu, zachování a renovaci, poté jim bude znovu náležet čestné místo 

mezi největšími duchovními kláštery, historicko-architektonickými stavbami a přírodními 

komplexy nejenom v Rusku, ale i ve světě. 

Dnes Solovky navštěvují tisíce poutníků a turistů. Hlavní a nejlevnějších způsob, jak se sem 

dostat, je cesta Murmanskou železniční magistrálou přes město Kem. Z přístavu 
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(Rabočeostrovsk) jezdí v sezoně na Solovky lodě každý den. Už po třech hodinách jsou 

turisté v soloveckém přístavu. Poloviční čas vám zabere cesta lodí „Kometa“ z města 

Bělomorsk. Výrazně dražší je čtyřiceti pěti minutový let letadlem z města Archangelsk (letiště 

Talagi). Na Soloveckých ostrovech je majetným návštěvníkům k dispozici několik 

komfortních hotelů, kavárna a restaurace. Poutníci se drží poblíž místního kláštera. Turistické 

zájezdy na Solovky si můžete zařídit v Moskvě nebo v Petrohradě.  
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2 Překladatelský komentář

Odborný komentář zahrnuje několik dílčích částí. V následujících kapitolách se zaměřím

na překladatelskou analýzu, překladatelskou koncepci, metodu překladu a typologii 

překladatelských posunů. Pro lepší orientaci jsou uvedené příklady v textu označeny 

písmenem V pro výchozí text a písmenem C pro text cílový. Zároveň jsou jednotlivé příklady 

označeny číslem stránky, na níž je můžeme najít.

2.1 Překladatelská analýza

Při analýze originálu jsem postupovala podle modelu Christiane Nordové, která rozlišuje 

vnětextové a vnitrotextové faktory výchozího textu. K faktorům vnětextovým, kterým se 

budeme v tomto rozboru věnovat, řadíme text a jeho původ, autora sdělení, cílového čtenáře, 

funkci textu, médium neboli kanál sdělení, vliv času a prostředí a také záměr textu. Naopak 

v analýze vnitrotextových faktorů se budu zabývat tématem a obsahem textu, presupozicemi, 

výstavbou textu, stylem, syntaxí, lexikem a neverbálními prostředky. 

2.1.1 Vnětextové faktory

2.1.1.1 Text a jeho původ

Překládaná kapitola По дорогам Соловецким byla vybrána z knihy На Соловецких 

островах, kterou vydalo nakladatelství Астрель v roce 2007 v Moskvě. Zvolená část 

pojednává především o nejzajímavějších trasách a místech na Soloveckých ostrovech a za cíl 

si klade zaujmout čtenáře vřelými slovy o rozmanitých tamějších zákoutích. 

2.1.1.2 Autor

Knihu napsal historik umění a archivář Vladimir Vladimirovič Skopin, který je zároveň 

autorem řady vědecko-populárních publikací o Soloveckých ostrovech. 

V. V. Skopin se narodil roku 1941 a zemřel na konci roku 2019 v Moskvě. V letech 

1975–1977 byl hlavním vědeckým spolupracovníkem památkového ústavu na Soloveckých 
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ostrovech, ačkoli tady žil a pracoval jen něco málo přes dva roky, jeho přínos v oblasti studia 

a popularizace soloveckého dědictví lze jen těžko docenit. V roce 1976 se Skopin zúčastnil 

etnografické expedice v Karelské republice, kde provedl výzkum památníků starodávné 

architektury. Pro solovecké muzeum nashromáždil sbírku etnograficky zajímavých předmětů, 

které zachycují životní styl obyvatel západní části Bílého moře konce 19. a první poloviny 20. 

století. 

Ani když Skopin ostrovy opustil, nepřerušil svoji spolupráci s místní památkovým ústavem. 

Pracoval v moskevském státním depozitáři, odkud soloveckému muzeu poskytoval výsledky 

archivních výzkumů a kopie dokumentů, které byly často představeny úplně poprvé. V roce 

1991 poskytl muzeu neocenitelnou pomoc. Odborně zredigoval dokumenty, díky kterým byl 

historický komplex Soloveckého kláštera zanesen na seznam světového dědictví UNESCO. 

V archivu soloveckého památkového ústavu je uloženo 35 vědeckých a informativních prací 

Skopina, které se zabývají historií a studiem Soloveckých ostrovů. 

Knihy Skopina, jež jsou hluboké, ale zároveň přístupné všem typům čtenářů, jsou považovány 

za to nejdůležitější, co pro Solovecké ostrovy tento historik kdy udělal.

2.1.1.3 Cílový čtenář

Je velmi důležité, aby si jak autor, tak překladatel před započnutím své činnosti uvědomili, 

kdo bude jejich práci číst. Cílovým čtenářem výšeuvedené knihy je rodilý mluvčí ruštiny nebo 

jiný člověk s vysokou úrovní tohoto jazyka. Pokud vezmeme v úvahu žánr knihy, jedná se o 

cestovního průvodce. Z tohoto hlediska je tedy adresátem široká veřejnost, která se zajímá o 

Solovecké ostrovy a touží se o nich dozvědět co největší množství informací. 

Vzhledem k povaze textu tedy lze předpokládat, že čtenář není odborníkem. Tuto domněnku 

potvrzuje také výstavba textu, v knize se totiž většinou vyskytují krátké a srozumitelné věty, 

které na sebe logicky navazují. Autor se snaží psát zajímavě, a aby udržel čtenářovu 

pozornost, uchyluje se někdy ke kontaktovým prostředkům. Předpoklad, že cílový čtenář není 

odborníkem, ovšem někdy může vyvracet výběr lexika, jelikož se v textu vyskytuje velké 

množství terminologie ze sféry architektury. 

Příklad situace, kdy autor navazuje kontakt se svým čtenářem:
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«Такой «круг» предлагаем читателю проделать и мы, …» (V, s. 147)

Výhodou by pro čtenáře mohla být všeobecná znalost pojmů z oblasti náboženství

a architektury, dále by měl mít alespoň základní povědomí o ruské a sovětské historii, protože 

se v textu často vyskytují odbočky k dějinám Soloveckých ostrovů, které jsou těsně spjaty 

s křesťanstvím a klášterním životem. A jelikož se jedná o průvodce, čtenáři by se mohla hodit

i dobrá orientace v geografii.

Kniha obsahuje fotografie některých míst, která autor ve své knize zmiňuje a popisuje. Čtenář 

tak má možnost potěšit se krásou místních staveb, kanálů a zátok na vlastní oči a snáze 

pochopí, proč autor považuje Solovecké ostrovy za tak výjimečné místo. 

2.1.1.4 Funkce

Abych vystihla všechny funkce, které jsou v textu přítomné, rozhodla jsem se využít dělení 

ruského jazykovědce Romana Jakobsona (1995, s. 78-81), který rozlišuje šest funkcí: 

referenční (informativní), konativní (apelovou), fatickou (navazování a udržování kontaktu), 

metajazykovou (hlavní pozornost je upřena na kód komunikace), expresivní (emotivní)

a poetickou (text vyvolává estetické působení).

