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Předložená diplomová práce je podle všeho vůbec prvním uvedením prozaické tvorby 

současného ruského spisovatele Maxima Osipova (nar. 1963) do českého prostředí. Už v tom 

spočívá základní přínos této práce. Přeložený text se může stát cenným podnětem pro české 

časopisecké i nakladatelské redaktory, případně další profesionály v oblasti překladové 

literární produkce. Text, který si diplomantka zvolila k převodu do češtiny, není sice přeložen 

celý, poskytuje však poměrně jasnou představu o autorově stylu a poetice, zahrnující 

především střídání různých časových perspektiv a v nemalé míře také intertextovost. 

 

Hned v úvodu mohu konstatovat, že diplomantka se s vytčeným úkolem vyrovnala velmi 

dobře, a to v obou hlavních částech své práce.  

 

Český překlad je koherentní, vesměs zachovává příznakové roviny originálu a ve všech 

podstatných rysech respektuje autorovu poetiku: překlad odráží především příslušnou míru 

expresivity, hovorovosti, šíři autorovy slovní zásoby a (až na výjimky, které uvádím níže) 

adekvátně přibližuje českému čtenáři rovněž intertextovou rovinu originálu (biblické citáty a 

aluze, odkazy k tradičním židovským textům a dílům literárního kánonu apod.).  

 

Rovněž komentář k překladu je psán přehledně, erudovaně a pečlivě a dotýká se všech 

podstatných složek a vrstev výchozího textu. Mám pouze následující výhrady spojené 

převážně s reáliemi a stylem překladu. Některé z těchto výhrad se, samozřejmě, mohou stát 

předmětem vzájemné diskuze v rámci obhajoby:   

 

1) Мендельсон (s. 57 a dále): jméno tohoto německého romantického skladatele se nepíše 

Mendelson, jak čteme v překladu (s. 7 a dále), nýbrž Mendelssohn; 

 

2) ... обнимал ее за плечи... (s. 57): spíš než objímal ji za ramena (s. 8) bychom v češtině 

řekli objímal ji kolem ramen;  

 

3) ... вытрясли сумку... (s. 57): spíš než vybrali jeho tašku (s. 8) bychom v daném kontextu 

česky řekli vybrali mu tašku; 

 

4) ... умершие насильственной смертью не спасутся. «А как же ваш Хритос?» – 

хотела спросить Наташа, но – какая разница? (s. 58): překlad je kvůli generalizaci, 

bohužel, méně jasný než originál: ... ti, kteří zemřeli násilnou smrtí, nebudou spaseni. Nataša 

se chtěla zeptat: „A co tedy váš Bůh? Jaký je v tom rozdíl?“ (s. 9). V překladu této pasáže by 

bylo namístě zachovat slovo Kristus – narážka by pak byla ihned zřetelná; 

 

5) ... когда распяли Христа, то разодралась завеса и гробы повылезали из могил... (s. 

58): překlad nezachovává ustálené biblické obraty, a stylově tak posouvá vyznění předlohy: ... 

když ukřižovali Ježíše Krista, tak se roztrhl závěs a rakve vylezly z hrobů... (s. 9). Obvyklá 

biblická kolokace nezní roztrhl se závěs, nýbrž roztrhla se chrámová opona, případně opona 

chrámová se roztrhla vedví, a biblickému kontextu odpovídá spíše spojení hroby se otevřely, 

nikoli rakve vylezly z hrobů;  

 



6) Во-вторых, очень активно вел себя так и не установленный человек ученого вида. Он 

говорил про убийц и тоже, как показалось, лишнее: «Ненависти у меня к ним нет!» (s. 

58): tyto věty byly přeloženy poněkud krkolomně: Dále si zapamatovala pro ni neznámého 

muže působícího vzdělaně, který se velmi aktivně projevoval. Mluvil o vrazích a také o věcech, 

které, jak se ukázalo, nebyly na místě. (s. 9) 

 

7) Только в старом переводе, King James. (s. 60): tato věta byla chybně přeložena jako Jde 

ale o starší překlad od Kinga Jamese. (s. 11) Řeč je o klasickém anglickém překladu Bible 

z roku 1611, vytvořeném z podnětu a podle instrukcí krále Jakuba I. 

 

8) Мы евреи – народ Книги... (s. 62): v překladu zaniká význam slov předlohy: Pro nás Židy 

je kniha posvátná... (s. 13); 

 

9) Не оставляйте стараний маэстро, / Не убирайте ладони со лба. (s. 67): tento citát ze 

známé Písně o Mozartovi ruského barda Bulata Okudžavy byl v překladu nahrazen 

významově i stylově neadekvátním českým překladem otištěným v publikaci Koně 

k nezkrocení (z roku 1983): Neodhánějte starost, maestro, a neodklízejte z čela tu dlaň. (s. 

18);   

 

9) ... и – вот вам – ария альта, Erbarme dich (s. 72): překlad této pasáže je velmi 

neobratný: ... režisér použije Bachovu árii alt Erbarme dich... (s. 23);   

 

 

V předložené diplomové práci se dále vyskytuje řada překlepů a několik nesprávných tvarů 

slov a chyb v interpunkci, které vyznačuji přímo v textu.  

 

Navzdory výše uvedeným větším či menším překladatelským přehmatům však tuto 

diplomovou práci považuji za kvalitní a přínosnou, zejména s ohledem na náročnost 

zvoleného výchozího textu i kvůli jeho „dramaturgické“ objevnosti. Práce splňuje předepsané 

formální i obsahové náležitosti a svědčí o tom, že překladatelská kompetence její autorky je 

na velmi dobré úrovni. Proto tuto diplomovou práci mohu bez závažnějších výhrad doporučit 

k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou VELMI DOBŘE.  

 

 

V Praze 22. května 2015 

 

 

       PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 
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