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lvy Dvořákové: České překlady novely Venedikta Jerofejeva Moskva-Petuški 

Cílem práce lvy Dvořákové bylo analyzovat a vzájemně porovnat tři, resp.čtyři překlady 

proslulé novely Venedikta Jerofejeva. Jde o překlady L.Konvičky, M.Dvořáka a L.Suchařípy, 

přičemž Dvořákův překlad má dvě verze. 

V úvodu autorka podává stručný přehled života a díla V.Jerofejeva a osvětluje metodu a 

prameny, z nichž při rozborech vycházela. Jako bohemistka se velmi dobře orientuje v české 

odborné literatuře zaměřené na pojetí stylu (K.Hausenblas, J.Chloupek) a poetiku (J.Hrabák). 

Přidržuje se tedy propracované české tradice a to jí umožnilo používat přehledný 

terminologický aparát. Pokračuje stručným historickým přehledem, porovnávajícím vývoj 

ruštiny a češtiny. Tento vhled do dějin obou jazyků má své opodstatnění a je výhodou 

v situaci, kdy musí čeští překladatelé řešit problémy převodu ruských církevních slavjanizmů. 

Následuje pojednání o žánrové podstatě originálu, označeném autorem jako poéma. Autorka 

přihlíží k ruským literárněvědným pramenům a autorův podtitul přijímá jako odborné, 

seriózně myšlené označení. Odkazuje ke Gogolovým Mrtvým duším, na něž Jerofejev 

vědomě navazuje. Podle mého názoru by bylo možné zaujmout k podtitulu větší odstup a 

připustit jeho částečně (nebo cele) ironický význam. Ironie je ostatně přítomna v celé novele. 

Práce pokračuje charakteristikou díla v originálu - jeho kompozicí a zvláště plánem 

vypravěče a hlavního hrdiny v jedné osobě. Autorka se opírá o studium odborné literatury 

(D.Lichačova), zmiňuje intertextualitu novely a přechází k rozboru jazykového ztvárnění. Za 

hlavní stylotvorný rys textu považuje spisovnou hovorovou ruštinu intelektuála, do něhož 

pronikají prvky knižního až biblického jazyka na jedné straně a prvky pokleslé až vulgarizmy 

na straně druhé. Shledává také výskyt prvků nebo konstrukcí jiných stylů, např. publicistiky 

nebo populárně-vědného stylu. Lingvostylistický rozbor je sémanticky přesvědčivý a 

vystihuje podstatu jazykového zpracování novely. Ve zvláštní kapitole se autorka věnuje 

ústřední reálii (alkoholu, alkoholizmu), která představuje pro překladatele určitý problém. 

V části Překlad versus originál přistupuje autorka k paralelnímu porovnání všech tří, někdy 

i čtyř překladů s originálem. Po uvedení ukázek přechází ke komentáři. Především posuzuje 

převod základní tóniny hovorovosti a její realizaci ve spisovné či obecné češtině. Dále si 

všímá překladu biblických a dalších stylově odlišných prvků. Zajímavé jsou postřehy, týkající 

se například ruských zdrobnělin nebo názvy alkoholických nápojů. Zde autorka použila 

srovnávacího hlediska a vystihla podstatu významových posunů oproti originálu. 

V závěru bakalářské práce lva Dvořáková shrnula svá pozorování a výsledky srovnávacích 

analýz a došla k hodnocení. L:Suchařípa podle ní vystihl originál nejméně přesně a je nejvíce 

závislý na ruské předloze, i když se v jeho převodu najde řada dílčích zajímavých řešení. 

Konvičkův překlad zjevně prozrazuje nerusistu, odtud chybné převody reálií i doslovné 



gramatické konstrukce. Oba překladatelé si nedokázali poradit i s řadou aluzí, kterých je 

v Jerofejevově novele velké množství. Za nejadekvátnější překlad autorka pokládá práci 

Milana Dvořáka, který si zvolil odpovídající základní stylovou rovinu vyprávění a zasadil do ní 

odlišné prvky, odpovídajícím způsobem přeložil reálie spjaté s alkoholem i jiné a nebyl závislý 

na gramatických strukturách originálu. 

Vcelku lze bakalářskou práci lvy Dvořákové označit za výstižnou a přínosnou. Na nevelké 

ploše se jí podařilo odhalit zásadní sémantické i stylotvorné zvláštnosti originálu i překladů. 

Jde o práci samostatnou a zároveň poučenou vhodně vybranou odbornou literaturou (jejíž 

soupis je více než dostatečný). Rozbory a ukázky řešení jakož i autorčiny komentáře jsou 

přesvědčivé. Práce je napsána kultivovaným jazykem a přehledně strukturována. 

Splňuje tedy nároky kladené na bakalářskou práci a je ji možno doporučit k obhajobě. 

Hodnotím ji známkou výborně. 

PhDr.Olga Uličná, vedoucí práce 