Jak už jsem zmínila, žánrem výšeuvedené knihy je průvodce, proto za hlavní funkci celého 

textu považuji funkci referenční. Jedná se totiž o žánr, jehož hlavním cílem je poučit svého 

čtenáře a předat mu nové a zajímavé informace o konkrétním místě. Společně s informativní 

funkcí je s žánrem průvodce také těsně spjata funkce konativní. Autorův cíl není jen popsat 

historii a turistické trasy na ostrovech. Chce také čtenáře přimět k tomu, aby toto místo 

navštívil a přesvědčit ho o kráse tamější přírody a architektury:

«И конечно, соловецкие озера привлекают разнообразием формы, причудливыми 
изгибами берегов  ,   характером растительности на них  .» (V, s. 152).

S tím souvisí i další, sekundární funkce, která se v textu hojně vyskytuje, a to funkce 

expresivní. Autor často užívá hodnotící výrazy, ze kterých je jasně patrný jeho vztah 

k Soloveckým ostrovům. Uveďme si pár takových případů: 
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«От стен кремля начинаются соловецкие дороги, дарящие радость познания острова, 
… » (V, s. 145).

«Приближаясь к горе, оглядываясь по сторонам, невольно радуешься широкой и 
светлой глади вод, мягкой зелени обрамляющих их лесов, высокому небу.» (V, s. 156).

«Привлекателен пейзаж в Савватиеве.» (V, s. 162).

«Удивительной представляется соловецкая земля, где так органично сплетены 
история и природа, политика и искусство, материальный мир и его духовная 
наполненность.» (V, s. 178).

Další sekundární funkce, která text doprovází, je funkce fatická. Díky této funkci autor se 

čtenářem udržuje komunikaci a rovněž jeho pozornost. V textu se často vyskytuje inkluzivní 

plurál:

«Летописцы не указывают нам конкретно, какие дороги были построены при Филиппе 
Колычеве.» (V, s. 146).

«…К ним направимся и мы в нашем путешествии.» (V, s. 146).

«Мы проходим мимо уже известного нам памятника юнгам, …» (V, s. 147).

2.1.1.5 Médium

Kanálem sdělení je tištěná kniha, která byla vydána roku 2007 v Moskvě ruským 

nakladatelstvím Astreľ. Text knihy ovšem lze dohledat i v elektronické podobě. Kniha je 

rozdělena do několika kapitol s vlastním názvem, který napovídá, o čem jednotlivé části 

pojednávají. 

2.1.1.6 Vliv času a prostředí

Kniha v tištěné podobě vyšla v Moskvě. Domnívám se, že pragmatika místa vydání není příliš 

podstatná. Jak výchozí, tak cílový text je totiž uzavřen v rámci geografické i kulturní oblasti 

Ruska. 

Co se týká pragmatiky času, průvodce vyšel v roce 2007. Průvodce nás seznamuje se 

Soloveckými ostrovy z pohledu současnosti. Autor se však ve svém vyprávění často vrací
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i do minulosti. Popisuje, jaké podmínky na ostrovech panovaly při prvním osidlování nebo

za války. Když Skopin mluví o historii Soloveckých ostrovů, využívá pro lepší představu 

úryvky z dobových kronik. 

2.1.1.7 Záměr

Turistický průvodce Skopina pojednává o historii, architektuře, přírodě a těch 

nejzajímavějších místech Soloveckých ostrovů. Motivací k sepsání této knihy byl autorovi 

jistě jeho velký zájem o tuto oblast, sám tady nějakou dobu žil a pracoval. A jak bylo zmíněno 

v kapitole věnované Skopinovi, v podstatě celý život věnoval badatelské činnosti zaměřené

na Solovecké ostrovy. Jeho záměrem je předat čtenáři komplexní informaci o tomto místě, 

seznámit ho s jednotlivými etapami vývoje, provést ho po ostrovech a ukázat mu jejich skryté 

přírodní a architektonické poklady. Za cíl si Skopin klade přesvědčit recipienta o výjimečné 

kráse Soloveckých ostrovů a předstihnout jeho očekávání. Autor nás chce svými informacemi 

překvapit, neuvádí jen nudný výčet památek a dat, ale staví do popředí zajímavosti a názory

či zkušenosti jiných významných ruských osobností:

«Заключив наше короткое отступление о местных лесах, приведем цитату русского 

писателя – путешественника по Северу середины XIX столетия Сергея Васильевича 

Максимова: Местность Соловецково острова – решительный контраст со всеми 

соседними ей: природа словно огорчалась, истощенная в береговых тундрах и болотах, 

и собравши последние оставшиеся силы, произвела на острове новый особенный мир, в 

котором так всем привольно и так все сродни, знакомо дальнему, заезжему человеку.» 

(V, s. 149-150).

2.1.2 Vnitrotextové faktory

2.1.2.1 Téma a obsah

Tato kniha podává komplexní informaci o Soloveckých ostrovech. Kniha je rozdělena

do sedmi kapitol s vlastními názvy, které blíže určují, čemu se budou jednotlivé části textu 

věnovat. Levý (2012, s. 140-141) rozlišuje názvy popisné a symbolizující. Popisný název 

přímo udává téma knihy, kdežto název symbolizující (zkratkovitý) udává téma, problematiku 

či atmosféru díla obrazně nějakým symbolem. Všechny názvy kapitol jsou popisné.
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Nad složkou estetickou ve všech případech převládá složka sdělná: Страницы истории, 

Архитектурный ансамбль монастыря, За стенами кремля, По дорогам Соловецким, 

Большой Заяцкий остров, Остров Большая Муксалма, Анзерский остров.

Autor začíná pohledem do minulosti. Nejdříve popisuje založení místního kláštera, působení 

Petra I. na Soloveckých ostrovech či bombardování kláštera roku 1854. Dále Skopin 

představuje vězeňskou tvář ostrovů a postupně se dostává až k vykreslení současných poměrů 

na Soloveckých ostrovech. 

Další oblastí, které se kniha důkladně věnuje, je tamější architektura. Čtenář se dozvídá

o úplně prvních stavbách na ostrovech, o dřevěných chýších. Poté se pozornost přesouvá 

k velkému odkazu Filipa Kolyčeva, který mimo jiné na Soloveckých ostrovech nechal 

vybudovat první cesty, kanály nebo sádky, a velmi tak ulehčil život místním obyvatelům. Část 

pojednávající o architektuře dále popisuje solovecké chrámy, kamenné budovy, tamější 

pevnosti a zejména vývoj klášterního komplexu v průběhu let. 

Následuje kapitola o životě za stěnami kláštera. Do popředí vstupuje historie hospodářství, 

zemědělství, role rybolovu nebo důležitost jezerního systému.

Další část textu, která byla kromě jiného zvolena pro překlad, se věnuje nejoblíbenějším 

turistickým trasám Soloveckých ostrovů. Autor v této kapitole popisuje ta nejzajímavější 

místa Velkého soloveckého ostrova a radí čtenáři, kam by měl v případě své návštěvy ruského 

severu zavítat. 

Poslední tři kapitoly představují tři velké ostrovy soloveckého souostroví. Skopin čtenáři 

postupně podává obraz Velkého zaječího ostrova, ostrova Velká Muksalma a Anzerského 

ostrova.

Mezi nejčastější témata patří popis oblasti jako celku. Nejhojněji se vyskytují informace

o historických milnících místa, o druzích fauny a flóry, která na ostrovech žije, o zajímavých 

místech, o průmyslu, hospodářství nebo architektuře.

