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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce sestává z překladu vybraných kapitol knihy North American Indian 

Mythology, jejímž autorem je Cottie Burland. Text popisuje život, tradice a mytologii 

Eskymáků a nejrůznějších indiánských kmenů. Druhá část práce se zabývá komentářem 

překladu, ve kterém je věnována pozornost analýze originálu, překladatelské metodě a 

typologii posunů.  
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ABSTRACT 

The present bachelors thesis comprises of the translation of selected chapters from North 

American Indian Mythology, written by Cottie Burland. The text describes the life, 

traditions and mythology of the Eskimo and various Indian tribes. The second part of the 

thesis deals with the translation commentary, with the main focus on the translation 

analysis, translation method and the typology of shifts. 
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1. ÚVOD 

 

Smyslem mé bakalářské práce je komentovaný překlad začátku knihy North American 

Indian Mythology, jejímž autorem je Cottie Burland. Jedná se o autorskou poznámku, 

úvod a první kapitolu zabývající se Eskymáky. Součástí této práce je i překlad popisků 

ilustrací, které celý text doprovázejí. Překládaný text má přibližně 37 500 znaků, což je o 

něco delší než běžně požadovaný rozsah. Rozhodla jsem se však raději věnovat celému 

úseku o Eskymácích, než abych tuto kapitolu kvůli rozsahu nechala nedokončenou. 

Jak již sám název knihy napovídá, ústředními tématy celého textu jsou život, 

tradice a zvyky, a s tím spjatá mytologie Eskymáků a severoamerických Indiánů. Tato 

tematika – přiznávám, že do té doby pro mě víceméně neznámá – mi byla doporučená 

mou vedoucí práce, za což jsem jí velice vděčná, neboť mě v mnohém obohatila. Pevně 

tedy věřím tomu, že bude podobným přínosem i pro čtenáře. 

Na samotný překlad navazuje ve druhé části odborný komentář. Soustředím se zde 

nejprve na překladatelskou analýzu originálu podle modelu Christiane Nordové. Na tuto 

analýzu navazuje popis jednotlivých překladatelských problémů a zvolených řešení. 

V závěru práce se věnuji typologii posunů, ke kterým při procesu překládání došlo. 
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2. PŘEKLAD 

 

AUTORSKÁ POZNÁMKA 

 

 Kultury severoamerických Indiánů pokrývají mimořádný rozsah lidských 

činností. Ve srovnání s kulturami Starého světa zahrnují společnosti, které se pohybují 

v rozmezí od pozdně paleolitických, porovnatelných s magdalénienem ve Francii, až 

k vyspělým neolitickým. Lze je přirovnat k nejranějším městským civilizacím Středního 

východu, jako byla například civilizace mezopotámská před potopou světa. V Severní 

Americe se proto zabýváme mýty, které vycházejí ze skupiny kultur před nedávnem 

živých a odrážejících život, jenž je pro evropskou a asijskou tradici ztracený v mlhách 

prehistorie. 

 Sledovanými ukazateli byla archetypální božstva: nejasně vymezená 

Nadpřirozená síla, Matka Země a podivná univerzální postava Taškář. Mezi lidstvem a 

těmito vyššími silami stojí velké množství dalších duchů. Jedná se o duše zvířat, či o 

duchy rostlin v zemědělských kulturách, především božské Kukuřičné dívky. Slunce, 

Měsíc a Dvojčata, kterými byly Jitřenka a Večernice, jsou zde jako připomínka toho, že 

naše náboženství jsou z velké míry podmíněná pozorováním povahy a pravidelného 

střídání těchto světel na obloze. S rozvojem civilizace se původně jednoduché legendy o 

životě pod zemí stávají úžasnými a komplexními mýty o stvoření. S pomocí tohoto 

způsobu výběru – podle tématu a příslušných božstev – jsme byli schopni najít v chaosu 

mnoha stovek příběhů jisté zákonitosti. 

 Dal jsem si záležet na tom, abych z mnoha dostupných záznamů vybíral pokud 

možno starší zdroje, protože nejjasněji zrcadlí mysl Indiánů. Hlavními prameny mnoha 

eskymáckých legend jsou díla uložená v Kanadě na Ministerstvu báňského průmyslu1 

(Canadian Department of Mines); prameny mýtů severozápadního pobřeží jsou díla 

pocházející z Kanadského národního muzea, zejména práce, jejichž autorem je Dr. 

Marius Barbeau; zdrojem většiny mýtů ze Spojených států jsou díla z Kanceláře pro 

etnologii Smithsonova institutu (Bureau of American Ethnology, Smithsonian 

Institution). 

 

                                                           
1 pozn. překl. dnešní Ministerstvo přírodních zdrojů v Kanadě 
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ÚVOD 

 

 Severoamerický kontinent tvoří rozsáhlá zemská masa trojúhelníkovitého tvaru. 

Rozkládá se od trvalého ledovcového pokryvu v Arktidě až po subtropické oblasti 

Kalifornie a Floridy. Na západě se zvedají Kordillery, které se táhnou od severu k jihu ve 

dvou pásmech (Pobřežní hory a Skalnaté hory), mezi nimiž se rozprostírá v sousedství 

Utahu suché údolí Velké pánve. Směrem k východnímu pobřeží leží mnohem starší 

Apalačské pohoří a na severu se nachází předprvohorní nízká skalnatá plošina, známá 

jako Kanadský štít. Mezi těmito dvěma hlavními hornatými oblastmi leží široké pásy 

aluviálních plání, údolí řek Mississippi a Missouri a pásmo prérií. Na severu byly během 

poslední doby ledové vymlety pláně a ledovcové morény zde vytvořily oblast, kde nízké 

písčité kopce přehradily vodní toky, čímž vznikla skupina Velkých jezer i Hudsonův 

záliv. Na celém tomto rozlehlém území najdeme jen málo přírodních překážek, které by 

člověku bránily v cestě. 

 Je doloženo, že první člověk vstoupil na americkou půdu v období lovců mladšího 

paleolitu, který je v západní Evropě reprezentovaný aurignackou a magdalénskou 

kulturou. Doba, kdy došlo k nejranější migraci, je však zcela neurčitá. Existují důkazy, 

že lovci, kteří byli schopní rozdělávat oheň a vařit kosti zvířat, žili ve střední části 

Severní Ameriky již před padesáti tisíci lety, ale máme jen velmi málo dokladů o 

rozsáhlém osídlení, k němuž došlo asi před dvanácti tisíci lety, ke konci poslední doby 

ledové. Cesta, kterou lidé přišli, vedla ze Sibiře přes Beringovu úžinu. Celá tato oblast 

ležela během poslední doby ledové nad hladinou moře. Utvořil se zde extrémně studený, 

asi 200 mil široký pevninský most, ale přesto po něm některé lovecké kmeny rybářů na 

ledu byly schopny přejít. Po příchodu na americkou pevninu tito primitivní lovci narazili 

na zaledněné Kordillery, ale po celém východním okraji Skalnatých hor, směrem 

k Velkým pláním, se nacházel nezamrzající průsek vedoucí dolů do oblastí se stálejším 

podnebím, který byl suchý, mrazivý a větrný, avšak pro lovce chráněné zvířecími kůžemi 

schůdný.  

