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Diplomová práca K. Šeflovej si postavila náročný cieľ – postihnúť preklady z rumunskej 
literatúry do českého jazyka v diachronickom reze prakticky od počiatkov až do súčasnosti, 
ako to vraví už názov – Historie českých překladů z rumunštiny. Okrem toho si práca 
predsavzala podložiť tento literárnohistoricky zameraný pohľad teoretickou časťou, 
pozostávajúcou z prehľadu českého myslenia o preklade, doplneného českými historickými 
modalitami prekladania, prehľadom o modernej translatológii vo svete v prácach troch 
osobností svetovej translatológie a praktickou časťou, v ktorej sa analyzuje preklad 
významného diela rumunskej literatúry Ţiganiada do českého jazyka. To všetko dopĺňajú 
tabuľky so štatistickými údajmi o počte prekladov podľa autorov, vydavateľstiev, 
prekladateľov alebo roku vydania, zoznam básní z vybranej antológie, ktoré na záver dopĺňajú
ďalšie zoznamy podľa autorov jednej knihy, vydavateľstva jednej knihy, diel v antológiách, 
a súhrnná tabuľka českých prekladov z rumunčiny.

Ako vidieť, je to skutočne veľmi náročný cieľ. Taký náročný už len materiálovo, že by vydal 
na niekoľko kníh.

Keďže sama sa problematikou prijímania rumunskej literatúry zaoberám, veľmi som sa 
vzniku tejto práce potešila. Potešil ma aj vstup translatologickej problematiky do diskusie. 
Ako som však prácu čítala, postupne som si uvedomovala, že som od nej čakala asi priveľa. 
Autorka práce absolvovala translatológiu na Translatologickom ústave FF UK, takže dostala 
teoretickú i praktickú prípravu. Preto som sa nazdávala, že aspoň približne zhodnotí situáciu 
v prijímaní rumunskej literatúry v českom kontexte a, samozrejme, že podoprie svoje tvrdenia 
aj teoreticky. Je pravdou, že podobná práca ešte nevznikla, ale na druhej strane existuje 
viacero čiastkových štúdií na túto tému v češtine a tejto otázke som sa venovala v práci 
Rumunská literatúra v slovenskej kultúre (1880-1980) aj v samostatnej kapitole Rumunistika 
na Slovensku a v Čechách (2000: 191). 

Autorka diplomovej práce venuje tejto problematike dvadsaťdeväť strán, čo je asi jedna 
tretina obsahu celej práce.

Keďže prvá časť, venovaná histórii českých prekladov z rumunčiny, pozostáva z drobných 
kapitoliek a prestriedaná je spomínanými zoznamami diel podľa rôznych kritérií, je dosť 
ťažké postinúť ju ucelene. Od prvého knižného prekladu z r. 1889, cez celé medzivojnové 
obdobie a druhú polovicu 20. storočia až do súčasnosti, pozostáva výklad z jednoduchého 



výpočtu preložených diel, samozrejme neúplného, v ktorom sa občas dostane miesto aj 
drobným poznámkam o hodnote týchto diel. Tak napríklad pri hre Stratený list od I. L. 
Caragialeho autorka podotýka, že hra je „díky vytříbenému stylu a kvalitní zápletce aktuální 
dodnes“, ale nepodopiera to recepčnými údajmi. Pri hodnotení Eminescovej lyriky z antológie 
poézie z r. 1937 Kytice z rumunské poesie, ktorú pripravila Božena M. Sesan, autorka píše, že 
Eminescu je zakladateľom básnického jazyka a veršových foriem v rumunskej poézii, čo opäť 
nemusí zodpovedať skutočnosti, ako nás o tom presviedčajú práce z dejín literatúry 
a versológie Marie Kavkovej. Prekladová produkcia po r. 1989 je spracovaná najmä 
z hľadiska elektronických čítačiek. Treba uznať, že je to nezanedbateľný faktor, ale úplne 
necháva bokom výber diel na preklad zo súčasnosti, stratégiu prekladateľov a ich poetiku, 
a nakoniec aj čitateľské preferencie, čo je vcelku dosť dôležité po r. 1989. Za touto, tak 
povediac diachronickou časťou, nasledujú minikapitolky, venované prekladom podľa autorov, 
prekladateľov, vydavateľstiev a iným zoznamovým, mierne okomentovaným súpisom.

Pozrime sa teraz na časť, venovanú prekladom podľa autorov. Už samotný názov je sporný.
Autorov čoho? Originálu? Prekladu? Ako absolventka translatológie diplomantka iste vie, že 
tieto výrazy sa upresňujú, najmä v českom úze. V časti Překlady podle autorů, ktorú by som 
bola náchylná považovať pre tému tejto diplomovej práce za kľúčovú, sa diplomantka zaoberá 
otázkou jednorázového a opakovaného prekladu. Hoci obsah nezodpovedá názvu, dal by sa aj 
tak využiť na hlbší pohľad do problému, napríklad, prečo bol Stratený list I. L. Caragialeho
preložený viackrát, či pre české prostredie niečo znamenal, aký vyvolal ohlas a pod. Lenže
autorka si túto otázku nekladie a za príčinu opakovaného prekladu považuje tzv. starnutie 
prekladov. Ako absolventka translatológie by mala vedieť, že táto téza už dávno neplatí, 
pretože nestarne preklad, ale mení sa recepčné prostredie. Ale dobre, aj táto téza sa používala. 
Prečo sa však diplomantka nezamyslela nad tým, čo mohol I. L. Caragiale a jeho hry 
v českom prostredí znamenať?