2.1.2.2 Presupozice
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Podle Christiane Nordové (2005, s. 96) jsou presupozice informace, které by podle očekávání 

adresáta měly být součástí obzoru příjemce. Kniha Na Soloveckich ostrovach neklade

na příjemce takřka žádné nároky co do ruských reálií. Za mírně problematickou považuji 

zkratku СЛОН, kterou autor čtenáři nijak neobjasňuje. Je dost možné, že ruský čtenář žádné 

vysvětlení nepotřebuje, protože je mu tento historický pojem dobře znám. Je víc než 

pravděpodobné, že čtenář, který si tuto knihu zvolí, k tomu má své důvody a má určité 

povědomí jednak o geografické poloze ostrovů, jednak o soloveckém gulagu. Já jsem se však 

rozhodla pro překlad, který explicitně vyjadřuje význam této zkratky, jelikož předpokládám, 

že ne každý český čtenář je s tímto pojmem obeznámen:

«На Секирной горе в церкви в разительном противоречии своему назначению во 
времена СЛОНа располагался страшный штрафной изолятор.» (V, s. 167).

„V době Soloveckého tábora zvláštního určení (rusky Soloveckij lager osobovo naznačenija, 
SLON) chrám na Sekyrné hoře sloužil (v ostrém rozporu se svým účelem) jako trestní 
věznice.“ (C, s. 19).

O něco větší nároky se kladnou na všeobecné znalosti. V textu se vyskytují některé pojmy 

z oblasti víry (архимандрит, игумен) a řada architektonické terminologie (лемех, фронтон, 

шлемовидная глава). Pokud se příjemce zajímá o architekturu, bude mít velkou výhodu. 

Některým výrazům nemusí každý čtenář rozumět. Příjemce však text bez nesnází pochopí

i pokud tyto pojmy nezná. K ilustraci textu slouží i obrázky. 

V případě termínu лемех jsem při překladu zvolila explikaci, protože mi pojem přišel 

složitější než ostatní a považovala jsem za příhodné slovo vysvětlit:

«Завершается здание покрытой лемехом главой…» (V, s. 164).

„Budova je zakončena kopulí pokrytou vyřezávanými dřevěnými taškami (tzv. lemechem)…“ 
(C, s. 17).

2.1.2.3 Výstavba textu

V textu se čtenář snadněji orientuje díky tematickému členění. Kniha je rozdělena na kapitoly, 

které jsou od sebe odděleny názvy. Díky nim může příjemce odhadnout, o čem budou 

jednotlivé části pojednávat. Každá kapitola má několik podkapitol, z nichž každá má svůj 

vlastní nadpis, který je graficky odlišen. Podkapitoly jsou členěné pomocí odstavců, jež 
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ovšem nejsou v textu vždy dobře rozeznatelné, neboť v takovém malém formátu, v jakém je 

originál vytištěný, odsazení snadno zanikne. Kvůli lepší přehlednosti jsem se rozhodla 

v překladu přidat jeden prázdný řádek. 

Jedná se o text koherentní. Větné celky se nachází ve vzájemných vztazích, a text 

tedy je obsahově propojený:

«Мы не советуем без экскурсовода, самостоятельно продолжать лодочный маршрут 

– здесь можно легко заблудиться в заливах, губах, заводях, минуя едва заметные входы 

в каналы. Тем более что из Щучьего озера выходит и еще один канал, на так 

называемый Малый круг.» (V, s. 154)

Výhodou je také skutečnost, že se jedná o psaný text, a čtenář se tak může kdykoli 

k myšlenkám autora vrátit, lépe se zorientovat v dané tématice a utvořit si celistvý obraz. Text 

je navíc doplněn ilustrujícími fotografiemi s popisky, které příjemci mohou pomoci vytvořit si 

o obsahu textu lepší představu. Pro pochopení textu sice tyto obrázky nehrají stěžejní roli, 

přesto jsem se rozhodla je v textu zachovat. 

2.1.2.4 Styl

Jak již bylo zmíněno v kapitole o funkcích textu, žánrem tohoto díla je cestovní průvodce, 

kterého můžeme zařadit do populárně naučné literatury. Podle Stylistiky současné češtiny 

(Čechová, 2008) se tento žánr snaží odborné poznatky zpopularizovat a předat je čtenáři co 

nejčtivější formou, čemuž mnohdy odpovídají i stylistické prostředky. Příjemce od cestovních 

průvodců očekává především získání informací, slova jsou tedy většinou pouze prostředkem 

k předání poznatků. Kniha ale předává fakta, myšlenky a pocity autora způsobem, který má 

v čtenáři vyvolat estetický zážitek. Tohoto účinku adresát dosahuje prostřednictvím řady 

obrazných pojmenování (душа соловецкой природы), užitím emocionálního lexika, 

metaforických prostředků nebo řečnických otázek. 

«На фоне темного силуэта Секирной горы с церковью наверху и часовней у подножия, 

розового вечернего неба в торжественном молчании на спокойном зеркале вод 

застыли две лодки с монахами-рыболовами.» (V, s. 156).
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«Объединив в себе мемориальные и хозяйственные задачи, пустынь из-за большого 

объема строительства отчасти утратила свое художественное лицо, тонкую связь с 

окружающей природой.» (V, s. 162).

«Венчая вершину горы, храм имеет четко выраженную вертикальную ориентацию 

объема,…» (V, s. 164).

«Где еще на этой широте можно встретить сооружения, подобные Соловецкому 

кремлю?» (V, s. 240).

V textu se tedy nevyskytují jen projevy odborného stylu (jako jsou například termíny či 

přesné letopočty), ale můžeme v něm najít i prvky stylu publicistického, který zajišťuje živý 

konverzační tón textu. Takové stylistické figury příznačné pro styl publicistický jsou např. 

eliptické konstrukce, segmentace nebo slovosledná inverze. K dojmu literárnosti a odbornosti 

díla přispívají slova cizího původu (цивилизация, силуэт, гармонический, вертикальный, 

цоколь, арочный).

Eliptické konstrukce:

«С высоты главы можно было любоваться окружающим пейзажем и главное – 

отдаленным силуэтом Соловецкого монастыра.» (V, s. 172).

Segmentace:

«Через несколько сот метров среди леса, на развилке двух дорог, ненадолго 

остановимся. Та, что идет прямо, не имеет непосредственного отношения к нашему 

дальнейшему маршруту, но несколько слов о ней сказать следует. Она одна из 

старейших,…» (V, s. 157).

Slovosledná inverze:

«Привлекателен пейзаж в Савватиеве.» (V, s. 162).

Co se týče vypravěčské metody, autor nikdy nevystupuje v ich-formě. I přesto však zřetelně 

podává své vlastní postoje a názory (hlavně prostřednictvím epitet a hodnotících výrazů). 

Dominantním je v textu postup vyprávěcí. Originál nenavazuje tak těsný kontakt se čtenářem 
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jako český překlad. Autoři průvodců sice v českém prostředí zachází se svými příjemci různě, 

ale nejčastější přístup je ten, s jehož pomocí se autoři snaží čtenáři přiblížit. Dosahují toho 

formou inkluzivního plurálu „my“. V takovýchto případech autor pomyslně vytváří skupinku 

turistů, která spolu s ním jednotlivá místa a trasy prochází. Čtenář má pak pocit, jako by 

turistické cíle navštěvoval společně s vypravěčem. Právě z toho důvodu jsem se rozhodla 

napsat český překlad s větší mírou kontaktovosti v souladu s českým územ cestovních 

průvodců.

