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V ČEŠTINĚ,
vypracovanou Jekaterinou Gazukinou

Předmětem diplomové práce (dále DP) je kritická analýza překladu 

románu NeprOsti (2002) Tarase Prochaska do češtiny, na němž se autorsky 

podílela diplomantka předkládané práce spolu s Alexandrou Stelibskou, a který 

vyšel v roce 2012 pod názvem Jinací (nakl. P.Mervart, Červený Kostelec). 

V tomto je DP v mnohém inspirativní a bezesporu přínosná.

Hovoříme-li o tomto románu (z hlediska jeho žánrového zařazení panuje mezi 

literárními vědci a kritiky značná nesourodost), pak zvláštní důraz zasluhuje 

podle mého názoru jedno z klíčových specifik tohoto výjimečného Prochaskova 

díla: jakkoli by se mohlo zdát, že text je díky  huculcským nářečním prvkům, jež 

mu zabezpečují autenticitu daného prostředí západní Ukrajiny, vysoké míře 

zvláštní familiárnosti a intimitě, která prostupuje celým románem, záležitostí 

spíše individuálního a stroze autorského, opak je pravdou. V jeho díle (vlastně 

potažmo v celé jeho tvorbě) spatřuji maximální symbiózu individuálního, 

regionálního a obecně národního.

Ve druhé kapitole DP (Od originálu k překladu) se diplomantka zabývá 

všemi důležitými aspekty překladatelského procesu s odkazem na teoretickou 

literaturu (Levý, Popovič, Chvatík, Knitlová), základními principy při 

překládání, kde, má-li být finální překladatelský produkt úspěšný, pak nelze 

připustit dominanci jakéhokoli jednoho hlediska (např. čistě lingvistického), ale 

musí být sledována souhra všech výrazových prostředků, tj. významově 

věcných, konotačních i pragmatických. Diplomantce nelze upřít, že se zde 

snažila pečlivě zmapovat celou řadu nejednoznačně nahlížených otázek dílčího i 

obecnějšího rázu, spojených s teorií překladu, zamýšlela se nad nimi, přesto 

však bychom si představovali pregnantnější kritické zhodnocení některých 

postupů a rovněž konfrontaci odborných východisek české a slovanské 

provenience s teoretickými pracemi západních translatologů.

Každému, kdo se zabývá Prochaskovými literárními texty, neujde jejich 

vysoká poetizace. Je nesporné, že poetika románu NeprOsti přesahuje ostatní  

prozaickou tvorbu Prochaska a má jakýsi těžko uchopitelný rozměr, který i přes 

snahu o její komplexní uchopení, zůstává nad textem. Takovéto vysoké 

poetizace textu románu Prochasko dosahuje nejrůznějšími prostředky, z nichž 

zvuková stránka propriální lexiky (vlastní jména, zeměpisné názvy apod.) je, dle 



našeho názoru jednou z nejdůležitějších. Ona je mnohdy tím, co tvoří rámec, do 

něhož jsou zasaženy jednotlivé syžety/příběhy, dějové akty, případně popisné 

pasáže (paralela s jeho výrokem na str. 52, kdy „landšaft“ v souladu s naším 

tvrzením osidlují jména vlastní a toponyma, která si zde žijí svým vlastním 

životem), ona se značnou měrou zasazuje o vysoce estetizující složku celého 

textu, ale i o čistě emocionální prožitek analyzovaného. Ona nejzřetelněji 

vystupuje do popředí v kapitolách Pokušení svatého Antonína (propria Aнна, 

Себастян, Франциск, Франц, Aнтоній, Лярус Босх, Eскоріял, Лоці), Třetí 

stará fotografie ( tatáž vlastní jména + Лукач) či Druhá stará fotografie (pasáž 

č. 3) nebo Válka v představách, zejména pasáž uvedená pod č. 4 (str. 81). Na 

tomto místě je třeba podtrhnout, že nehledě na značně omezené možnosti výběru

spojené s českým překladem/převodem/ekvivalentem vlastního jména Francysk

(jež se v 1. verzi překladu do češtiny skutečně objevil v této podobě a pak byl 

definitivně nahrazen jménem František), všechna překladatelská řešení proprií, 

tj. vlastní jména i zeměpisné názvy, jsou příkladem promyšleného 

překladatelského postupu (viz kapitola třetí DP a argumentované zdůvodnění 

nutnosti vysvětlivek v závěru překladu Jinací vzhledem k celé řadě složitých 

dobových a místních, mnohdy endemitních reálií, a rovněž toponym), jazykové 

invence a překladatelského talentu. Kromě těchto „překladatelských oříšků“, 

které podle mne byly zvládnuty navýsost dobře (viz hodnocení výše), se 

překladatelky v procesu překládání celého románu musely vypořádat s řadou 

míst sémanticky nosných pro celý text, avšak výrazově zatemněných. Za 

všechny zmiňme alespoň jeden z klíčových výroků, který se stal 

emblematickým uvozením jedné z prvních recenzí na překlad Jinakých: 