 Zvířatům se v Americe po miliony let dařilo, a tak není pochyb o tom, že tato 

země byla pro lovce ideální. V legendách severoamerických Indiánů ale nejsou o těchto 

dávných časech žádné jasné zmínky. Labradorští Indiáni kmene Naskapi však 

nashromáždili několik příběhů o tvorech schopných převracet stromy. Není jisté, zda to 

jsou lidové příběhy o mamutech, nebo zda se v konečném důsledku jedná o příběhy 
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odvozené z vyprávění Evropanů (například Skandinávci od roku 1002 po čtyři staletí 

opakovaně navštěvovali břehy Newfoundlandu a Labradoru, kde sbírali dříví na stavbu 

osad v Grónsku). Je tedy možné, že Indiáni byli při kontaktu s těmito severskými 

návštěvníky zahrnuti příběhy o dalekých cizích krajích, kde se vyskytovala zvířata 

podobná slonům. 

 Z oblasti Velkých plání je znám příběh o vodním hadovi, který pohltil řeky, což 

by mohlo mít historický původ v náhlém období sucha, jež na tomto území a na 

jihozápadě Spojených států vyvolalo asi ve dvanáctém a třináctém století přesun 

obyvatelstva. 

 Lidé, kteří v dávných dobách přišli do Severní Ameriky, jsou nazýváni američtí 

Indiáni. Tělesné pozůstatky z téměř všech archeologických nalezišť v Severní Americe 

poukazují na smíšené lidské typy jak s dlouhými, tak s širokými lebkami, které můžeme 

najít v jakékoli příslušné skupině. Pozdější příchozí byli poněkud odlišní. Jednalo se o 

statné Indiány s ostrými rysy z oblasti plání ve střední části Severní Ameriky a úzce 

specializovaná etnika menšího vzrůstu, ze kterých se vyvinuly eskymácké kultury. Je 

zcela jasné, že již od prvního příchodu na americký kontinent byli předkové amerických 

Indiánů a Eskymáků smíšené rasy s mongoloidními rysy. 

 Není doloženo, že by k pronikání etnik na území Severní Ameriky docházelo 

v jakékoli době záměrně. Je pravděpodobné, že lidé do země přicházeli při loveckých 

výpravách s celými rodinami. Když zjistili, že země je plná zvěře, a i dalších zdrojů 

potravy, jako jsou plané bobule, jedlé hlízy a další rostliny, usazovali se tam, a tak 

postupovali z místa na místo, aniž by archeologům zanechali stopy, snad až na 

příležitostný táborový oheň a několik málo kamenných nástrojů, roztroušených na 

územích, kterými procházeli. Na základě jazykových poznatků můžeme předpokládat, že 

před více jak tisíci lety došlo k pohybu kmenů podél úpatí Skalnatých hor a poté směrem 

na východ přes Velké pláně do pobřežních oblastí Atlantiku. Pravděpodobně šlo o velkou 

migraci, která probíhala ještě v období, kdy Evropané začali osidlovat oblast východního 

pobřeží. 

 V populaci Severní Ameriky existovaly stovky různých jazykových skupin, 

z nichž některé měly něco, co připomíná legendu o stěhování. Lidé se zpravidla 

domnívali, že první člověk vznikl v oblastech, které sami obývali. V době, kdy Evropané 

objevili Severní Ameriku, neměli Indiáni žádné písemné záznamy, je tedy zbytečné 

přikládat legendám staršího data nějaký hlubší význam. Mnohé východní kmeny 
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používaly mnemotechnické pomůcky – jako jsou například proslulé irokézské 

wampumové pásky. Odžibvejové zaznamenávali sled událostí bájných příběhů 

kmenových hrdinů v obrázcích kreslených na kůru. Obvykle však příběhy předávali 

mladým stařešinové požívající velké vážnosti. Ne každý mohl spravovat dějiny místního 

kmene. Tato úloha připadla jen těm, kteří měli zvláště cvičenou paměť anebo mimořádné 

vypravěčské nadání. 

 V jednotlivých oblastech se vyskytují příběhy v různých obměnách, což je dáno 

velikou kulturní rozmanitostí Severní Ameriky. Na severu najdeme Eskymáky, rybáře na 

ledu z doby mladšího paleolitu, kteří žili ve velmi malých kmenových skupinách 

čítajících obvykle méně než sto jedinců. V oblasti severních lesů, na sever od Velkých 

jezer, žily lesní kmeny, převážně Kríové. Živily se lovem lesní zvěře, přičemž jejich 

přežití záviselo na migraci sobů karibu a stopování jelenů, bobrů i drobných zvířat. 

 Ve východních lesích, tedy na severovýchodě Spojených států, začínaly kmeny 

v době objevení Ameriky zakládat zemědělské vesnice. Usedlý způsob života zdejších 

Indiánů tak umožnil, asi století před příchodem Evropanů na americkou půdu, vytvoření 

konfederace irokézských kmenů. Žili ve vesnicích v „dlouhých domech“ pokrytých 

kůrou stromů, tzv. vigvamech. Mezi vesnicemi se snadno přepravovali na kánoích 

z březové kůry, které sloužily nejen k převozu mladých bojovníků, ale i k obchodování 

mezi kmeny. Tyto kmeny již byly nositeli základní zemědělské kultury, která hrála 

v místním hospodářství důležitější roli než lov. Poznatky o pěstování kukuřice získaly od 

jižněji žijících kmenů a samy zakládaly jablečné sady a pěstovaly různé druhy zeleniny 

včetně tykve a fazole. Toto už bylo příznačné pro neolitickou kulturu, kdy byly nezávislé 

kmeny schopné vytvořit na sever od Mexika unikátní konfederaci. 

 Dále na jih, v teplejších oblastech, žili Čerokíjové a jiné kmeny ve svazcích vesnic 

asi se dvěma tisíci obyvateli. Každá vesnice měla zvoleného náčelníka, nebo někdy 

náčelnici, a většina vesnic se svobodně spojovala, aby se mezi nimi zlepšily obchodní 

vztahy a rovněž se vylepšilo obchodování s okolními kmeny. Jednalo se o vyspělou 

zemědělskou společnost, kde všechny místní rituály byly spojované se střídáním ročních 

období a s pěstováním plodin. 

 Jižně od Velkých jezer byla celá oblast plání ve střední části Severní Ameriky 

obývána kmeny provozujícími smíšené hospodaření, a to asi do roku 1750, než Indiáni 

začali využívat koně. Tyto kmeny žily mezi menšími lesnatými plochami v údolích řek, 

kde si stavěly domy z hlíny, aby tak v zimě snáze odolaly sněhu, a v období lovu zvěře 
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přebývaly v kožených týpích, která jim umožňovala větší pohyblivost. Lov migrujících 

stád bizonů jim zajišťoval hojné zásoby jídla. Indiáni při lovu používali oštěpy a šípy 

s kamennými hroty, a kromě toho se uchylovali ke lsti: vytvořili past tak, že 

prostřednictvím kůlů postavených do řad odklonili část migrujícího stáda směrem k útesu, 

což Indiánům pod srázem umožnilo spadlá zvířata snáze zabít. Šlo o velmi odlišný způsob 

života, než jaký vedli nespoutaní jezdci na koních, kteří byli po celé století odkázáni 

především na bizoní maso. Takto žili tito Indiáni do konce devatenáctého století, kdy 

došlo k úplnému zničení jejich nezávislého života. V legendách prérijních Indiánů se 

odráží svět lovců, především v představách o Velké matce žijící pod zemí. Také se v nich 

zobrazuje zájem o věci týkající se zemědělství, například o zásobování vodou. 

Přinejmenším polovinu produkce potravin dříve zajišťovaly ve vesnici ženy, které 

pracovaly na svých políčkách, kde pěstovaly zeleninu. 

Na úpatí Skalnatých hor při pobřeží Pacifiku a na Vancouverově ostrově i 

ostrovech královny Charlotty žily skupiny kmenů, které se specializovaly na rybolov. 

