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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Ing. Marie Molchan 

Богумил Грабал в русских переводах (с ориентацией на собственный перевод повести 
«Миллионы Арлекина» на русский язык с комментарием) 

 

Maria Molchan si v posuzované disertační práci vytkla velkorysé cíle, jejichž realizace by 
mohla být předmětem několika samostatných prací monografického charakteru. Tomu 
odpovídá i rozsah disertace výrazně převyšující běžný úzus (255 s. plus příloha). V tematicky 
bohaté disertaci spatřuji dva nosné pilíře – kritickou analýzu existujících překladů Hrabalovy 
tvorby do ruštiny a vlastní autorčin překlad s translatologickým komentářem; ostatní 
pojednání mají víceméně podpůrný charakter a jsou podřízena realizaci obou výše 
uvedených cílů. 

Práce je přehledně členěna do čtrnácti návazných kapitol strukturovaných v systému 
desetinného třídění, závěru (který svým charakterem spíše připomíná résumé) a obsáhlého 
bibliografického soupisu. V příloze je uveden rozhovor s „dvorními překladateli“ Bohumila 
Hrabala do ruštiny, manželi Sergejem Skorvidem a Innou Bezrukovou.   
 
V úvodních kapitolách si autorka připravuje půdu zejména pro vlastní kriticko-empirické 
zkoumání, a to popisem charakteristických rysů Hrabalovy prózy, přehledem sekundární 
odborné literaturyy české, ruské a anglické provenience včetně terminologických explikací, 
zařazením díla Bohumila Hrabala do kontextu světové literatury a recepce jeho díla v ruském 
kulturním prostředí stanovením metodologického translatologického modelu pro následnou 
translatologickou analýzu. Na základě výběrového rozboru dosavadních překladů 
Hrabalových děl stanovuje normu překladu děl Bohumila Hrabala do ruštiny. 

Autorka přistupuje ke zpracování tématu kvalitně teoreticky připravena, prokazuje výbornou 
orientaci v odborné literatuře o předmětu práce; způsob nakládání s odbornými prameny 
svědčí o jejím vyzrálém kriticko-analytickém myšlení. Bezprostřední opěrnou 
metodologickou bází, na níž autorka staví svůj přístup k hodnocení stávajících ruských 
překladů děl Bohumila Hrabala, je modifikovaná koncepce Lance Hewsona, jak ji autor vyložil 
ve své známé monografii An Approach to Translation Criticism: „Emma“ and „Madame 
Bovary“ in Translation z roku 2011, rozšířená o některé principy koncepce srbského badatele 
Svetozara M. Ignjaćeviče. Tu pak uplatňuje jak při podrobném kritickém rozboru 
interpretačních postupů jednotlivých překladatelů a hodnocení dosavadních překladů 
Hrabalovy tvorby do ruštiny, tak při interpretaci svých vlastních překladových řešení. Bystré 
postřehy v materiálové analýze svědčí o autorčině jazykovém citu pro detail i schopnosti 
kritického uvažování.  

Podrobný popis obsahového zaměření jednotlivých částí práce bude jistě předmětem 
vystoupení samotné uchazečky, zde se tedy omezím na vybrané aspekty vlastního autorčina 
překladu novely Harlekýnovy milióny v jednotlivých jazykových rovinách. 
V lexikálně-morfologickém plánu má ruština, jak známo, zásadní handicap v tom, že 
disponuje pouze velmi omezeným souborem morfologických prostředků pro vyjádření 
jazykového substandardu; stejně tak si nedokáže poradit s „počeštěnými germanismy“. 
Obojí má v Hrabalově poetice určující postavení. Zcela jiné konotace navozuje starý vercajk, 
vyheveroval šasí, šenk, pingl, hajzlbába, šprycl, svázat na hakličku než старенькая 
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монтировка, поднять домкратом шасси, питейное заведение, официант, уборщица, 
ступенька лестницы, завязать узлом . 

