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Předložená diplomová práce, zabývající se otázkami překladu nejznámějšího díla současného 
ukrajinského spisovatele Tarase Prochaska (НепрОсті), se pokouší mimo jiné zaplnit mezery na poli 
dějin a kritiky překladu z ukrajinského jazyka do jazyka českého. Volba tématu úzce souvisí 
s praktickým překladatelským zájmem diplomantky: překlad prózy НепрОсті vyšel v roce 2012 
v nakladatelství Pavel Mervart v Červeném Kostelci pod názvem Jinací. Diplomantka na překladu 
několik let spolupracovala s Alexandrou Stelibskou. Z tohoto důvodu je diplomová práce z velké části 
založena na autentické překladatelské zkušenosti, která je zpětně teoreticky prověřována. Těžištěm je 
sledování překladatelsky náročných pasáží, specifikace jednotlivých překladatelských řešení a 
objasnění vhodnosti konkrétních překladatelských alternativ.  

Taras Prochasko patří v současné době mezi nejtalentovanější ukrajinské spisovatele, je řazen 
k autorům tzv. „stanislavského fenoménu“, literárního (a obecně uměleckého) jevu, který „krystalizoval“ 
v 90. letech 20. století v Ivano-Frankivsku. Přestože podle Volodymyra Ješkiljeva texty těchto autorů 
„nejrafinovaněji odráží hodnoty znakového systému ukrajinského postmoderního diskurzu“ a 
v souvislosti s nimi se hovoří o určitých spojujících rysech (výrazná geografičnost, intenzivní tematizace 
zmapovaného prostoru, apokalyptické a karnevalové motivy), jednotliví autoři ve své tvorbě tyto 
charakteristické znaky různě transformují, některé z nich akcentují, či naopak eliminují.  Diplomantka se 
právě na ony „zvláštnosti“ Prochaskovy tvorby soustředí v první kapitole (Taras Prochasko a jeho dílo 
Jinací) a upozorňuje, že „jeho díla vykazují zcela specifické rysy (specifický autorský rukopis), kterými 
se liší od jiných ukrajinských postmoderních autorů“ (jedná se například o absenci karnevalovosti a 
ironie v jeho tvorbě a naopak o přítomnost osobité kombinace mystiky a filozofie). Prochasko 
z diplomantčiny charakteristiky vyvstává jako autor, v jehož díle zaujímá výrazné místo svérázné  
vnímání přírody (ne náhodou je nazvýván „rostlinným člověkem“, „rostlinným filozofem“), filozofie (jeho 
díla nesou stopy myšlenek myslitelů-světců sv. Augustina, Františka z Assisi, filozofa jazyka 
Wittgensteina, fenomenologů Husserla a Heideggera), paměť (osobní, rodinná, kolektivní), Karpaty, 
středoevropský kontext (historický, geografický, kulturní, lingvistický), zaujetí „mikroreáliemi světa“ 
(jakési „sběratelství zkušeností“), vyprávění a síla slova. Autorka upozorňuje rovněž na specifika jeho 
stylu (estetický minimalizmus, zhuštěnost, mnohovýznamovost, výrazná smyslovost, vizualizace). 
Zvláštní pozornost věnuje pochopitelně próze Jinací, žánrově obtížně zařaditelnému textu, který 
charakterizuje jako jakýsi středoevropský mýtus Haliče, metafyzický přírodopis, alternativní historii 
Karpat, detailně vykreslený příběh krajiny a prostoru, v němž dominuje místo a rodina. V neposlední 
řadě zdůrazňuje i magii slova, jež je pro autora vždy „hledáním nových možností, rezerv, potencí 
(fabulačních, kompozičních, smyslových, fónických, sémantických, intonačních, rytmickostylových) 
jazyka a umělecké mluvy“ a je zároveň i výzvou pro překladatele. Můžeme konstatovat, že přestože 
diplomantčiny závěry jsou do velké míry závislé na tvrzeních přejatých z odborné literatury (české a 
ukrajinské), případně z rozhovorů s autorem, takto vzniklá charakteristika Prochaskova díla je pro dané 
účely zcela dostačující.     