Zemědělství tu nebylo rozvinuto vůbec, i když část potravy těchto kmenů tvořily listy, 

bobule a kořínky stromů. Zdejší Indiáni používali skvěle zhotovené nástroje, pocházející 

z mladšího neolitu: sekery, teslice, šupinovitá ostří oštěpů, a podobně. Tyto kmeny 

vyráběly nádherné kánoe z mohutných cedrů, rostoucích v horských oblastech, a žily ve 

velkých rodinných domech ze dřeva, které byly bohatě zdobené řezbami a malbami 

rodinných znaků jejich majitelů. Hojnost ryb, tuleňů a lvounů jim umožnila dosáhnout 

poměrně vysokého stupně kulturního vývoje a vést pohodlný život, který se obešel bez 

zemědělství. Protože se zde mezi vesnicemi a klany běžně válčilo, v místních legendách 

se vypráví především o hrdinských činech a dobrodružstvích. Medicinmany (šamany) 

nejvíce zajímaly příběhy o původu zvířat, příchodu civilizace a o posmrtném životě. 

 V jižních částech Skalnatých hor při pobřeží Pacifiku byla země osídlena velice 

chudými loveckými kmeny, které se věnovaly z malé části zemědělství, jež doplňovalo 

dostupné rostlinné zdroje, jako byla mouka ze žaludů, divoké kořínky a bobule. Vlivem 

nespoutanosti tohoto kraje a suchem vyprahlé země byly zdejší podmínky natolik drsné, 

že zde přežívaly jen malé kmeny a žily v chudobě. To je však částečně chránilo před 

nájezdy bohatších východních sousedů z prérií, kteří v útoku na toto nuzné a primitivní 

obyvatelstvo neviděli žádnou výhodu, ani poctu.  

 V jihozápadních oblastech, v dnešních státech Utah a Colorado, dosáhla indiánská 

kultura své nejvyšší úrovně v Severní Americe. Po mnohá staletí se zde v poušti 
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soustřeďoval zemědělský způsob života podél říčních údolí, kde Indiáni stavěli rozlehlé 

vesnice z bláta. Někteří z těchto Indiánů, zejména lidé kmene Hohokam, využívali k 

zúrodňování svých polí zavlažování tak, že podél říčního systému vykopávali příkopy od 

vyšších úrovní k nižším. Když však došlo ve dvanáctém století ke zhoršení podnebí, život 

v mnoha vesnických osadách se stal neudržitelným, zemědělství se muselo soustředit do 

úrodných částí říčních údolí a vesnice byly přestěhovány dále do pustiny. 

 Sucha ovšem zasáhla i prérijní kmeny, které si navykly útočit na usedlejší 

indiánská společenství. Jejich částečnou ochranou byl přesun vesnic do jeskyní a 

opevněných městských kolonií, tzv. puebel, stavěných na vršcích osamocených stolových 

hor. Kmeny Pueblanů sice patřily k více jazykovým skupinám, avšak společně sdílely 

elementární kulturu, která byla dána okolnostmi jejich života. Pueblané měli v porovnání 

s ostatními severoamerickými národy zcela jednoznačnou mytologii a nejdůkladněji 

propracovaný řád, v rámci něhož byly náboženství a společenský život pečlivě předem 

naplánovány tak, že muži vyrůstající ve společenství postupně přecházeli z jedné pozice 

do druhé, a tak nabývali moci střídavě jak v civilní, tak i v náboženské sféře. Náčelník, 

který byl skutečným zákonodárcem a poradcem pro celou společnost, tak dosáhl své 

politické pozice až poté, co byl náležitě zasvěcen do vědění týkajícího se 

náboženství i tradic svého lidu. 

 K severoamerické mytologii zde přistupujeme na základě odlišných stupňů 

kultury, nikoli z hlediska času. V šestnáctém století se jednotlivé kmeny nacházely 

v rozdílných stupních vývoje, počínaje velmi prostým životem lovců doby kamenné, kteří 

vůbec neznali zemědělství, až po zcela jasně uspořádané městské kolonie Pueblanů a 

Čerokíjů. Pro upřesnění, například Načezové stavěli při dolním toku řeky Mississippi 

osady na pahorcích a jako jediní z celého severoamerického kontinentu se v rámci vysoce 

uspořádaného společenského zřízení s velice pokročilými společenskými styky mezi 

městy rozdělovali do kast na aristokraty, kněží a prostý lid. Jejich řemeslné dovednosti 

byly rovněž na vysoké úrovni. Téměř vše z toho však bylo zničeno během prvního století, 

kdy Evropané pronikli na kontinent, a zachovalo se jen málo, co by vypovídalo o způsobu 

života těchto vyspělých kmenů. 
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ESKYMÁCI 

 

 Lidové pověsti Eskymáků jsou na úrovni mýtů, protože neexistuje téměř žádné 

zformulované kolektivní přesvědčení o souboru všech jejich božstev. Podstata těchto 

mýtů je omezena druhem zkušeností Eskymáků. Žádného z nich bychom neslyšeli 

vypravovat legendy o rozlehlém lese nebo o životě, kdy by lidé obdělávali půdu, aby 

podpořili růst plodin. Přirozené prostředí Eskymáků bylo velmi neutěšené, ačkoli mělo 

svou vlastní podmanivou krásu. 

 Život byl pro Eskymáky vždy svízelný. Období zdárného lovu s sebou přinášelo 

všeobecnou úlevu a euforii z úspěchu. Dávalo podnět k bujarému veselí a radovánkám i 

k nadměrné konzumaci jídla a pití. Byl to ale také čas chystání zásob sušeného masa, aby 

se lidé připravili na období, kdy úspěch nebyl tak samozřejmý. Potraviny se schovávaly 

do skrýší a vydržely velmi dlouhou dobu poživatelné, takže se mohlo stát, že je už 

nevykopala stejná rodina. 

 Letní lov mrožů a velryb v otevřených mořských zátokách byl zdrojem 

napínavých témat pro dobrodružná vyprávění. V zimních obdobích, kdy se u děr v ledu 

čekalo na ryby a tuleně, se naskytla příležitost ke vzniku mnoha neobvyklých historek o 

strašidlech a mýtických stvořeních, která se zjevovala z temnoty. Svět Eskymáků byl 

vždy opředen tajemstvím. Ptáci odlétali do neznámých krajů a jejich pokřikování se 

pokládalo za dobré, či špatné znamení. Na obloze se vlnila severní polární záře a lidé v ní 

viděli obrazy rodin a přátel, kteří odešli z tohoto světa a nyní na nebesích radostně tančili 

kolem ohně. Volali na ně a prosili je, aby na své potomky na zemi seslali štěstí. Samotné 

moře, důležitý zdroj života Eskymáků, ze kterého pocházela většina jejich potravy, bylo 

domovem mocných duchů, zejména prastaré matky plodnosti. 