2.1.2.5 Syntax

Text je tvořen převážně větami oznamovacími. Syntax je sice zastoupena spíše jednoduchými 

větami než souvětími, nicméně velmi výrazným rysem je délka vět, neboť ve značném 

množství případů jsou bohatě rozvité: 

«После глухой лесной дороги открывается широкий, многоплановый пейзаж с видом на 

луга, большие водные пространства, памятники архитектуры. (V, s. 162).

Co se týká slovosledu, je pro ruský text typické obmykání (neboli interpoziční slovosled), 

které se často vyskytuje na pozici shodného či neshodného přívlastku. Pro češtinu je tento 

pořádek slov nepřirozený, u překládání je proto důležité nekopírovat originální slovosled. 

Vždy je nutné zamyslet se nad tím, jak bude věta znít v češtině nejpřirozeněji. Případy 

obmykání se při překladu do češtiny obvykle řeší pomocí vedlejší věty.

«На впадающем в озеро канале возводится монументальная валунная баня, а в стороне 

у дороги – каменная конюшня.» (V, s. 160).

Když se v textu popisuje, jak probíhaly stavby nebo rekonstrukce místních architektonických 

památek, velmi často narážíme na pasivní konstrukce. Autor však trpný rod užívá i v jiných 

částech textu např. při popisu života v jednotlivých osadách.

«В конце столетия на территории пустыни были построены еще два жилых братских 

корпуса.» (V, s. 161).
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V originálu se často vyskytují také přechodníky, jejichž forma se v ruštině aktivně využívá,

a to především v odborných a úředních textech. Jak tvrdí Jana Kocková (2011, s. 251-261) ve 

své korpusové analýze přechodníků, v současné češtině nejsou přechodníkové vazby 

zastoupeny téměř vůbec, protože pro vyjádření průvodních dějů čeština volí spíše větné 

konstrukce s určitými slovesnými tvary. Ruština naproti tomu často využívá polopredikativní 

konstrukce, používá nejen přechodníky, ale také ostatní jmenné formy jako jsou infinitivy 

nebo příčestí. 

«Следуя по ней, оборачиваясь, мы еще долго будем видеть стройный белый объем 

Вознесенского храма.» (V, s. 167).

«Не доходя примерно трех с половиной километров до поселка у Хуторского озера (или 

Большой Перт), свернем налево, к бывшей Макарьевой пустыни.» (V, s. 171).

V textu se ve velké míře objevují rovněž přídavná jména slovesná. Participia spojují zároveň 

vlastnosti sloves i přídavných jmen. Rozlišujeme činná a trpná přídavná jména slovesná, 

v naší knize se vyskytují oba tyto typy. 

«По свидетельству ее основателя – архимандрита Макария, она построена в 1822 

году за озером Перт, при ней находятся две отдельно стоящие пустынные 

кельи – одна для настоятелей, временно сюда уединившихся, а другая – для 

монашествующей братии, иногда здесь проживающей.» (V, s. 171).

Ze syntaktických figur se v textu opětovně setkáváme s paralelismem. Opakování stejné nebo 

podobné větné stavby v několika větách je patrné například z následujícího úryvku:

«Вскоре была возведена и часовня – необходимый атрибут христианских 

подвижников, куда была поставлена привезенная Савватием икона Пресвятой 

Богородицы.» (V, s. 159).

2.1.2.6 Lexikum

Jak již bylo zmíněno, kniha spadá do populárně naučné literatury, což se odráží i v rovině 

jazykové. Pro styl této knihy je typický spisovný národní jazyk se svou mnohotvárností. Jak 
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už jsem popsala v kapitole o stylu, průvodce spojuje prvky odbornosti a stylu publicistického. 

V textu tedy můžeme najít jak termíny nebo slova cizího původu, tak metafory či slova 

emocionálně zabarvená. Cílem autora je předat celistvou faktografickou informaci

o výjimečné oblasti zajímavou formou. Skopin k těmto účelům používá bohatou slovní 

zásobu s velkým množstvím adjektiv. 

Adjektiva nejčastěji vyjadřují pozitivní hodnocení: возведению уникальной канальной 

системы (V, s. 145); один из самых привлекательных маршрутов (V, s. 147); создают 

сказочную картину (V, s. 147); открывается живописный вид (V, s. 162); в особом 

художественном впечатлении (V, s. 169).

Autor používá také komparativy: «Чем дальше дорога уходит от берега, тем слабее 

сказывается влияние моря и ветра, лес становится выше, гуще, стройнее.» (V, s. 148).

Velmi často má text vznešený až patetický tón, který podtrhuje jedinečnou krásu Soloveckých 

ostrovů: «Приближаясь к горе, оглядываясь по сторонам, невольно радуешься широкой 

и светлой глади вод, мягкой зелени обрамляющих их лесов, высокому небу.» (V, s. 156) 

«Отсюда же открываются волнующие панорамы на остров с его почти сплошным 

массивом леса, заросшими болотами, сверкающими озерами, далекой полосой моря и 

почти несмолкаемым шумом ветра, без которого трудно представить себе просторы 

Севера.» (V, s. 166).

Ke zvýšení emotivnosti a sugestivnosti přispívají obrazná pojmenování. V textu můžeme najít 

např. metafory: «У Переговорного камня посетители любят остановиться, присесть

на прибрежные валуны, послушать плеск волн, окинуть взором морские дали с 

плывущими по ним дальними островами.» (V, s. 178). V knize se vyskytují také případy

personifikace: «Сейчас это местами заросший танцующей березой, частью покрытый 

травой песчаный мыс, по сторонам которого привольно дышит море, раздаются 

крики чаек, шумит неугомонный северный ветер.» (V, s. 176).

V protikladu k těmto lexikálním jednotkám, které dělají text živějším, stojí výrazy, jež 

pozvedávají dílo do odborné roviny. Těmito prvky jsou kupříkladu termíny či cizí

slova: яблоня Паласса, ирга колосистая, сирень венгерская, роза морщинистая, желтая 

акация (V, s. 172).
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2.1.2.7 Neverbální prostředky

Na suprasegmentální prvky je text velmi bohatý. V delších větách tyto neverbální prostředky 

pomáhají usnadnit orientaci. Konkrétně bývají vyjádřeny řadou interpunkčních znamének 

(pomlčky, uvozovky, závorky). Jiné prvky jako je např. kurzíva nebo větší písmo jsou využity 

pouze v názvech podkapitol či v popisku obrázků. 

I obrázky samotné se řadí k neverbálním prostředkům textu. Tato kniha je doplněna velkým 

množstvím fotografií, které čtenáři pomáhají utvořit si přesnější představu o popisovaných 

místech. Každý obrázek je opatřen stručným popiskem v kurzivě, který shrnuje, co můžeme 

na fotografii vidět. Ilustrativní snímky turisticky oblíbených památek dělají text zajímavějším.

V textu se nachází velké množství pomlček. Podle pravidel ruského pravopisu se pomlčkou 

uvozuje přímá řeč: «А ходят оне рыболовы для выимки из верш рыбы по половины,

на первый день одну половину, а на другой – другую», – сообщают рукописные 

документы. (V, s. 169).

Pomlčka je v textu použita také v případech, kdy chce autor výrazně osamostatnit některou 

část výpovědi. Většinou to bývá na začátku nebo na úplném konci věty: 

«Акклиматизационные и сортоиспытательные работы продолжались и в советское 

время, а бывшая пустынь получила название – хутор Горка.» (V, s. 172).