Nezodpovědná posloupnost se řetězí. (O. Pomahač, iliteratura.cz), srov. ukr. : 

Безвідповідальна послідовність щільна. (str. 52), kde významově nosné 

щільна evokuje trhlinu, mezeru, která spustí řetězovou reakci; proto citované 

řetězí je zde vynikajícím příkladem autorské (rozuměj překladatelské) 

vynalézavosti.

DP se vyznačuje logickou posloupností a systematickým popisem všech 

rovin překladu v souladu s deklarovanými požadavky diplomantky vytyčenými 

v teoretických kapitolách (podkapitolách) práce s dobře argumentovanými 

vlastními stanovisky. Přesto se však diplomantce nepodařilo při rozboru 

překladu rozkrýt všechny „rezervy“  Prochaskova slova a jeho autorského stylu 

(viz citace na str. 17), na něž v průběhu překladu Jinakých neustále narážela a 

musela se s nimi úspěšně vypořádávat. Naše připomínky směřují zejména ke 



dvěma aspektům, které si podle nás zasluhovaly větší pozornosti a detailnější 

analýzy. Ta se týká především:

1) intonační struktury textu, která skýtá přerývané větné konstrukce a 

vykazuje nápadnou podobnost s texty jedné z největších ruských básnířek, 

Mariny Cvetajevové (výrazné dynamizace většiny pasáží originálu 

Prochasko dosahuje bezslovesností, tj. elipsou; časté jsou aliterace, 

anafory, např. kapitola Фізіологічно, str. 23 aj.). V tomto kontextu je 

potřeba opět podtrhnout důležitost proprií, zejména antroponym, která 

mají značnou sémantickou sílu i z hlediska aktuálně větného členění 

v projekci na komunikační strategie ukrajinštiny, například velmi názorný 

příklad na str. 23/2 originálu;

2) fonicko-rytmizačních možností textu, neboť zde jsou potence 

Prochaskova textu obrovské a tvoří konstitutivní složky výrazové roviny 

jeho díla. Mnohdy se jedná o celé rytmizované celky, zejména tam, kde 

Prochasko užívá synonymní řady pro určitý denotát, např. str. 12 

originálu/70 překladu – názvy lihovin; pasáž popisující ornamenty na 

kraslicích; huculské nadávky (kapitola Pokušení svatého Antonína) či 

mnohé vysoce rytmizované pasáže kapitoly Nepróza. V textu románu 

Prochasko využívá i stroze básnických útvarů (str. 91/92).

Je tedy škoda, že byť autorky při překládání tento vnitřní rytmus mnohých

pasáží cítily, diplomantka těmto rytmizovaným pasážím ve své analýze 

nevěnuje náležitou pozornost a spokojuje se s lakonickým tvrzením typu: 

„Pořadí těchto výrazů jsme v překladu změnili právě kvůli zachování onoho 

rytmu a zvukomalebnosti“ (str. 58 DP). Jenže onen rytmus se u Prochaska 

vyznačuje celou řadou versologických zákonitostí, které by stálo za to 

prozkoumat zevrubněji. Nicméně připouštíme, že hlubší analýza právě těchto 

dvou námi výše vymezených hledisek by přesahovala rámec DP. Právě zde 

se diplomantce otkrývá prostor v perspektivě dalšího možného bádání.

Práce se vyznačuje velmi dobrou úrovní psaného stylu, přesto se 

diplomantka dopustila několika zbytečných chyb, kterým bylo možné předejít 

(např. sjednotit pravopis slovotvorného formantu – ismus/-izmus; zachovávat 

jednotný přepis ukrajinských zeměpisných jmen typu Rachovský, v práci však 

vedle toho figurují přepisy obdobných jmen se sufixem – iv-, např. Ivano-

Frankivský; slova jako žinčica, kyška apod. patří do lexikonu valašské 

kolonizace – srov. str. 43), výbornou argumentací vlastních stanovisek a závěrů. 



Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně.

V Praze, 25.5.2013 PhDr. Věra Lendělová, CSc.