 

Šaman 

 Náboženské představy Eskymáků nebyly nikdy zformulovány. Jediným druhem 

náboženského shromáždění byla spontánní účast na spiritistických sezeních, která 

pořádal, či spíše podněcoval, angákok neboli šaman. Pokaždé když pocítil, že je ovládán 

přírodními duchy nebo dušemi zemřelých, vzdálil se do svého stanu a začal v rytmu 

bubnovat, přičemž seděl, pravidelně se kolébal, zvedal hlavu a tloukl do svého bubínku 

podobnému tamburíně, který držel vysoko nad hlavou. Shromáždění lidé tiše seděli a 

pozorovali šamana, jak upadá do transu. Pokoušeli se zaslechnout slova, která z něj s 
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vypětím všech sil vycházela. Někdy měli pocit, že jsou mezi nimi přítomny i jiné bytosti, 

které na sebe často braly podobu zvířat. Byla to zřejmě jakási materializace známá ve 

spiritistických kruzích. Především se jednalo o subjektivní jev způsobený tím, jak se 

posluchači soustředili na šamana. Proroctví se obvykle vztahovala na méně důležité 

domácí záležitosti, avšak někdy nabývala kolektivního významu, když v nich zaznívaly 

vzkazy od duchů, které hovořily o příchodu rybích hejn, či o pohybech tuleňů nebo sobů 

karibu. Nemáme k dispozici přesnější záznamy, které by porovnávaly tato proroctví se 

skutečně pozorovanými jevy, ale je více než oprávněné se domnívat, že zkušený šaman 

dobře znal charakter počasí i chování místních zvířat, což mu sloužilo jako vodítko. 

Patrně nebyl schopen tyto niterné pocity vyjádřit běžnou, každodenní řečí, avšak v transu 

se mu vnitřní znalosti dané situace ukázaly a pronesl je formou podivného zpěvního 

přednesu. 

 

Svět duchů 

 Eskymáci byli závislí na přírodě, a proto vnímali určitý vztah mezi svou vnitřní 

osobností a vším, co je obklopovalo. Medvědy nepovažovali jen za zvířata bez duše, ale 

za bytosti s vlastní duší, která mohla být očarována, aby je přivedla k pastím a jámám 

lovců, ovšem jen pokud to bylo nezbytné. Ryby pro ně nebyly pouhými tvory plavajícími 

v moři, ale byla to oduševnělá stvoření, darovaná Stařenou, která žije v moři. Na 

eskymácký lid každý den dohlíželi nejrůznější duchové a střežili jeho blaho. 

 Řada eskymáckých příběhů pojednává o hvězdách, Slunci a Měsíci. Měsíc se 

Sluncem byly obvykle považovány za bratra a sestru, kteří se účastní závodu, v němž je 

Měsíc zprvu blízko své sestře, ale postupně za ní proklouzne, než ho Slunce na konci jeho 

cesty předhoní. Jedná se o zcela jasně pozorovatelný přírodní úkaz, který podnítil vznik 

stejné lidové pověsti téměř po celém světě. Lidé vypozorovali, že pohyb planet je 

nepravidelný, a proto nebyl pro kalendář ročních období příliš důležitý. Pro lovecký lid, 

jako jsou Eskymáci, byla však zcela zásadní astronomie, která sloužila jako důležité 

vodítko k určování roční doby. Postavení hvězd v době migrace karibu nebo výskytu 

rybích hejn bylo pro lovce velice důležité, a navíc celé společenství potřebovalo vědět, 

jaké je postavení hvězd, kdy za dlouhých zimních nocí začíná moře mrznout a kdy se 

budou na jaře ledy lámat. 

 Způsob života Eskymáků zcela podléhal přírodním změnám, a to podle období, 

kdy moře zamrzlo, nebo kdy se led rozlámal. V určitém období kočovali ze svých táborů 
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na souši do míst na mořském ledu a jindy zase museli místa lovu na ledě opustit a vrátit 

se do starých pevninských táborů. Blízko táborů na souši měli obvykle pečlivě ukryté 

zásobárny potravin, které se převážně skládaly ze sušeného masa ryb a tuleňů, někdy i 

nádob naplněných velrybím tukem. Tyto uskladněné potraviny byly v podivném stavu, 

často vyschlé a plesnivé, páchnoucí jako syrečky, přesto však výživné. Na jaře, v období, 

kdy se znovu budoval tábor a nebylo ještě možné začít s lovem, bylo samozřejmě 

nezbytné mít k dispozici zdroje potravin. Existence těchto skrýší, někdy zapomenutých 

či řadu let nenalezených, dala vznik příběhům o duších, kteří toulavým hrdinům ukázali 

mimořádné zásobárny potravin. 

 Eskymáci neměli žádného vyvoleného boha. Spoléhali se na všeobecnou moc 

duchů, která je povede. Bylo pro ně zcela samozřejmé, že se o děti zanechané na zemi 

postarají duše prarodičů. Nejbližší bytostí k opravdovému božstvu byla Stařena, která žije 

v moři. V jednotlivých částech území obývaného Eskymáky se jí říkalo různě. V centrální 

oblasti měla jméno Sedna. 

 

Sedna 

Tato osobnost ztělesňuje velkou Bohyni plodnosti a života, známou ze základní 

legendy, společné všem mytologiím. Eskymácký příběh z centrální oblasti vypráví o tom, 

jak jednou žili dva obři. Nikdo neví, jak přišli na svět nebo kým vlastně byli. Prostě 

existovali a živili se lovem, stejně jako Eskymáci. Měli jedno dítě, dceru, jež rychle 

vyrostla a libovala si v tom, že se vrhala na všechno maso, které viděla. Dokonce i jako 

dítě obrů byla nezvykle hladová. Jednou v noci, když její rodiče spali, jim začala okusovat 

končetiny. Ti se v hrůze probudili, strašidelné dítě popadli a v umiaku (velkém člunu 

potaženém kůží, používaném pro přepravu a lov velryb) ho převezli daleko na širé moře. 

Tam začali dceři uřezávat prsty. Jak prsty dopadaly do vody, měnily se ve velryby, tuleně 

a hejna ryb. To rodiče obry vystrašilo ještě více, a tak dítě shodili do moře a sami 

pádlovali domů, jak nejrychleji mohli. Příběh líčí, že žili velmi dlouho, nakonec usnuli a 

umrzli, což je běžný způsob smrti pro mnohé Eskymáky. Z démonické dívky, která od té 

doby žila pod vodou, se stala Sedna, Velká matka všech mořských tvorů. To ona 

vyvolávala bouře na moři a řídila migraci nesčetného množství svých dětí – velryb i 

mrožů, tuleňů a všech druhů ryb. Eskymáci neměli důvod sami cokoli měnit, protože 

věřili v Sednu, se kterou se mohl šaman v transu spojit. 
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 Když čas od času hrozil nedostatek jídla, šaman se dostal do transu a jeho duše se 

vznášela nad mořem, dokud nedorazila k velkému vodnímu víru. Ten stáhl šamana dolů, 

a tak se najednou ocitnul na mořském dně v překrásném stanu, který byl ozdoben kůžemi 

nejrůznějších mořských zvířat. Tam na lavici seděla sama mocná, temná paní. 

Naslouchala prosbám svého lidu, které jako chvalozpěv zpívala šamanova duše. Šaman 

upoutával její pozornost a bavil ji tím, že tančil a všemožně se před ní nakrucoval, aby 

byla příznivě nakloněna jeho lidu. Nakonec mu předala poselství, ať už hrozivé, že lidé 

zemřou, pokud se nepřestěhují na jiné místo, anebo příznivé, že přijde z jejích 

nevyčerpatelných zásob hojnost potravy. Potom se duše šamana vrátila zpět do těla. Ten 

po transu nabyl znovu vědomí a zazpíval magickou píseň, ve které líčil, co mu Sedna 

sdělila, a lidé se podle toho zařídili. 

 

Duchové předků 

 Ačkoli o nejvyšším duchu neměli Eskymáci žádnou představu, některé kmeny se 

domnívaly, že ke každé rodině patří jeden duch předků, který dohlíží na její blaho. 