Jak překladatelka sama uvádí, germanismy v textu ponechává (tím se, podle našeho názoru 
správně, vymezuje vůči předchozím překladům), ovšem lidové, deformované formy 
cizojazyčných výrazů povyšuje do spisovné podoby: tisíce lidí slaví fašink – Fasching, 
Fedrpuše – Federbüsche, ... je potažený zeleným plátnem jak piliár (fr.)- ..словно 
бильярдный стол.  Formu přídomku Pangrot (Jeho bratru přišel lid městský po jakémsi 
finančním neúspěchu na přídomek Pangrot.) překladatelka interpretuje jako odvozeninu ze 
slovního spojení pan + bankrot = pangrot a překládá Его брата жители городка после 
какого-то финансового провала прозвали паном Банкротом, сокращенно 
Панкротом. Domnívám se, že jde o prostou fonetickou deformaci počátečního znělého „b“ 
ve slově Bankrot (it.) směrem k snadněji vyslovitelné neznělé souhlásce, případně o fonetické 
přizpůsobování počátku slova snadnější výslovnosti podle analogie s die Büchse → piksla, 
bügeln → piglovat, atd. a fonetickou asimilaci uprostřed slova (kr →gr), typické pro mluvu 
méně vzdělaných lidových vrstev (obdobně s Blech – plech). 

Hovorovost ve fonetické a morfologické rovině autorka ve svém komentáři oprávněně 
odsouvá na druhou kolej jako pro danou novelu nerelevantní. Obecná čeština zazní pouze 
v jediné replice zdravotní sestry: Sestřička stála a držela klozetový papír a řekla: … Von nám 
děda vůbec nejí. - Překladatelka vhodně kompenzuje tento rys v rovině lexikální a 
syntaktické: А дедуля-то у нас не ест совсем. 

Stejně tak překladatelka pomíjí řešení problematiky převodu teritoriálních dialektů; 
v Harlekýnových miliónech jde opravdu o marginální záležitost – v celém textu se pouze 
dvakrát setkáme s krátkými replikami v hanáčtině z úst strýce Pepina. V prvním případě 
překlad na vyjádření nářečních prvků rezignuje ((strýc Pepin)…nadšeně voněl ke hřibu a volal: 
Sakra, to je pravík! Je to pěkné gampl! - С восторгом подносил его к носу и вскрикивал: 
Черт побери, вот это я понимаю! Красавец! Ve druhém případě překladatelka akcentuje 
jiný prvek, a to strýcovo umírání, slabost:……a dívala se na fialové rty strýce, které 
zašeptaly:…Co bude s tó láskó… - Медсестра приблизилась к кровати и посмострела на 
сизые дядюшкины губы, прошептавчие... Что станется с тоооой любоооо...  

Citlivě překladatelka přistupuje k převodu deminutiv, dalšího výrazného prvku Hrabalovy 
poetiky, např. pouzdříčko - футлярчик, můj švagr, švagříček - мой деверь, дорогой 
деверек- , či Labíčko, srov. : A dole teklo Labíčko, valilo se špínou, vrchovaté dno se třpytilo 
konzervami, sklenicemi. …a keře rybízu a angreštu, které byly nemocné jako Labíčko. -  А 
внизу текла лапушка-речка Лаба, поток грязи, неровное дно перевалилосьмерцанием 
консервных банок и стеклянных осколков... кусты смородины и крыжовника, такие 
же болезные, как и Лаба. 