V některých případech pomlčka nahrazuje sloveso být: «Высота же от подошвы горы до 

верхней точки храма – около ста метров.» (V, s. 164); «Вход в церковь – с западной 

стороны, где в притворах устроены лестницы, ведущие через колокольню на маяк.» (V, 

s. 165); «Щучье озеро – одно из крупнейших из архипелага, его 

площадь – пятьдесят пять гектаров…» (V, s. 154).

Autor v textu také často používá závorky. Ve většině případů závorky přináší nějakou 

doplňující informaci, která sémanticky blíže specifikuje předchozí sdělení: «Следующий 

канал (по избранному нами Большому кругу) похож на предшествующий и связан с 

озером Валдай.» (V, s. 154). «Озеро Красное (бывшее Белое) …» (V, s. 156). «В этом 
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районе, получившем позже название Старая Сосновка, в начале XVII века (на месте 

явления здесь чудотворной иконы) была поставлена деревянная часовня.» (V, s. 158).

Co se týče uvozovek, v ruském prostředí se jimi vyznačují názvy různých literárních i 

výtvarných děl. Podle českého úzu se názvy děl píší kurzívou, a proto jsem se při jejich 

překladu řídila českou normou.

«Это единство состояния природы и человека, на фоне творений, созданных им, 

замечательно передано посетившим эти места М. В. Нестеровым в его пейзаже 

«Молчание» (1903, ГТТ).» (V, s. 156).

2.2 Překladatelská koncepce 

Poté, co se překladatel důkladně seznámí se všemi úrovněmi původního textu, přistoupí 

ke druhé fázi, ve které si musí určit překladatelskou metodu. Překladatelský proces 

nepřekonává jen jazykovou bariéru, ale musí se mnohdy vypořádat také s kulturními rozdíly. 

Nejde tedy jen o kontakt dvou jazyků, ale také o přenos textu z jedné kultury do druhé. Pokud 

překladatel chce, aby byl výsledek jeho práce zdařilý, musí brát zřetel na všechny tyto 

aspekty. 

Jak říká Jiří Levý (2012, s. 34), překladatelské zásady mohou být určeny jako rozhodnutí 

mezi protikladnými tezemi. Já jsem se při překladu snažila držet zejména následujících dvou 

pravidel:

„Překlad musí reprodukovat ideje originálu, nikoli slova.“

„Překlad by měl obrážet styl originálu, nikoli styl překladatele.“

2.3 Metoda překladu

Před samotným překládáním jsem si tedy musela zvolit metodu překladu. K řešení všech 

překladatelských problémů je potřeba zvolit princip, který bude ve většině případů jednotný. 

Když jsem přemýšlela nad tím, jakou metodu si vybrat, uvědomila jsem si, že bych měla 

zachovat hlavně funkci textu. Důraz byl kladen na to, aby text v jazyce cílovém plnil stejnou 
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funkci jako text v jazyce výchozím. V tomto ohledu tedy můžeme mluvit o překladu 

funkčním. 

Již v části věnované analýze originálu jsem konstatovala, že cílem překládaného textu je 

poskytnout čtenáři užitečné informace o památkách Soloveckých ostrovů působivou formou. 

Některé tyto informace může příjemce na svých případných cestách do této oblasti prakticky 

využít, jiné slouží jen pro zajímavost. Mým cílem bylo předat čtenáři všechny informace

o ostrovech a zároveň zachovat formu, pomocí které byla kniha napsána v originálu. Jinými 

slovy jsem se v překladu pokusila o stejnou rovnováhu funkce informativní, expresivní

a apelové, jakou obsahuje text výchozí.

Jiří Levý ve své knize Umění překladu rozlišuje dva přístupy k překládanému textu. Prvním 

z nich je metoda věrná, která je shodná s normou pravdivosti původního díla a druhým je 

metoda volná, kdy se překladatel soustředí spíše na estetickou a myšlenkovou blízkost čtenáři. 

(Levý, 2012, s. 82) Vzhledem k tomu, že se jedná o text cestovního průvodce, byla

u překladu zvolena metoda věrná – pracovní postup těch překladatelů, kteří za svůj hlavní cíl 

považují přesnou reprodukci předlohy (Levý, tamtéž). V žánru této literatury je totiž

za nejpodstatnější považován správný a přesný překlad jedinečných prvků – názvů, reálií, 

termínů, letopočtů atp. Na některých místech byla však uplatněna i adaptace, a to zejména 

tam, kde stála v popředí estetická stránka textu (např. překlad výroků). Cestovní průvodce

si zas cíl kladou udělat na čtenáře dojem, a proto je důležité zachovat i jejich funkci 

estetickou. Nelpěla jsem na jazykových formách, mým záměrem bylo především neporušit 

významové a estetické hodnoty. 

2.4 Typologie překladatelských posunů

Jako překladatelské transformace jsou chápány všechny způsoby práce s textem, které 

spočívají v jeho převedení do jiného jazyka, případně do jiného znakového systému. 

Překladatelské posuny jsou v této práci kategorizovány podle dělení V. N. Komissarova, které 

umožňuje velmi přehledně a podrobně charakterizovat všechny typy transformací. 

Komissarov rozlišuje transformace lexikální, gramatické a lexikálně-gramatické. Zvláštní 

místo zaujímají tzv. pragmatické adaptace.
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2.4.1 Lexikální posuny

Posuny na rovině lexikální popisují formální a obsahové vztahy mezi slovy a slovními 

spojeními v originálu a v překladu (Komissarov, 2004, s. 159). K lexikálním posunům, které 

se zabývají formálními vztahy, řadíme transkripci, transliteraci a kalkování. Mezi 

transformace popisující obsahové vztahy pak patří konkretizace, generalizace a modulace. 

2.4.1.1 Formální lexikální posuny

Jelikož se ve výchozím textu vyskytuje poměrně hodně ruských jmen v azbuce, bylo v těchto 

případech nutné přepsat tyto názvy do latinky. Aby český čtenář zvládl tato slova přečíst, 

zvolila jsem transkripci. Tato technika spočívá v převodu zvukové podoby slova, na rozdíl

od transliterace, která se snaží zachovat grafickou podobu znaku. Transkripce se užívá 

zejména při překladu vlastních jmen či zeměpisných a jiných názvů. Transliterace má velký 

význam hlavně pro lingvistické účely, používá se např. při překladu bibliografických údajů.

Přepis z ruštiny do češtiny, jehož východiskem byla zvuková podoba jazyka, byl prováděn 

pomocí detailně vypracovaných tabulek. Transkripci jsem použila hlavně při překladu 

ruských vlastních jmen a v případě těch toponym, která ve svém názvu nenesou žádný 

významotvorný rys:

«Летописцы не указывают нам конкретно, какие дороги были построены при Филиппе 

Колычеве.» (V, s. 146) 

„Kronikáři nám nepodávají přesné informace o tom, jaké cesty byly zbudovány za vlády 

Filipa Kolyčeva.“ (C, s. 7) 

«… а также через реконструированный канал в озеро Карзино, где близ дороги на 

Секирную гору устроен причал.» (V, s. 154) 

„…a také přes zrekonstruovaný kanál do jezera Karzino, kde bylo nedaleko od cesty na 

Sekyrnou horu postaveno přístaviště.“ (C, s. 12)

V textech cestovních průvodců se přirozeně vyskytuje velké množství toponym. Při překladu 

názvů geografických míst jsem se řídila hlavně tím, že jsem českému čtenáři chtěla tyto názvy 

více zpřístupnit. Řada z nich totiž odráží tvar, umístění nebo jiný rys daného „území“. 