V mnoha oblastech si však lidé mysleli, že existuje vládce všech duchů předků, obdobně 

jako tomu bylo u evropských venkovanů, kteří věří na krále skřítků. S těmito vládci mohli 

šamani promlouvat a žádat je o informace, ale lidé více spoléhali na vzkazy, jež rodině 

předávali ve snech jejich předkové, a na domněnky lovců, kteří věřili, že byli obdarováni 

duchy, a tudíž někdy rozuměli řeči ptáků a zvířat. V předpovědích lovců se samozřejmě 

opět projevovaly znalosti nabyté pozorováním okolní přírody. 

 O životě Eskymáků nám mnohé mýty podávají cenný obraz. Příběhy nás přivádějí 

do iglú rybářů na ledu či do kožených stanů lovců karibu. Odrážejí se v nich všechny 

podivné eskymácké zvyky. Poněkud překvapující je, že to byli navzdory drsnému a 

krutému prostředí neobyčejně citliví lidé. Někdy pro ně bylo nevyhnutelné odložit dítě, 

nebo dokonce úmyslně nechat své staré rodiče umrznout k smrti. V kritických situacích 

byla malá skupina ve sháňce za potravou občas přinucena ponechat slabší členy svému 

osudu ve prospěch celku. Nicméně se v každém příběhu, kde k takové události došlo, 

poukazuje na zármutek a truchlení lidí, kteří přišli o své bližní. Bolest, kterou cítili nad 

touto ztrátou, vedla ke vzniku řady romantických příběhů, kde staří zůstanou pod zemí a 

naleznou způsob, jak na sebe upozornit ve snaze předat svým potomkům užitečné rady, 

nebo kde zanechané dítě, zejména dívka, objeví svůj vlastní nový život tak, že přijde do 
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zázračné země, kde se provdá za prince skřítků a vrátí se ke svým zestárlým rodičům se 

spoustou kožešin a slonoviny. 

 Tyto primitivní mýty podávají ve skutečnosti obraz o lidské společnosti, která 

zápasí s prostředím, dělá vše pro to, aby se udržela naživu, a většinou v tomto boji vítězí. 

Z archeologie i z příběhů arktických cestovatelů se dozvídáme, že boj o existenci nebyl 

vždy úspěšný a že po nezdařené lovecké sezóně celé kmeny prostě vymizely z historie. 

 

Lidé na obloze 

 Příběhy o hvězdách psané níže pochází od Eskymáků z průlivu Smith Sound u 

severozápadního pobřeží Grónska. Tito lidé žili tak daleko na severu, že pozorovali 

souhvězdí Velké medvědice na jih od zenitu. 

 Stejně jako pro všechny Eskymáky i pro ně představuje Slunce krásnou dívku 

nesoucí přes oblohu pochodeň, kterou pronásleduje její bratr Měsíc jménem Aningan. 

Měsíční muž má dům, ve kterém přebývá spolu se svou démonickou sestřenicí 

Irdlirvirisissongou, jakýmsi ženským klaunem, který občas vyjde ven na oblohu, tančí a 

rozesmívá lidi. Pokud je však poblíž třeba šaman, měl by se raději dívat stranou, protože 

jestli jej rozesměje, vysuší ho a stráví jeho vnitřnosti. 

 Měsíc je skvělý lovec a pobývá vždy před svým iglú. Jeho sáně jsou naplněné až 

po okraj tuleními kůžemi. Má spřežení strakatých psů, kteří někdy opouští oblohu a řítí 

se dolů na zem jako meteory. Matkou Slunce je planeta Jupiter, představující nebezpečí 

pro kouzelníky – šamany. Musí být obezřetní, aby nesežrala jejich játra.  

 Některá z hlavních souhvězdí jsou také spojena s mýty, související s jejich 

tvarem. Žil jednou jeden medvěd a honila ho smečka ostrých psů. Všichni tak pádili, že 

opustili zemi a vyletěli na oblohu, kde tvoří Plejády, které Eskymáci považují za medvěda 

Nanúka s loveckými psy. Nad hlavami Eskymáků od průlivu Smith Sound shlíží dolů 

obří karibu – představuje souhvězdí Velký vůz. Napříč oblohou jsou vidět kameny 

podpírající lampu – to je Kasiopeja. Mezi těmito souhvězdími, na kraji oblohy, jsou do 

sněhové závěje zaryty tři šlépěje spojující nebesa se zemí – to je souhvězdí Orion. Za 

temných nocí předkové někdy tančí a zapalují ohně – to je veselý most polární záře – 

možná nějak související s Gullabrigem, mostem vedoucím přes oblohu do jiných světů, 

popisovaném ve skandinávské mytologii. 
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Příběhy Eskymáků z Labradoru 

 Šamanovi je mezi všemi Eskymáky přisuzována velká duchovní moc. Budoucí 

učedník šamana cítí obvykle v době, kdy dosáhne věku dospívání, nutnost toulat se 

pustinou. Po několika dnech mu hlad a úzkost způsobí rozštěpení osobnosti a poté se mu 

zjeví tornaq, tedy jeho pomocný duch, většinou v nějaké téměř lidské podobě. Vedou 

spolu rozhovor. Vyděšenému budoucímu učedníkovi jsou přislíbeny nadpřirozené síly a 

vize. Vrátí se k rodině a po určitou dobu žije normálně, avšak přicházejí mu chvíle 

božského vnuknutí, a nakonec usiluje o to, aby ho zkušený kouzelník – šaman přijal jako 

svého učně. V pokročilém věku pořádá šaman pro svůj kmen veřejná spiritistická sezení. 

Začne monotónním prozpěvováním a bubnováním, až upadne do transu. V tomto stavu 

vždy přichází představení plné výkřiků a zápolení, které vypadají jako záchvat. Šaman 

vydává skřeky v neznámých jazycích, přičemž zažívá slabost a pocity nevolnosti. Čas od 

času dávají posluchačům jeho slova smysl, neboť někteří z nich znají starodávná nářečí 

běžně šamany používaná. Nakonec vyčerpaný a otřesený šaman znovu nabyde vědomí a 

vypráví o své cestě do země mrtvých, jak potkal nejvyššího tornaqa, nebo jak putoval na 

Měsíc. 

 Prostřednictvím extatického transu a prorockých schopností svého šamana jsou 

takto lidé vždy v kontaktu se světem duchů, který je součástí jejich mytologie. Není 

pochyb o tom, že šaman obyčejně skutečně prožívá vize, které líčí. Především je 

přirozeným šamanem ještě před tím, než se naučí trochu umění klamu, které k jeho 

poslání patří. Jeho vize mají charakter značně dramatizovaných archetypálních snů, a 

protože je tak ponořený do kmenových tradic, je pro něj scéna pro vizi již připravená. Jde 

o přenos místního života Eskymáků ve větším měřítku nebo na jiné místo: za iglú 

Měsíčního muže se považuje nádherné iglú nahoře na obloze podél měsíční dráhy. Mrtví 

žijí v podsvětí, které není moc radostné, spíše se podobá tomuto světu, jen je temnější. 

Až příliš často jsou hladoví, neboť jim potomci na zemi nedávají drobné oběti z dobrého 

lovu. Vše bylo velice realistické a zdálo se být docela účelné, aby předkové inspirovali 

lovce a dostali tak část úlovku. Takový byl život a zdálo se, že pro Eskymáky to takto 

bude pravděpodobně pokračovat stále. 
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POPISKY OBRÁZKŮ: 

 

str. 8 

Nahoře: Dřevořezba a maska z Vancouverova ostrova. Dílo představuje mořskou stvůru, 

která má na lidské hlavě posazenou snímatelnou přilbu s kachnou. Maska byla používána 

při jarních tanečních rituálech a účelem jejího strašidelného vzezření bylo nahnat lososy 

ke břehu. 