Je zaujímavé, že z troch strán, ktoré sa tomuto problému venujú, tvorí takmer celé dve strany 
tabuľka. Je rozpísaná veľkoryso, na každom riadku meno autora a za ním počet prekladov do 
českého jazyka. Ide o tabuľku č. 2 a podobných je tu najmenej päť, nerátajúc v to prílohy, 
ktoré prinášajú ďalšie zoznamy v rozsahu asi dvadsaťštyri strán. Takže na kapitolu, ktorá by 
mala tvoriť ústrednú časť práce, prítomnosť rumunskej literatúry v českom prostredí, ostalo
autorke jeden a štvrť strany.

Kapitola Překlady podle nakladatelství je už rozpracovaná širšie, komentáre k dielam, 
preložených v rôznych vydavateľstvách, a k ich prekladateľom tvoria takmer tri celé strany 
textu. Tu autorka odpovedá na jednu z predložených hypotéz, a to, že vznik prekladov 
iniciovali takmer vždy samotní prekladatelia a nie napríklad vydavateľstvá. Keby však 
skutočne sledovala preklady z rumunskej literatúry do českého jazyka, dozvedela by sa 
niekoľko skutočností. Áno, preklady iniciovali prekladatelia, pretože vo väčšine prípadov boli 
oni sami znalcami rumunskej literatúry. Ďalej by sa dozvedela, že nie, v niektorých prípadoch 
dali prekladatelia na odporúčanie literárnej kritiky z rumunského prostredia. A ešte ďalej, že 
nie, napríklad v 50. rokoch 20. storočia mali vydavateľstvá vlastné zoznamy odporúčaných 
autorov a diel, ktorým buď schvaľovali prekladateľmi navrhované tituly, alebo ich sami 
zadávali. Tieto javy autorka nespomína, pretože diachronické štúdium prekladovej produkcie 
bolo prevedené veľmi zbežne až porchne. 

Myslím, že by nebolo príliš produktívne poukazovať na ďalšie sporné miesta v práci 
(preklady z francúzštiny – Istrati, pôsobenie J. Huškovej a pod.). Vcelku možno zhrnúť, že 



keby diplomantka bola skutočne študovala dejiny prekladania z rumunskej literatúry do 
češtiny, vyhla by sa mnohým z nich a navyše by urobila záslužnú prácu. 

Ďalšou časťou tejto diplomovej práce sú kapitoly, venované českej prekladateľskej škole a
dejinám translatologických koncepcií. Opäť zaujímavá téma, ktorá keby bola spracovaná tak, 
ako by si to zaslúžila, vyplnila by mnohé stránky. A nielen to. Táto časť mala šancu byť 
zapojená aj do analýzy prekladu Cikaniády do češtiny, pretože pri ňom ide presne o prípad 
posunu historického diela zo začiatku 19. storočia na tému z 15. storočia hlboko do 20. 
storočia, čiže o totálnu zmenu kontextu. Nestalo sa tak. Domnievam sa, že až do časti, ktorá 
sa venuje moderným prekladateľským teóriám, je výklad až na vzácne výnimky rýchly, 
povrchný, bez analýz, faktograficky zameraný a neúplný.  

Približne od polovice práce začína byť výklad zaujímavejší. Myslím si, že prístup, v ktorom 
sa miešajú vedomosti z teórie, z literárnej histórie a z prekladateľskej praxe, môže byť pre 
štúdium prekladu užitočný. Ale len za predpokladu, že postuláty z teórie (skopos, G. Toury)
nájdu uplatnenie aj v analýze prekladu. Diplomantka si vybrala ten typ analýzy, ktorý 
priniesol Peter Newmark. Aj jeho prístup by sa bol dal využiť aj v analýze prekladovej 
produkcie, a keby sa to stalo, práca by mohla zodpovedať téme.