U mnoha názvů jsem se tedy nerozhodla pro transkripci, která je v těchto případech 
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nejběžnější, ale zvolila jsem překlad toponym. Při první zmínce zeměpisného názvu jsem

do závorky uvedla i transliteraci, a to z toho důvodu, aby měl čtenář možnost dohledat

si toponymum přes azbuku: 

«Проплывая дальше и приближаясь к заключительной части водного маршрута  - 

озеру Красному, …» (V, s. 155)

„Plujeme dál a přibližujeme se k závěrečné části naší vodní trasy, totiž k Rudému jezeru 

(Krasnoe ozero).“ (C, s. 13)

Kalkování je taková překladatelská technika, kdy se slova a fráze překládají do cílového 

jazyka pomocí přesné reprodukce struktury lexikální jednotky (zejména při překladu 

bezekvivalentních výrazů a frazémů). Jedná se tedy o překlad na úrovni morfémů. Tato 

technika nebyla v daném překladu použita.

2.4.1.2 Obsahové lexikální posuny

Konkretizace byla při překladu využita především tehdy, když v češtině nebylo možné 

vyjádřit originál přesným ekvivalentem. V některých případech musí být překladatel 

detailnější, aby vyjádřil všechno, co předává text výchozí. Jinak řečeno, slovo s širším 

významem se zamění slovem s významem užším.

Zajímavým příkladem konkretizace je slovní spojení французская линза, které bylo

do češtiny přeloženo jako Fresnelova čočka. Kdyby překladatel použil doslovný překlad

a zvolil by variantu francouzská čočka, českému čtenáři by jistě unikl skutečný význam toho 

pojmu. V kontextu, ve kterém se pojem v originálu vyskytuje, totiž nejde primárně o to,

že se jedná o čočku z Francie. Daleko důležitější je fakt, že má čočka menší tloušťku

a hmotnost, a je tak vhodná pro využití v signalizační a osvětlovací technice. V češtině byla 

pojmenována na památku svého vynálezce, francouzského fyzika Augustina-Jeana Fresnela: 

«Последний неоднократно ремонтировался; в 1904 году для увеличения мощности 

керосиновых ламп в нем установлена французская линза.» (V, s. 165-166)

„Ten byl nejednou opravován: roku 1904 do něj byla namontována Fresnelova čočka, aby 

zvýšila výkon petrolejových lamp.“ (C, s. 18)
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Generalizace je opakem konkretizace. Při překladu tedy bývá slovo s užším významem 

zaměněno slovem s širším významem. Ke generalizaci došlo při překladu ruského slova быт. 

Slovník od vydavatelství Lingea, který je dostupný jak v tištěné, tak v elektronické podobě, 

uvádí ke slovu быт tyto ekvivalenty: životní styl, každodenní/všední život. Nicméně žádná

z těchto možností dostatečně nevyjadřuje komplexní význam slova быт, jako tomu je v řadě 

ruských výkladových slovníků: условия существования, жизненный уклад какого-л. 

народа, повседневная жизнь человека в ее привычных проявлениях. (Kuzněcov, 1998)

«За расплывчатыми контурами Сосновой губы и светлым пятном савватиевского луга 

встают в воображении глухие тропы первопроходцев и их утлые жилища, и 

исполненный молитвы и труда неспешный быт.» (V, s. 166)

„Za nejasnými obrysy Sosnové zátoky a světlými savvatijevskými lučinami vyvstávají 

v představách opuštěné pěšinky prvních osadníků, jejich skromná obydlí a neuspěchaný život 

naplněný modlitbami a prací.“ (C, s. 19)

Další příklady generalizace jsou patrné v následujících ukázkách:

 «…, – сообщает старинное житие.» (V, s. 159)

„ … říká dobový záznam.“ (C, s. 15)

«Садки располагались по берегу моря и отделялись от него валунными дамбами,…» (V, 

s. 175)

„Sádky se rozprostíraly na břehu moře, od něhož byly odděleny kamennými hrázemi,…“ (C, 

s. 23)

Modulace je taková záměna slova nebo slovního spojení, jehož význam lze logicky vyvodit 

z významu ve výchozím jazyce. (Komissarov 2004, s. 162). Specifickým příkladem je užití 

přivlastňovacího zájmena náš ve výchozím textu. Originál je určen ruským čtenářům, autor 

prostřednictvím těchto zájmen působí na příjemce, a vzniká tak dojem, že se jich situace 

přímo týká. V případě českého čtenáře však není možné přivlastňovací zájmeno zachovat, 

protože by byl narušen význam celého sdělení. Na celou situaci musíme nahlížet z jiného 

zorného úhlu, aby hlavní myšlenka textu zůstala stejná:

«Уникальные памятники Соловков ждут разумных усилий по их защите, сохранению и 

реставрации, и тогда они снова займут достойное место среди крупнейших духовных 
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обителей, историко-архитектурных и природных ансамблей не только нашей страны, 

но и мира.» (V, s. 242)

„Jedinečné památky Solovek čekají na snahu o jejich ochranu, zachování a renovaci, poté jim 

bude znovu náležet čestné místo mezi největšími duchovními kláštery, historicko-

architektonickými stavbami a přírodními komplexy nejenom v Rusku, ale i ve světě.“ (C, s. 

27)

Dalším příkladem modulace může být následující překladatelské řešení:

«Поступок ангелов дал горе название, а изгнанием семьи рыбака утверждалось 

«свыше» право монахов на владение островами.» (V, s. 164)

„Andělé dali tímto skutkem hoře její jméno a vyhnání rybářovy rodiny potvrdilo „vyšší“ 

právo mnichů na spravování ostrovů.“ (C, s. 17)

2.4.2 Gramatické posuny

Ke gramatickým transformacím řadíme doslovný překlad, členění výpovědí, spojení výpovědí 

nebo gramatické záměny.

Doslovný překlad přesně zachovává strukturu výchozího textu. Jedná se o nulovou 

transformaci. Je nutné rozlišit jej od překladu „slovo od slova“, při kterém je narušen smysl 

cílového jazyka. V našem překladu se doslovnost používala poměrně často, a to hlavně kvůli 

velké míře informativnosti textu. V originálu se vyskytuje hodně popisných míst s řadou 

důležitých pojmů, názvů a dat, které je nutné překládat co možná nejpřesněji a nejdoslovněji:

«Квадратный объем церкви завершается простой четырехскатной кровлей, над 

которой в прошлом возвышался барабан с шлемовидной главой.» (V, s. 160)

„Čtvercový chrám je zakončen jednoduchou čtyřstěnnou střechou, nad kterou se dříve tyčil 

tambur se špičatou kopulí.“ (C, s. 16)

Na spoustě místech v překladu se můžeme setkat také s členěním výpovědí. V takových 

případech bývá z významových nebo stylistických důvodů jedna delší věta rozdělena na více 

kratších:
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«Зарастающие озера, расположенные в районе торфяников, с водой коричневого 

оттенка, являются старыми; молодой возраст имеют озера на возвышенностях, с 

прозрачной, светлой, зеленоватого оттенка, водой.» (V, s. 151)

„Jezera, jež zarůstají a nacházejí se v blízkosti rašelinišť jsou starší. Co se týče barvy vody, 