Se slovními hříčkami se překladatelce zpravidla podařilo dobře vyrovnat, jen výjimečně na 
jejich převod rezignovala: …cítili, že přijde bouřka, že bude bít a z nebe lít,… - … 
чувствовали, что надвигается гроза, что разверзнутся небесные хлябы,...;...protože 
to moje Oreum, to nebyl jen tak nějaký krám, to byl chrám, ve kterém byl rozkládací 
dvacetidílný oltář…- ...ведь мой «Ореум» был не какой-нибудь там завалящей лавкой, а 
храмом с двенадцатистворчатым алтарем-складнем,... 
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Z výrazových prostředků syntaktické roviny, k jejichž překladu se disertandka ve svém 
komentáři nevyjadřuje, bych v první řadě upozornila na některé zvláštnosti Hrabalova 
slovosledu. Překladové ekvivalenty ve většině případů příznakový slovosled nereflektují. 
Nejtypičtější je posouvání příklonek z počátečních větných pozic ke středu věty, srov.:  Když 
ráno jsme vyjeli do Dymokur… -  Когда мы утром выезжали в Дымокуры; předsouvání 
rematické složky výpovědi do iniciální pozice: Zveselil se pan Otokar Rykr,…-  Пан Отокар 
Рикр повеселел; záměna postavení přívlastkového adjektiva a přivlastňovacího zájmena:   
smířený jeho hlas se nesl a jako by jásal – его отчаявшийся голос разносился вокруг, 
словно ликуя…; hovorové syntaktické konstrukce typu: Nemajetní hoši jsme si vyráběli 
brusle, takzvaná želízka, sami.- Мы, мальчики без гроша за душой, сами мастерили себе 
коньки, так называемые  «железяки». a další. Jsou v ruštině analogické postupy vůbec 
proveditelné?  

Systémově je také podmíněno to, že se v překladu stírá příznakovost Hrabalova netradičního 
nakládání s vyjadřováním záporu – užívání tzv. členského nebo lexikálního záporu a současně 
dvojího záporu. Je zajímavé, že tyto typy záporu, které jsou běžně interpretovány jako 
charakteristický rys ruské syntaxe, překladatelka nevyužívá a volí prostředky jiné, zajisté též 
náležité, srov. např.: Proto jsem jen chodila a pouze se dívala, uhadovala jsem lidské vztahy, 
a nebylo mi nesnadné, protože všichni lidé, i když předstírají, jsou k přečtení, jsou k uhádnutí. 
- ...а это не составляло особого труда,...; V tom zámku je ne zrovna ráj, ale jistá tišina - В 
этом замке пусть не рай, но хоть какой-то покой,...; ...že nejsou neživí... – что они – 
живые люди a d. 

Lexikálně-stylistickým prostředkem vyjadřování hovorovosti je v češtině také zájmenný 
identifikátor ten. Jeho ruský formální ekvivalent этот podobnou funkcí nedisponuje a 
příslušné pasáže tak v překladu vyznívají spisovněji, srov.: 

Tak nějak někteří ti důchodci zjasněli, jako by procitli z hluboké melancholie,… - Некоторые 
словно расцветали, выходили из глубокой меланхолии, оживали; …že jejich tatínek 
nebo tchán je příliš zaměstnán něčím jiným, byli rádi, že jim ten důchodce usnadnil jejich 
příjezd, že ten důchodce je ještě člověk, který nečeká; … что их отец, тесть или свекор 
полностью поглощен другим делом, что он упростил им задачу и не ждет своих 
родственников как спасение, как то единственное, что поможет ему скоротать 
воскресный день,... (zde je ekvivalentem osobní zájmeno); …skládala do něj všechny ty svoje 
nejcennější věci - ...подбросала туда все самые ценные вещи... Substituční možností by 
mohlo být užití některé z bohaté škály ruských částic. 