 

str. 9  

Severoamerický Indián se širokým obličejem s ostrými rysy, typickým pro prérijní 

kmeny. 

 

Portrét Eskymáka – John White, kresba z šestnáctého století. Těžké kožešiny a kožené 

boty, které nosili lidé severních kmenů, jim umožnily přežít v mrazivých podmínkách, 

s nimiž se setkali při cestě z Asie do Severní Ameriky.  

 

str. 10 

Podobizna hlavy z pálené hlíny z 5000 let starého tábořiště blízko města Council Grove 

v Kansasu. 

 

Řezby v kameni znázorňující lov bizonů, které byly nalezeny podél údolí řeky Saline, 

okres Russell v Kansasu. Kůň značně usnadnil prérijním kmenům lov. 

 

Protější strana: Zemědělství šířící se severně napříč Amerikou mělo silný vliv na 

náboženské přesvědčení Indiánů. Duchové na sebe brali podobu mnohem výraznějších a 

reálnějších postav a plodiny byly užívány na obřadní kostýmy, aby se zdůraznil úzký 

vztah mezi člověkem a přírodou. 

Irokézská maska z kukuřičného šustí. 

 

str. 12 

Severoameričtí lovci věnovali velkou pozornost svým nástrojům, které byly často nejen 

efektivní, ale plnily i dekorativní funkci. Tento rybí hák na halibuty pochází od Indiánů 
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kmene Haida ze severozápadního pobřeží. Soška zpodobňuje připoutanou čarodějnici 

usazenou nad vlčí hlavou. 

 

str. 13 

Po celé délce pobřeží Pacifiku od Asie až po Ameriku se nalézají ptačí kulty – ptáci zde 

byli běžným vzorem. Tento pletený klobouk znázorňuje sovu a pochází z jihozápadní 

oblasti Severní Ameriky, kde košíkářství dosáhlo mimořádně vysoké úrovně. 

 

Protější strana: Čilkatská pokrývka s opakovaným vzorem kosatky. Tento typ motivu je 

známý jako dřepící postava (tzv. hocker) a jeho charakteristickým prvkem je postava 

s nohama, které připomínají žábu. V oblasti severozápadního pobřeží byla často kloubní 

spojení ztvárňována jako tváře a oči, obvykle v černé, bílé, modré a žluté barvě. Vlna, 

lýko z cedru a kožešina. Devatenácté století. 

 

str. 14 

Pueblané měli ze všech severoamerických Indiánů nejvyvinutější mytologii. Věřili v 

duchy zvané kachiny, které na zemědělských slavnostech plnily konkrétní funkce. Na této 

indiánské kresbě je zobrazen Tawa, sluneční božstvo Pueblanů. Kancelář pro etnologii 

Smithsonova institutu. 

  

Protější strana: Když Evropané přišli do Severní Ameriky, narazili na vyspělá Indiánská 

společenství žijící na Jihovýchodě. Tato rytina osady kmene Sekotů ve Virgínii vyjadřuje 

život Indiánů z pohledu průzkumníka – vigvamy pokryté kůrou, obdělaná pole, obřadní 

tance, lov jelenů a posvátný oheň z vyřezávaných polen. Autorem kresby je John White. 

Šestnácté století. Britské muzeum. 

 

str. 16 

Ryba s hlavou ženy, která představuje její duchovní podstatu. Eskymáci věřili, že všechna 

zvířata mají duši, která může být očarována, aby je přivedla k pastím lovců. Řezba z 

mastku, mys Dorset. 
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str. 17 

Náboženský život Eskymáků se soustředil kolem spiritistických sezení, při kterých šaman 

komunikoval se světem duchů. Tato malá panenka ze slonoviny se používala během 

obřadů jako amulet. Dvě vsazené kruhové ozdoby na obličeji jsou řemeslné obruby a 

symbolizují labrety, neboli ozdoby rtů, které tradičně nosily severní kmeny. Banksův 

ostrov, 1800–1880.  

 

str. 18 

Část smyčcového luku z mrožoviny, s vyrytými obrazy karibu přeměňujících se na lidi. 

Na levé straně se z obydlí šamana vynořuje vodní stvůra. Eskymáci věřili, že všechna 

zvířata jsou obdařená duší, která přebývá v jejich tělech. 

 

Barevný obrázek, vpravo: Eskymácká žena s dítětem na zádech, zahalená v kožešině. 

Akvarel z 16. století od Johna Whitea. Britské muzeum. 

 

Strana 20: Dřevořezba horní poloviny těla s maskou. Velké eskymácké sochy, jako je 

tato, jsou vzácné. Mys Point Barrow, Aljaška. 

 

Moderní eskymácká litografie zobrazující ducha karibu. 

 

str. 23 

Dřevěná taneční maska, používaná při různých svátečních obřadech. Je příliš jemná, aby 

se dala běžně nosit, a proto byla jen přidržována před obličejem. Představuje jednoho 

z několika set eskymáckých duchů, Negafoka – ducha chladného počasí. Tváří se smutně, 

protože přichází jaro a on musí opustit lid. Řeka Kuskokwim, Aljaška. 

 

Barevný obrázek, strana 21: Maska s připevněným peřím ztělesňující ženu. Eskymácké 

masky byly obvykle jemné a nápadité. Některé vzbuzovaly hrůzu, aby zaháněly zlé 

duchy, jiné byly veselé nebo přívětivé. Město Anvik, Aljaška. 

 

Strana 22: Ozdobná pokrývka hlavy vyřezávaná ze dřeva, známá pod názvem „Tajemství 

moře“. Tyto pokrývky hlavy nosili muži, kteří hráli scénky z mýtů. Bohaté zdobení a 

kůže z hranostaje svědčí o okázalé povaze Indiánů severozápadního pobřeží. 
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Dvě sošky vyřezávané z mrožoviny. Tuleň se právě vynořuje z díry v ledu. Muž by mohl 

reprezentovat šamana, protože se drží za břicho, což je pro ně typické. Ve svých vizích 

často cestoval na mořské dno zjišťovat zprávy o výskytu ryb a tuleňů. Sbírka Jamese H. 

Hoopera.  

 

str. 25 

Protější strana: Slonovinový přívěsek ve tvaru dvouhlavé mořské stvůry se šamanem. 

Přívěsek znázorňuje podobnost dvou přesvědčení Eskymáků: stvůra může spolknout duši 

člověka a opět ji vyvrhnout a šaman má moc navštívit niterný svět a podle libosti se zase 

vrátit. Britské muzeum. 

 

Malá dřevěná soška zlého ducha, pocházející z Grónska. Drsné podmínky života 

Eskymáků podnítily vznik mýtů o zlomyslných démonech, usmiřovaných oběťmi. 

 

Protější strana: Pádlo s kresbou lovců, zvířat a duchů. Lovci někdy věřili, že byli 

obdarováni duchy, a tím dokázali rozumět řeči ptáků a zvířat. 

 

str. 26 

Žena, která žije na slunci, řezaný kámen. Autorka Kenojuak je eskymáckého původu a 

pochází z osady Cape Dorset. 

 

str. 27 

Aljašská lžíce, zachycující uprostřed prostřeleného muže a nad ním ducha se zlými 

úmysly. Eskymáci přičítali neštěstí i štěstí vlivu duchů. Britské muzeum. 