často mívají nádech dohněda. Jezera geologicky mladší se rozkládají ve vyšších nadmořských 

výškách. Jejich voda bývá průzračná, čirá a nazelenalá. Většina vodních ploch těchto jezer se 

nachází ve středním stádiu vývoje.“ (C, s. 11)

Opačný postup, tedy spojení výpovědí, kdy dvěma nebo více výpovědím výchozího textu 

odpovídá jedna věta překladu, byl uplatněn spíše výjimečně:

«Выше бывшего завода, на горе, справа, в 1854 году архимандритом Александром была 

поставлена часовня в честь Александра Невского (в память об отражении нападения 

английском эскадры). В настоящее время часовня частично восстановлена.» (V, s. 172)

„Výš nad bývalou továrnou na vrcholku hory napravo, byla na pokyn archimandrity 

Alexandra roku 1854 na památku Alexandra Něvského (k připomenutí odvrácení útoku 

anglické eskadry) postavena kaple, která je nyní částečně opravena.“ (C, s. 22)

2.4.3 Gramatické záměny

Někdy si přechod originálu k překladu vyžádá změny v gramatice. Nejčastěji se jedná

o záměnu gramatické kategorie, slovního druhu, větného členu a typu věty. Tyto transformace 

těsně souvisí s územ daného jazyka. 

Záměna gramatické kategorie se může projevit např. ve změně pádu, osoby, čísla, vidu

nebo času. Tyto změny se odvíjejí od rozdílů ve frekvenci užití jednotlivých gramatických 

kategorií v ruštině a v češtině.

Změna pádu a čísla:

 «Надпочвенный покров богат ягодниками: черникой, брусникой, вороникой, 

морошкой.» (V, s. 148)

„Nadzemní porost je bohatý na bobuloviny, a to konkrétně na borůvky, brusinky, šíchy a 

ostružiny moruška.“ (C, s. 9)
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Změna osoby:

«Однако вскоре замечаешь, что по их периметру проложены тропы, а часть из них 

соединена неширокими проточными каналами.» (V, s. 148)

„Avšak záhy zpozorujeme, že po obvodu těchto jezer vedou stezky a že některé z nich jsou 

spojeny ne příliš širokými průtokovými kanály.“ (C, s. 8)

Změna vidu:

«Строили ее в начале XX века крестьяне-годовики, …» (V, s. 153)

„Na počátku 20. století ji vystavěl  i   rolníci, …“ (C, s. 11)

Změna času:

Jelikož je v knize hodně pasáží, které popisují minulost Soloveckých ostrovů, autor v mnoha 

případech využil tzv. historický prézens. Jedná se o přítomný tvar slovesa užitý pro popis 

události či stavu doby minulé. Historický prézens autoři volí kvůli tomu, že často oživí text,

a dokáží tak čtenáře více vtáhnout „do děje“. Tuto funkci plní historický prézens jak v ruštině, 

tak v češtině, a proto byl při překladu na mnoha místech zachován:

«Постепенно территория лугов увеличивается, в заболоченных местах устраивается 

дренажная система, создается огородное и парниковое хозяйство.» (V, s. 160)

„Postupně přibývají louky, v mokřadech je vybudován drenážní systém, vzniká zahradnický 

průmysl a skleníkové zahradnictví.“ (C, s. 15)

Nadměrné užití historického prézentu ale v češtině působí nepřirozeně, a proto byl v překladu 

v některých místech upřednostněn čas minulý:

«Для жительства прибывающих паломников строится вместительная гостиница, для 

работников и братии – жилые корпуса.» (V, s. 160)

„K bydlení byly pro příchozí poutníky postaveny prostorné ubytovny, pro pomocníky a 

bratrstvo zase obytné cely.“ (C, s. 15)

Někdy při překládání došlo i ke změně slovního druhu. V následující větě bylo substantivum 

nahrazeno adjektivem: «Славой убийцы пользовалась и многоступенчатая лестница, 

резко спускающаяся вниз с горы.» (V, s. 167) „Zabijácké slávy si užilo i víceúrovňové 

schodiště, které ostře sestupovalo z hory dolů.“ (C, s. 19)
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Další gramatickou transformací může být změna větného členu. Nejčastěji se tato záměna 

vyskytovala u překladu přídavných jmen slovesných. V ruštině plní tato participia většinou 

funkci přívlastku a někdy také doplňku. Do češtiny se přídavná jména slovesná obvykle 

překládají pomocí vedlejší věty, kde se vyskytují ve slovesném tvaru, a bývají tedy nejčastěji 

přísudkem:

«Более старую часть выделяет толщина бревен, достигающая пятидесяти 

сантиметров.» (V, s. 170)

„Starší část se vyznačuje značnou tloušťkou klád, která dosahuje padesáti centimetrů.“ (C, s. 

21)

Jak už jsem zmínila v předchozích kapitolách, velmi často při překladu docházelo 

k segmentaci vět, a tak byl text rozdělen na více kratších částí. Z toho vyplývá, že byla 

mnohdy provedena změna typu věty. Ve výchozím textu se vyskytuje menší počet 

jednoduchých vět než v překladu.

Za překladatelský oříšek by se dal jistě považovat překlad přechodníkových vazeb. Tyto tvary 

slouží ke zhuštění obsahové stránky věty. Na rozdíly v míře užití v ruštině a v češtině jsem 

upozornila už v jedné z dřívějších kapitol. V češtině mají přechodníky knižní charakter

a v současném jazyce se s nimi už téměř nepotkáme. Možnosti překladu přechodníkových 

vazeb jsou poměrně široké, překladatel ale musí brát vždy v potaz kontext. Níže jsou uvedeny 

některé varianty českého překladu přechodníků.

V tomto překladu byl přechodník nahrazen přívlastkem: 

«Не доходя примерно трех с половиной километров до поселка у Хуторского озера (или 

Большой Перт), свернем налево, к бывшей Макарьевой пустыни.» (V, s. 171)

 „Necelých tři a půl kilometru od osady zahneme u Chutorského jezera (Chutorskoe ozero) 

nebo jezera Velký Pert doleva k bývalé Makarjevské poustevně.“ (C, s. 21)

Tento překlad nahradil přechodník vedlejší větou, která zároveň slouží jako přirovnání:
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«Венчая вершину горы, храм имеет четко выраженную вертикальную ориентацию 

объема, …» (V, s. 164)

„Chrám, který jako by byl korunou celé hory, má jasně zřetelnou vertikální orientaci, …“ (C, 

s. 18)

2.4.4 Lexikálně-gramatické posuny

Lexikálně-gramatické transformace se projevují jak na lexikální, tak syntaktické rovině. Mezi 

nejvíce používané posuny této kategorie řadíme antonymický překlad, opisný překlad

a kompenzaci.