Ústředním překladatelským problémem v  pragmatické rovině je volba překladatelských 
strategií pro zprostředkování specifických reálií zařazovaných do tzv. bezekvivalentního 
lexika. M. Molchan k řešení každého jednotlivého případu přistupovala přemýšlivě a 
s invencí. Nejednou však nezbylo než uchýlit se k explikaci obsáhlejším opisem, což mohlo 
mít za následek negativní zásah do pověstného hrabalovského toku vyprávění. Např. 
v následujícím případě došlo k narušení rytmické parcelace do krátkých úsečných celků, 
srov.: …že teď je milionářem on, sladovník a bývalý obuvník, že záleží jenom na něm, jestli 
Francin nepůjde požahovat sudy a v zimě ledovat, že teď nás vystěhuje a že my půjdeme 
bydlet do šalandy… - …он тут милионер, он, солодовщик и бывший обувщик, сейчас 
только от него зависит, пойдет ли Францин смолить бочки и колоть зимой лед для 
охлаждения пива летом, он нас вмиг выселит, и мы отправимся жить на лачугу,... 
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Jako nerodilá mluvčí nejsem kompetentní zodpovědně posoudit míru stylistické a 
pragmatické ekvivalence autorčina překladu, nicméně dovoluji si vyslovit domněnku, že 
navzdory nesporné snaze překladatelky v maximální míře zprostředkovat specifika Hrabalova 
autorského rukopisu se překladový text v porovnání s textem originálu vyznačuje určitým 
posunem ke spisovnosti až knižnosti. Domnívám se, že kromě objektivních faktorů na tom 
má podíl i překladatelčina strategie zaměňování zcela neutrálního výraziva knižnějšími 
lexikálními ekvivalenty; namátkou uveďme např.: aby každý, kdo branou prochází, se nejen 
hlásil, ale aby také ukázal svoje doklady, že skutečně v zámku bydlí……- .... чтобы каждый, 
кто проходит мимо них, не только называл свое имя, но и предъявлял документы, 
подтверждающие его принадлежность к обитателям замка;  adekvátnější by podle 
mého názoru byl překladový protějšek …документы, что он действительно в замке 
живет;  zámku, který když je ozářen sluncem a světlem, je docela béžový,…- …замка, 
который в лучах солнца и света приобретает яркий бежевый отенок – adekvátněji: 
становится ярко-бежевым; ale já ráda chodím střední cestou…-  и все же я 
предпочитаю идти... lépe: я люблю ходить atd. 

Jak autorčin vlastní translatologický komentář, tak výše uvedená fakta mě jen utvrzují v 
 přesvědčení, že hrabalovskou poetiku nelze do cizího jazyka přenést bez podstatných ztrát. 
Nejen z důvodu nepřenositelnosti jakéhosi vnitřního pouta s prostředím, z něhož text 
vyrůstá. Mám za to, že největším nepřítelem překladatele je v tomto případě samotný 
systém cílového jazyka, ač jde o jazyk typologicky blízce příbuzný. Na makroúrovni musí tedy 
při překladu Hrabalových děl do ruštiny zákonitě, z objektivních důvodů (vyjádřeno 
terminologií L. Hewleta), docházet k oslabení. Výsledkem je pak překladový text poněkud 
zploštělý a méně výrazný než text originálu. Nicméně překlad Harlekýnových miliónů Marie 
Molchan jako celek hodnotím jako velmi zdařilý. Autorka k jeho tvorbě přistoupila 
zodpovědně a po důkladné komplexní přípravě a v rámci možností vytvořila umělecky 
hodnotné překladové dílo. 

V neposlední řadě je třeba připomenout i průkopnický charakter celé disertace, která je, 
pokud je mi známo, prvním a doposud jediným takto komplexně pojatým pojednáním o 
dané problematice a jistě by si zasloužila knižní vydání, což je ostatně jedním z autorčiných 
cílů. 

Na závěr shrnuji, že autorka předkládá promyšlenou disertační práci vysoké teoretické 
úrovně se značným pragmatickým potenciálem, v níž splnila cíle, které si předsevzala. Práci 
proto jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl Mgr. Ing. 
Marii Molchan udělen akademický titul “philosophiae doctor“ (PhD.). 

Návrh klasifikace: prospěla. 

 

V Olomouci 21. března 2016              doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. 

katedra slavistiky FF UP Olomouc 


