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Kryštof Holanec se ve své diplomové práci věnuje italským překladům Haškových  

Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. V chronologickém pořadí podrobil analýze 

překlady Venosty Vorlíčka (1951-1952), Renata Poggioliho a Bruna Meriggiho (1961-1966) a 

dva recentní překlady Giuseppa Dierny (2010) a Annalisy Cosentino (2014). 

K zadání přistoupil nanejvýš zodpovědně a výsledkem je skutečně komplexní a 

zevrubné zpracování zvoleného tématu, za nímž je ukryto mnoho heuristické práce a rozsáhlá, 

detailní excerpce textů. 

Diplomant pokládal za účelné detailně se seznámit s genezí tlumočeného textu. 

Nepominul v této souvislosti ani samotného autora a podal ve své práci velmi přehledný – 

aktualizovaný – portrét jeho osobnosti. Haškovy životní peripetie ho však zajímají především 

ve vztahu k jeho dílu, do něhož se tato empirie mnohostranně promítá. Po stručném resumé 

základní narativní struktury Haškova čtyřdílného románu proto podává – velmi zasvěcený a 

přehledný – katalog geneze jednotlivých postav a motivů. 

Po této expozici se už soustředěně věnuje zmíněným překladům. 

První v řadě je neúplný překlad Vorličkův, o jehož autorovi toho není mnoho známo. 

Holanec ovšem soustředil všechny dostupné informace a zevrubně popsal i okolnosti, jež ke 

vzniku překladu vedly. Stejně podrobně zrekonstruoval i historii překladu Poggioli-Meriggi, 

jenž vznikal od třicátých let a v jehož případě tato historie může posloužit jako drobná 

ilustrace rámců, do nichž literaturu uzavírala fašistická kulturní politika. Poslední dva 

překlady jsou už plodem dnešní vydavatelské praxe a  vyznačují se snahou o co největší 

adekvátnost vůči originálu.  

Jako premisu vlastních analytických partií Holanec zařadil kapitolu týkající se 

principů, z nichž při posuzování překladů vychází. Opírá se přitom o úvahy  Jiřího Levého, 

Georgese Touryho a Lawrence Venutiho. Všichni jmenovaní se vesměs zamýšlejí nad 

kulturním hiátem, který může od sebe oddělovat výchozí text a jeho překladovou variantu. 

To, oč má překlad usilovat, definuje Holanec jako funkční transpozici výchozích hodnot. 

Poté už je specifikován rastr, jehož prostřednictvím chce autor soustředit doklady pro 

posouzení úspěšnosti jednotlivých řešení.  



Holanec postupuje od nejmenších jednotek k vyšším a postupně takto dokumentuje, 

jaké tendence lze v jednotlivých překladech konstatovat. Prvními položkami, jež zkoumá, je 

1) obecné lexikon a 2) vlastní jména (antroponyma, zoonyma, toponyma). Velice zajímavý 

materiál přináší následný průzkum 3) „reálií“ (jídla a nápoje, vojenské hodnosti, povolání, 

organizace, instituce a spolky, věcné odkazy obsahující nadávky). Následují 4) archaismy a 

barbarismy a 5) frazémy. Originální kapitolou je průzkum česko-německého kontextu na 

úrovni stylistiky. V závěru věnuje zvláštní pozornost vulgarismům a hovorovým frázím. 

Celý tento rozsáhlý soubor analýz je třeba vysoce ocenit, a to v mnoha ohledech. 

Především sama struktura a postup těchto analýz jsou výborně promyšleny a materiál, jenž má 

posloužit k celkovému zhodnocení kvality překladů, takto logicky narůstá a vytváří stále 

hustější síť. Zvláštního ocenění pak si zaslouží akribie a systematičnost, s jakou je tato 

excerpce provedena, V neposlední řadě pak je hodno pochvaly, že autor nezůstává pouze u 

mechanického soupisu, ale vhodně – výstižně, a  nikterak mnohomluvně – svá zjištění 

komentuje.   

Výsledky této jedinečné práce jsou vskutku zajímavé. Holanec konstatuje, že zatímco 

dva rané překlady jeví na různých úrovních tendenci k adaptaci původního textu (Holanec 

používá termín „foreignizace), překlad Diernův a Cosentiniové chce „přivést čtenáře za 

textem“ a zprostředkovat mu co nejautentičtěji jeho původní hodnoty. Realizace těchto 

tendencí je diferencovaná: zatímco Vorlíček  „domestikuje“ překlad i ne zcela korektními 

způsoby, Poggioli-Meriggi postupují podstatně citlivěji. Nejlépe vychází ze srovnání překlad 

Cosentiniové: „Nejnovějším překladem je překlad Annalisy Cosentino, která se snažila 

vyvarovat chyb předchozích překladatelů a dovést překlad Haškova románu prakticky k 

dokonalosti. Tohoto cíle se jí, podle mého názoru, téměř podařilo dosáhnout. Závažné 

překladatelské chyby se v jejím překladu prakticky nevyskytují. Její překladatelská řešení jsou 

často velmi nápaditá a originální.“ 

Závěrem: 

Práce Kryštofa Holance imponuje záběrem, promyšleným rozvrhem výkladu i 

detailními analýzami, přinášejícími hojný dokladový materiál. Jednoznačně ji hodnotím jako 

výbornou.  
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