Praktická časť práce je venovaná analýze prekladu významného diela rumunskej literatúry 
z 19. storočia, smiešnohrdinskému eposu Iona Budaia Deleana Ţiganiada (Cikaniáda). 
Vcelku možno povedať, že táto časť si zaslúži titul diplomovej práce, má však nedostatky. Je 
prakticky bez poznámok, ako ostatne celá práca, odkazový aparát je nulový. Diplomantka 
nepoužíva (zámerne?) nijaké originálne názvy diel, ani preložených, ani nepreložených, ani 
teoretických, ani literárnych. Tým pádom je názov diela v práci uvedený len v preklade a ani 
raz v origináli. Chýba aj odkaz na časopisecké publikovanie Cikaniády, ktoré autorka 
spomína. Podobne krátko sa zmieňuje o kontexte, v ktorom dielo vzniklo, ale výlučne na 
základe tvrdenia rumunského literárneho historika, Nicolae Manolesca. Nezaoberá sa žánrom 
smiešnohrdinského eposu, ani motiváciou jeho autora napísať ho (skopos). Nespomína, že 
dielo vzniklo v cudzine, čiže vychádzalo nie z literárnej situácie v Rumunsku, ale vyjadrovalo 
autorovo hodnotenie situácie v Rumunsku, a bolo recipované len veľmi obmedzene, ako 
autorka naznačila,  ale bez dôsledkov.

Otázka skoposu je pri analýze preklade dôležitá a rozhodne nie triviálna. Diplomantka sa 
zamýšľa najmä nad tým, prečo v diele chýba poznámkový aparát, ktorý mal vysvetľovať 
českému čitateľovi dobové súvislosti, a považuje to za nedostatok prekladu. Aký bol teda cieľ 
českého prekladu Ciganiády? Bol to iba záujem informovať český kontext o tomto type diela? 
Mal preklad predovšetkým informatívnu funkciu? Obávam sa, že to bolo niečo viac. Myslím 
si, že keby sa autorka bola skutočne zamyslela nad diachronickým aspektom prekladania,
zistila by, že preklad, ktorý obsahoval tisícky veršov, nevznikol za dva dni, ani za dva roky, 
ale bol pripravovaný možno už od polovice 60. rokov. Preto si myslím, že ak poznámky 
a komentáre vysvetľujúceho typu v preklade chýbajú, bolo to zapríčinené vonkajším zásahom 
vydavateľstva práve začiatkom 70. rokov (1972). Dôkazom je predpripravené aranžmá 
poznámok, jedny do textu, druhé mimo textu.

Mohli by sme diskutovať o jednotlivých prekladových riešeniach, týkajúcich sa lokalizácií, 
sémantickej hustoty jazykov a dĺžky verša a podobne. K tejto problematike tiež existujú české 
pramene, ako napríklad štúdie M. Kavkovej. Za všetky len jedna poznámka (s. 78). Zo 
syntagmy „limba păgână“ určite prekladatelia vedeli, že ide o pohanský národ, ale ak chceli 



zachovať archaizujúci ráz diela, nemohli použiť výraz národ. Tento výraz sa používal až 
neskôr a v dobe vzniku eposu ešte nebol veľmi rozšírený, išlo o koniec 18., začiatok 19. 
storočia. Tu nejde o chybu. A syntagma psí rod, psí syn, psie mravy, psie chovanie, má 
v českom a slovenskom kontexte silne negatívny náboj a je veľmi rozšírená z folklóru. Aj keď 
je pravdou, že kvôli Jiráskovmu dielu sa význam posunul.

Záverom treba povedať, že to, čo sme považovali za lakúnu na začiatku práce, sa ukázalo 
obmedzením aj na konci. Zatiaľ čo na začiatku chýbalo historiografické spracovanie 
prekladov z rumunskej literatúry do českého jazyka materiálne, na konci chýba historické 
videnie v analýze prekladu. Ale nielen z hľadiska súvislostí s 19. storočím, ale aj tých zo 70. 
rokov 20. storočia. V práci prakticky chýba poznámkový aparát a originálne názvy diel. 
Prehľady produkcií, ktoré sa tak často využívajú v translatologických výskumoch na západe, 
nie sú synteticky spracované. Z literárnohistorickej problematiky sa do práce dostalo len pár 
sporadických poznámok. Prekladatelia sú len spomenutí, uvádzajú sa ich životopisné údaje 
a zoznamy preložených diel, ale nepíše sa o ich poetike, prekladateľskom idiolekte. Na 
druhej strane práca prináša dobre technicky zrealizovaný štatistický výskum, zaoberá sa 
vonkajšími okolnosťami prítomnosti produkcie prekladov v knižniciach, otázkami bibliografií 
a úprave o povinnom výtlačku a existencii bibliografických prác, čiže materiálových zdrojov. 
Vnáša aj hlbšie znalosti translatologickej problematiky do štúdia rumunskej literatúry 
a prekladov. Samozrejme, to všetko má veľký význam. Treba si však uvedomiť, že ide 
o základný prehľad údajov, ktorý tvorí len podklad pre skutočný translatologický alebo 
recepčný výskum, aký práca avizuje. Obvykle tento prehľad v translatologických prácach
ustupuje do úzadia a predstavuje skrytý základ prekladových, literárnych alebo 
literárnohistorických analýz. 

V predloženej práci podobný výskum literárnohistorického charakteru úplne chýba. Práca na 
druhej strane prináša štatistické zistenia a analýzu prekladu literárneho diela rumunskej 
proveniencie Cikaniáda. Preto ju odporúčam na obhajobu.
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