Antonymický překlad byl v překladu použit spíše výjimečně. Při tomto překladu se pracuje 

s protikladností výrazů a často dochází k záměně kladných a záporných členů. Velmi často se 

užití antonymického překladu odvíjí od odlišného umístění záporu v ruské a české větě:

«Постройки о  ткрываются   взору путника не сразу, достигая наибольшей 

выразительности у высокого здания церкви.» (V, s. 167)

„Stavby se před očima poutníků neodhalují naráz, největší výraznosti dosahují u vysoké 

budovy chrámu.“ (C, s. 19)

«Через несколько сот метров среди леса, на развилке двух дорог, ненадолго 

остановимся.» (V, s. 157)

„Za několik set metrů se uprostřed lesa na rozcestí dvou cest krátce zastavíme.“ (C, s. 14)

Překlad opisem zaměňuje lexikální jednotku ve výchozím jazyce tím, že ji vysvětlí 

podrobnějším slovním spojením v jazyce cílovém. K opisnému překladu došlo například

u výrazu лемех – vyřezávané dřevěné tašky, jelikož mu v češtině neodpovídá žádný přesný 

ekvivalent. Podobný problém nastal u překladu slova крестьяне-годовики, které jsem 

v daném kontextu převedla jako rolníci, kteří zde pobývali jen dočasně.

Kompenzace je překladatelský posun, při kterém se určité obsahové prvky textu převádějí 

jinými prostředky, přičemž k tomu nemusí docházet na témž místě v textu, na kterém se 

nachází daný prvek v originálu. (Vysloužilová a kol., 2011, s. 12)
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Podle myšlenky Levého jsem při překládání kladla důraz na výslednou hodnotu celku (Levý, 

2012, s. 122), a proto jsem se snažila použít kompenzaci. Jak říká O. Fischer: „Protože se dílo 

nutně někde ochudí, je nutno zase jinde ho obohatit.“ (Levý, 2012, str. 120) V překladu tudíž 

některé neutrální výrazy nahrazuji slovy expresivnějšího rázu:

«Время изменилось эту местность.» (V, s. 166)

„Na tomto místě se podepsal zub času.“ (C, s. 19)

2.4.5 Pragmatické adaptace

Cílem těchto adaptací je, aby bylo příjemci zajištěno adekvátní pochopení překladu. Nejvíce 

docházelo k amplifikaci. Často se v textu vyskytují pasáže, které nemusí čtenář znát a musí 

mu být objasněny. V takovém případě překladatel do textu doplňuje chybějící informace. 

(Komissarov, 2004, s. 137) Většinou se jedná o drobnosti, které příjemci zjednodušují 

pochopení textu. V rámci přidávání informací jsem zvolila poznámky pod čarou. Snažila jsem 

se být co nejstručnější, abych zbytečně nezatěžovala text dalšími prvky. 

Mezi takové kulturní reálie, které musí být čtenáři překladu objasněny, spadají i zkratky. 

Všechny z nich jsem v překladu rozepsala, protože si myslím, že jejich původní podoba by 

nebyla všem příjemcům známá: СЛОН – Solovecký tábor zvláštního určení nebo např. 

РГАДА – Ruský státní archiv starých aktů.

Cíl, se kterým autor knihu psal, byl splněn. Jeho hlavním záměrem bylo předat čtenáři nové

a zajímavé informace a přesvědčit ho o výjimečnosti Soloveckých ostrovů.

2.5 Další překladatelské problémy

2.5.1 Překlad zdrojů, různých citací a výroků

Překládaná kapitola o soloveckých turistických trasách je poměrně bohatá na různorodé 

citace. Ať už se jedná o výroky známých osobností, nebo o citace ze starých archivních 

dokumentů. Při překladu jsem se snažila zachovat jejich funkci a stylistická specifika.

U některých výroků jsem volila spíše doslovný překlad, u jiných jsem se naopak soustředila 

na zachování nějakého jazykového příznaku (např. archaičnosti). Rozhodovala jsem se případ 
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od případu, protože někde byla důležitější přesnost překladu, jinde byl významotvorný způsob 

podání.

Příklad velmi věrného překladu je možné vidět u citace ruského autora cestopisů Sergeje 

Vasiljeviče Maksimova:

«Местность Соловецкого острова – решительный контраст со всеми соседними ей: 

природа словно огорчилась, истощенная в береговых тундрах и болотах, и, собравши 

последние оставшиеся силы, произвела на острове новых особенный мир, в котором 

так всем привольно и так все сродни, знакомо дальнему, заезжему человеку.» (V, s. 

150)

„Krajina Soloveckého ostrova je živým kontrastem všeho, co ji obklopuje – příroda jako by se 

rozhořčila, vyčerpaná v březích tunder a močálů sebrala zbytek sil a vytvořila na ostrově 

nový neobyčejný svět, ve kterém vládne nespoutanost a který je blízký všem, i člověku 

z druhého konce světa.“ (C, s. 10)

Tady je ukázka překladu, který se soustředí spíše na zachování stylistického příznaku.:

«… два пруда на мори делал, людей од себя наимовал и монастырские люди поделали и 

хлебы были монастырские.» (V, s. 174)

„… dvě nádrže na moři založil, lidem sám za práci platil, celý klášter ruku k dílu přiložil, i 

chleby mnišské se pekly.“ (C, s. 23)

Další problematickým bodem, který s výroky bezprostředně souvisí, byl překlad jejich zdrojů. 

V našem typu textu je překlad zdrojů na místě, protože se jedná o práci zaměřenou na jazyk

a důslednost v odkazování na zdroje (i když jde převážně o ruské knihovny a archivy) je 

nezbytná. Je však nutné podotknout, že kdyby se jednalo o běžný překlad celé knihy, bylo by 

rozhodnutí o překládání či nepřekládání těchto zdrojů na uvážení editora. S největší 

pravděpodobností by se k jejich překladu neuchýlil, protože by to pro cílového čtenáře nebylo 

relevantní. 

2.5.2 Překlad ruských reálií
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V textu se vyskytlo mnoho typicky ruských slov, jejichž překlad nebyl vždy úplně 

jednoznačný. Pro některé z nich neexistuje v češtině adekvátní ekvivalent, a tak byla tato 

slova zachována: дача (V, s. 173) – dača (C, s. 23). 

Závěr

Ve své bakalářské práci jsem se snažila vytvořit funkčně ekvivalentní překlad vybraných 

kapitol z ruského cestovního průvodce Na Soloveckich ostrovach. K tomuto účelu jsem 

nejprve vypracovala překladatelskou analýzu, která objasnila například funkci textu, vliv času 

a prostředí, záměr autora, výstavbu textu a podobně. Na základě těchto informací jsem 

následně formulovala metodu překladu, kterou jsem se snažila uplatnit při všech řešeních 

překladatelsky problematických míst. Jedním z hlavních záměrů bylo zachovat polaritu 

textu – na významové rovině bylo nutné dodržet vysokou informativní hodnotu a na rovině 

stylistické jsem se snažila skloubit prvky odbornosti s odlehčeným způsobem vyprávění. 

Všechny tyto faktory, které bylo nezbytné při překladu zohlednit, jsou obsaženy 

v překladatelském komentáři.

Při překladu byl brán ohled na českého čtenáře, text mu byl přizpůsobován na všech rovinách, 

a proto někdy docházelo k překladatelským posunům. Některé pojmy musely být 

dovysvětleny, aby český příjemce text snáze pochopil. Z jazykového hlediska byl text 

upraven podle českého úzu a syntaktických, gramatických i lexikálních norem češtiny.
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Překlad byl psán zejména podle zásad Jiřího Levého, ale vycházel i z dalších významných 

teoretiků překladu. Snahou bylo zajistit srozumitelnost a zároveň zachovat koloritní hodnoty 

výchozího textu. 

Bibliografie
Primární literatura

SKOPIN, V. V. Na Soloveckich ostrovach. Nakladatelství Astreľ, Moskva, 2007.

Sekundární zdroje
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