 

Závaží na rybářskou síť ze slonoviny ve tvaru ryby, s vyrytou kresbou znázorňující 

úspěšnou rybářskou výpravu. Primitivní lovecké národy po celém světě věřily, že když 

tímto způsobem zvíře zobrazí, budou mít úspěch v lovu. Sbírka Jamese H. Hoopera. 
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3. PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA ORIGINÁLU 

Tato kapitola pojednává o skutečnostech zjištěných během překladatelské analýzy 

výchozího textu, ze kterých vyplývají různá překladatelská řešení, kterým se bude 

podrobněji věnovat následující úsek komentáře. K analýze originálu jsem si zvolila 

teoretický model Ch. Nordové, jenž popisuje ve své knize Text Analysis in Translation 

(1991). 

 

3.1 VNĚTEXTOVÉ FAKTORY 

 

3.1.1 Autor 

Autorem knihy North American Indian Mythology, z níž byl text vybrán, je Cottie Arthur 

Burland (1905–1983). Byl to etnograf a spisovatel britského původu. Specializoval se na 

starověké americké civilizace, mytologii a magii. Zajímal se zejména o studium kultur 

v Latinské Americe. Od roku 1925 až do svého odchodu do penze působil v oddělení 

etnografie Britského muzea v Londýně, kde byl velice vážený a všemi považovaný za 

skutečného odborníka s téměř encyklopedickými znalostmi. Je autorem řady knih, mezi 

nimi je možno uvést například: Eskimo Art, Gods and Demons in Primitive Art; 

Montezuma, Mythology of the Americas, The Peoples of the Sun: The Civilizations of Pre-

Columbian America. 

 

3.1.2 Médium, místo a čas 

Kniha vyšla v nakladatelství Paul Hamlyn v Londýně v roce 1965. Nejedná se tedy o 

úplně moderní text, přesto však nebylo nutno v překladu tento časový rozdíl nijak zvlášť 

zohledňovat. 

 

3.1.3 Příjemce cílového textu, intence a funkce 

Text spadá do populárně naučného stylu, který je charakteristický tím, že většinou 

nevyžaduje po příjemci odbornou znalost tématu. Tak je tomu i u této knihy, ačkoli určité 

nároky jsou na čtenáře přeci jen kladeny. Autor měl rozsáhlé znalosti v mnoha oborech, 

od etnologie a archeologie až po geografii, což se v textu odráží a činí jej místy poměrně 

náročným pro pochopení. Proto se i pro knihu v cílovém jazyce hodí spíše příjemce 

vzdělanější. Lze předpokládat, že záměrem autora bylo především čtenáře informovat o 
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životě a mytologii Indiánů a Eskymáků, což se shoduje s informační funkcí celého textu, 

jak ji pojmenovává Nordová. 
 

3.2 VNITROTEXTOVÉ FAKTORY 

 

3.2.1 Téma a obsah, výstavba textu 

Tématem celé knihy je – jak nám prozrazuje sám její název – mytologie Indiánů a 

Eskymáků. Text se v knize člení klasicky do jednotlivých kapitol, ve kterých se autor 

věnuje vždy určitému indiánskému kmenu, případně Eskymákům. Pro svou bakalářskou 

práci jsem si zvolila právě kapitolu o Eskymácích, spolu s úvodem a autorskou 

poznámkou, proto se budu nyní v komentáři soustředit pouze na tyto úseky. Jediným 

prostředkem členění zde jsou odstavce a v případě Eskymáků také krátké podkapitoly. 

 V autorské poznámce (Author’s Note) Cottie Burland čtenáře seznamuje se svým 

pohledem na severoamerické kultury a jejich mýty. Vyjadřuje se také ke způsobu, jak 

k celé problematice mytologie přistupoval. Na závěr uvádí nejdůležitější zdroje, o které 

se při psaní své knihy opíral. 

 V úvodní kapitole (Introduction) autor nejdříve stručně popisuje geografické 

členění severoamerického kontinentu, ve kterém se promítají i jeho znalosti z geologie. 

V dalších odstavcích se věnuje prvnímu příchodu člověka do Ameriky, kde se opírá o 

poznatky z archeologie, etnologie i antropologie, což činilo při překladu určité problémy, 

neboť bylo nutno proniknout hned do několika oborů současně a zorientovat se alespoň 

v základní problematice. Po této úvodní části se autor zabývá v každém odstavci zvlášť 

jednotlivými indiánskými kmeny a stručně líčí jejich náboženské představy. Je to jen 

zběžný přehled, neboť podrobně je vše popsáno v dalších kapitolách. 

 Samotná kapitola o Eskymácích (The Eskimo) hned ze začátku poukazuje na 

souvislost mezi způsobem života těchto lidí a jejich mytologií. Na tento krátký úvod autor 

navazuje menšími podkapitolami. Každá z nich vypráví o jiné oblasti náboženských 

představ Eskymáků. Dozvídáme se tak o eskymáckém šamanovi, světě duchů, bohyni 

Sedně, nebo na závěr o mytologii spjaté s astronomickými jevy. Z překladatelského 

hlediska zde bylo nutné především ověřit terminologii, což nebyl úplně snadný úkol již 

z toho důvodu, že o Eskymácích neexistuje téměř žádná původní česká literatura. Velikou 

pomocí mi zde byly konzultace s doc. PhDr. Františkem Vrhelem, CSc. a Mgr. Zuzanou 
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Koreckou z Ústavu etnologie, FF UK, v případě terminologie týkající se Indiánů pomoc 

prof. PhDr. Josefa Opatrného, CSc. ze Střediska ibero-amerických studií, FF UK. 

 

3.2.2 Stylistická a syntaktická rovina textu 

Překládaný text z knihy North American Indian Mythology je možno zařadit do stylu 

populárně naučného, přičemž má blíže spíše ke stylu odbornému. V textu se střídá 

slohový postup popisný s vyprávěcím, jak je klasifikuje Marie Čechová (2000: 378, 379). 

Jazykový rejstřík je směsicí roviny neutrální, formální (formální konstrukce: např. which-

clauses; formální lexikum: to encompass, to possess) až literární (výrazy skin-clad, water 

serpent). 

Ze stylistických figur stojí za zmínku časté paralelní konstrukce, které jsem se 

snažila zachovat i v překladu, pokud v textu plnily důležitou funkci. Tyto konstrukce 

jsem ovšem neponechala v překladu do češtiny v případech, kdy by došlo jen 

k neopodstatněnému opakování stejných slov, aniž by to mělo na čtenáře jakýkoli efekt. 

Jako příklad hned několikanásobného paralelismu v originálním textu, kde se ve druhém 

případě přidružuje ještě kontrast, mohu uvést:  
 

„The general evidence suggests that men first entered America at the stage of the late palaeolithic 

hunters, a stage rather similar to that of the Aurignacian and Magdalenian periods of Western 

Europe. The period of earliest migration is completely uncertain. There is some evidence that 

hunters capable of making fire and cooking animal bones lived in central North America as early 

as 50,000 years ago, but there is very little evidence of large-scale occupation taking place before 

the ending of the last glaciation about twelve thousand years ago.“ (VT: 8) 

 

Dalším výrazným stylistickým jevem textu je častý výskyt triád. Jedná se zejména 

o vsuvky nebo postponované přívlastky: 
 

„Once over into the American continent these primitive hunters would have found the mountain 

chains under ince caps, but along the whole of the eastern fringe of the Rockies, towards the Great 

Plains, there was a nice-free corridor, dry, bitterly cold and windy, but passable for skin-clad 

hunters, which led down into regions of more equable climate“ (VT: 9) 

 

V neposlední řadě jsou ze stylistického hlediska v textu zajímavé personifikace, 

které se vyskytují především v pasážích zaměřených na samotnou mytologii. Opět jako 

příklad uvádím: 
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„The presence of such caches of food, sometimes forgotten or lost over many years, led to stories 

of spirits who revealed special supplies of food to wandering heroes.“ (VT: 23) 

 

 Co se syntaktické roviny textu týče, v originálu se často střídá jednoduchá větná 

stavba s velice složitými a zdlouhavými souvětími. Jako příklad komplexní větné 

struktury mohu uvést: 
  

„The pain they felt at this sacrifice has led to a number of stories of a romantic cast in which the 

old people remain under the ground, and find means of attracting their descendants and giving 

them useful information, or in which the abandoned child, particularly the abandoned girl, finds a 

new life of her own, and comes to a wonderful land where she marries a fairy prince and comes 

home rich in furs and ivory to her aged parents.“ (VT: 25) 

 

Zvláštním případem jsou ze syntaktického hlediska popisky obrázků. Tento typ textu 

vyžaduje oproti zbývajícím celkům stručnost, čemuž odpovídají věty s vysokou mírou 

kondenzace a útržkovité informace. Při překladu jsem se snažila tuto odlišnost zohlednit. 