Druhá část práce (Od originálu k překladu) představuje solidní teoretické východisko, které slouží 
jako odrazový můstek pro uvažování nad konkrétními překladatelskými řešeními. Diplomantka zde 
seznamuje čtenáře s důležitými pojmy teorie překladu, počínaje definicí uměleckého díla (podkapitola 
Charakteristika a struktura uměleckého textu), detailněji se zabývá aktuálními prinicipy překladu 
(podkapitola Základní překladatelský přístup), především charakterizuje podstatu funkčního přístupu.  
Podstatnou částí této kapitoly je samotné rozvržení překladatelského procesu (podkapitola 
Překladatelský proces), tzn. určení jednotlivých kroků vycházejících z určitého chápání struktury 
literárního díla jako vícevrstevnatého textu. V závěrečné podkapitole (Překladatelské postupy) je 



pozornost věnována jednotlivým překladatelským postupům aplikovaným při převodu vybraných jevů. 
Diplomantka se zde zabývá typologií významových posunů plynoucích z nemožnosti dosáhnout úplné 
věrnosti originálu a analyzuje jednotlivé typy těchto posunů. Na jejich základě pak rozlišuje určité 
jazykové operace, jež se uskutečňují podle daných překladatelských postupů. Tato teoretická 
východiska slouží v následující kapitole jako podklad pro konkrétní analýzu vybraných pasáží originálu a 
překladu prózy Jinací. Tato kapitola se podobně jako kapitola úvodní vyznačuje hutností a přehledností 
a vytváří velmi kvalitní teoretický úvod k dané problematice.    

Ve třetí kapitole (Překlad díla Jinací) autorka poukazuje na osobité rysy Prochaskova textu, které 
se odrážejí v jazykové podobě a kladou na překladatele zvláštní nároky. Řada těchto problematických 
jevů souvisí s tím, že děj Jinakých je zasazen do etnograficky specifického huculského prostředí 
karpatské Ukrajiny, tzn. text je pln četných reálií a dobových historismů z prostředí ukrajinských Karpat, 
jež se zároveň proplétají s reáliemi středoevropského prostoru. To zákonitě souvisí i s množstvím 
jazykových zvláštností (dialektismů). Diplomantka v několika podkapitolách analyzuje jednotlivé 
jazykové jevy, které zpravidla vyžadovaly specifické překladatelské řešení. Velký prostor věnuje 
problematice překladu reálií, tu sleduje zprvu teoreticky a vysvětluje různé přístupy k volnosti a věrnosti 
překladu, aby dále formulovala preferované současné hledisko adekvátnosti. Zároveň se teoreticky 
zabývá i způsoby překonávání tohoto druhu bezekvivalence. Na tomto místě je nutné kladně zhodnotit 
množství sekundární literatury, kterou diplomantka zpracovala (práce ruských, bulharských, 
ukrajinských translatologů), zároveň se ovšem nabízí otázka, zda by nebylo vhodné zařadit i práce jiné 
„provenience“, tzn. například české, slovenské či západoevropské.  V každém případě, na základě 
uvedené odborné literatury vytvořila diplomantka podrobnou klasifikaci reálií i způsobů jejich překladu, 
kterou následně využila pro práci s reáliem vyskytujícími se v románu Jinací. V oddělených 
podkapitolách se zabývá zvlášť antroponymy, geografickými reáliemi (toponymy, zeměpisnými objekty), 
etnografickými reáliemi. V každé z podkapitol uvádí jednotlivé konkrétní příklady a možné alternativy 
překladatelského řešení. Nejzajímavější je kapitola zabývající se folklorními motivy na kraslicích a 
výšivkách, které jsou použity Prochaskem v kapitole „Pokušení svatého Antonína“. Diplomantka zde 
představila řešení tohoto překladatelského problému v několika fázích, počínaje dotazníkovým šetřením 
srozumitelnosti dané pasáže pro rodilé mluvčí a konče využitím názvů ornamentiky slovanských kraslic 
a výšivek vyhledaných ve specifické odborné literatuře. Na tomto i dalších příkladech je patrné, že tato 
část diplomové práce představuje precizně zpracovaný konkrétní materiál, který je zvláště cenný 
s ohledem na absenci studií zabývajících se překladem z ukrajinštiny do češtiny. Obdobně bychom 
mohli hodnotit i podkapitolu následující (Syntaktická rovina románu Jinací). V té se diplomantka 
zaměřuje na širokou škálu stylisticko-syntaktických prostředků, z nichž některé jsou obecně 
charakteristické pro postmoderní texty. Zabývá se především osobitou autorovu syntaxí (zvláště jeho 
tíhnutím k výrazovému minimalismu), jazykovými hrami, překladem polysémních výrazů apod., tzn. 
shrnuje zde další řadu překladatelsky problematických jevů a nahlíží na ně z různých pohledů: za prvé 
se zabývá systémovými rozdíly mezi češtinou a ukrajinštinou (větší inklinace k neslovesnému 
vyjadřování v ukrajinštině, rozšíření útvarů infinitivních a nominativních, větší vytížení polovětných 
vazeb s přechodníkem apod.), za druhé sleduje i Prochaskův vlastní styl, který je mnohdy v rozporu 
s ukrajinskými pravidly. Kladem je opět kombinace teoretického přístupu a využití řady konkrétních 
příkladů s detailním komentářem jednotlivých překladatelských řešení. Určitý nedostatek bych 
spatřovala v názvu podkapitoly, který podle mého mínění vystihuje její obsah jen částečně, a také v její  
struktuře a umístění některých pasáží (mám zde na mysli například odstavec o jazykových hrách 
v rámci podkapitoly o intertextualitě). Uvítala bych zde rovněž větší podíl teoretické složky.   

Ze závěrečného seznamu použité literatury je patrné, že autorka pracovala s velmi širokou škálou 
literatury (literárněvědné práce různého zaměření, translatologické práce, práce lingvistické a 
slovníkové povahy, specifické doplňkové texty, např. folkloristické studie apod.). V neposlední řadě je 
třeba kladně hodnotit i přílohu, která obsahuje základní věcné informace o autorovi a jeho tvorbě, 
včetně seznamu Prochaskových děl, překladů jeho děl do cizích jazyků a sekundárních textů v češtině.   



Celkově je třeba konstatovat, že předložená diplomová práce je inspirativním počinem, jímž 
autorka zaplnila mezery v oblasti překladu ukrajinské literatury do češtiny. Zajímavý je v každém 
případě fakt, že práce ve své podstatě vznikala jakoby „obráceným postupem“ – mám zde na mysli to, 
že autorka prověřuje a objasňuje jednotlivá překladatelská řešení zpětně, až po vzniku překladu, je tedy 
jakousi zpětnou reflexí použitých postupů. Diplomantka v závěru uvádí, že při zpětném rozboru originálu 
a překladu se podařilo objevit i jisté rezervy a nepřesnosti, které překlad vykazuje. Jistě by bylo 
zajímavé komentovat více takových příkladů – nabízí se konkrétně drobné výhrady Alexeje Sevruka, 
které se objevují v jeho odborném posudku na překlad románu Jinací (jedná se o komentář k překladu 
názvu kapitoly «Якщо за мапою (леґенда)» a rovněž jeho nesouhlasné stanovisko s překladem slova 
«ровер» - mimochodem dle mého názoru v druhém ze zmíněných příkladů není kritika zcela 
oprávněná).  

Diplomantka v závěru práce zmiňuje, že dvě roviny, jež vyděluje jako oblasti hodné pozornosti 
z hlediska překladatelského, nebyly schopny pojmout všechny jevy, které se ukázaly jako zajímavé a 
náročné. Uvádí také, že by bylo vhodné zaměřit se i na řešení jiných syntaktických jevů, nesouvisejících 
přímo s autorovým stylem, ale spíše vyplývajících ze systémových rozdílů mezi ukrajinštinou a češtinou. 
Sem tedy míří můj dotaz: které další systémové rozdíly má autorka na mysli a které by si zasloužily 
rozpracování. Jako inspirativní se jeví rovněž diplomantkou uvedená možnost srovnání českého 
překladu s polským, ruským a anglickým vydáním. K tomuto se váže můj poslední dotaz – do jaké míry 
při konkrétním překladatelském procesu překladatelky konfrontovaly svá řešení s existujícími 
cizojazyčnými překlady.  

Na závěr je třeba kladně zhodnotit vysokou jazykovou i formální úroveň práce. I přes drobné dílčí 
nedostatky (viz poznámky výše) hodnotím práci jednoznačně „výborně“.   

 
Tereza Chlaňová  

 