 Na rovině gramatické stojí za povšimnutí vysoká frekvence konstrukcí s there, 

především ve spojení se slovesem to be. Při překladu nebylo vhodné ve všech případech 

opakovaně sahat po českém ekvivalentu být, protože by to na čtenáře působilo rušivě. 

Vybírala jsem tedy různá synonyma. 

 

3.2.3 Lexikální rovina textu 

V celém překládaném textu je užita neutrální spisovná britská angličtina s množstvím 

výrazů spadajících do formální a literární slovní zásoby. Jak je z celé knihy patrné, Cottie 

Burland měl rozsáhlé znalosti nejen etnografické, ale i z jiných vědních oblastí. Text je 

také velice bohatý na terminologii, a to zejména úvodní kapitola Introduction. Vyskytují 

se zde termíny z nejrůznějších oborů: geografické a geologické (archaean rock, alluvial 

plains, glacial moraines), etnologické, antropologické a archeologické (ice-hunting 

tribes, late/upper palaeolithic, neolithic, last glaciation, Aurignacian, Magdalenian). 

 Samostatnou kapitolu tvoří vlastní jména z oblasti geografie, tedy toponyma. 

Zvláště úvod knihy je velice bohatý a náročný na zeměpisné lexikum, ale nelze 

opominout ani následující pojednání o Eskymácích. Čtenář vybraných textů může narazit 

na názvy rozličných amerických pohoří (the Appalachians, the Algonkian shield, the 

Rockies), ostrovů a poloostrovů (Newfoundland, Labrador, Vancouver Island, the Queen 

Charlotte Islands), jiných geografických útvarů (the Great Lakes, Hudson Bay, Smith 
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Sound, the Kuskokwim River, the Bering Strait, the Great Plains), či různých 

zeměpisných celků, států, měst a osad (Siberia, Alaska, California, Florida, Utah, 

Colorado, Cape Dorset, Anvik). 

 Dalším zajímavým lexikálním jevem jsou názvy kmenů Indiánů a specifické 

výrazy spadající do oblasti jejich mytologie, což se ostatně týká i kapitoly o Eskymácích. 

V textu se setkáváme s indiánskými kmeny (the Ojibway, the Nascopie, the Cree, the 

Cherokee, the Hohokam, the Natchez, the Pueblo), jejich božstvy a uctívanými duchy (the 

Power Above, the Earth Mother, the Trickster, the Corn Maidens, the Twins, kachinas) i 

s předměty a stavbami specifickými pro danou kulturu (Wampum belt, chilkat; wigwam, 

longhouse, mesa, mound). V kapitole věnované Eskymákům se především hojně objevují 

propria a lexikum spojené s jejich mytologií (Sedna či the Old Woman who lived under 

the sea, angakok, tornaq, Aningan, Gullabrig), zasahující i do oblasti astronomie (the 

Great Bear, the Pleiades, Ursa Major, Cassiopeia, Orion, Jupiter).  

 Na závěr je důležité alespoň zmínit množství institucionálních názvů, které se 

v textu objevují. Jako příklad mohu uvést: Canadian Department of Mines, Canadian 

National Museum, Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution, British 

Museum a jiné. 

 

3.2.4 Neverbální prvky a suprasegmentální rysy 

Celý text je provázen černobílými i barevnými ilustracemi, které jsou opatřeny popisky. 

Problematice překladu tohoto specifického druhu textu se budu blíže věnovat v kapitole 

4.2.  

 Autor se v knize většinou vyjadřuje velice věcně a objektivně, výskyt 

suprasegmentálních znaků je v textu tedy naprosto minimální. Občas může čtenáře 

překvapit interpunkce, která však souvisí spíše s autorským stylem, snad i s jeho 

zapálením pro dané téma, které místy vyplouvá na povrch. Subjektivní hodnocení je 

patrné především ve výběru lexika, zejména adjektiv (wonderful and elaborate creation 

myths). 
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4. TYPOLOGIE PŘEKLADATELSKÝCH PROBLÉMŮ A 

JEJICH ŘEŠENÍ 

 

4.1 Problémy na rovině lexika 

Jak již bylo zmíněno výše, překlad textu byl z lexikálního hlediska poměrně náročný. 

Nejproblematičtější část zde tvořila terminologie z nejrůznějších vědních oborů, vlastní 

názvy a otázka překladatelského řešení slov, která autor sám převzal z jiných jazyků. 

V následujících podkapitolách se budu každému problému věnovat blíže. 

 

4.1.1 Vlastní jména a názvy 

Kapitola Introduction obsahuje množství zeměpisných názvů a nejrůznějších termínů (o 

těch samostatně pojednává následující podkapitola 4.1.2), z nichž některé byly velice 

těžko dohledatelné. Týkalo se to zejména geologických útvarů v Severní Americe, při 

jejichž překladu jsem si pomohla učebnicemi geografie a geologie z příslušných kateder 

Univerzity Karlovy. Značným přínosem pro mě byl také anglicko-český geologický 

slovník přístupný online, který spravuje Česká geologická služba. Pro překlad ostatních 

toponym, především z kapitoly The Eskimo, postačily zdroje přístupné volně na internetu. 

 Jako konkrétní příklad mohu uvést anglický název pohoří the Algonkian shield, u 

kterého bychom běžně očekávali ekvivalent Algonkinský štít. Při podrobném pátrání se 

však ukázalo, že nic takového neexistuje, takže bylo nutno hledat odpovídající horský 

útvar na základě zeměpisné charakteristiky obsažené přímo v originálním textu. Zjištěné 

údaje jsem následně porovnávala s popisem jednotlivých pohoří v učebnici geografie, 

načež mi vyšel jako odpovídající český ekvivalent Kanadský štít. Při konzultaci 

s odborníky byla následně tato hypotéza potvrzena. 

 Méně problematickým byl překlad výrazu the Great Plains, ačkoli jsem i zde 

narazila na jisté těžkosti. Ukázalo se totiž, že jsou jednotlivé publikace nejednotné, co se 

týče terminologie, a to v závislosti na příslušném oboru. Například v geografické oblasti 

se mluví o Vel(i)kých rovinách, zatímco etnologové a jiné humanitně zaměřené vědy 

užívají termín Velké pláně. Stála jsem tedy jako překladatelka před rozhodnutím, zda se 

budu u všech zeměpisných názvů striktně řídit terminologií ustálenou v geografii, nebo 

jestli udělám u tohoto výrazu výjimku, protože je tolik zažitý v literatuře týkající se 

Indiánů. Zvolila jsem druhou možnost s ohledem na příjemce cílového textu, který má 
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koneckonců jistá očekávání u textu o indiánské a eskymácké mytologii. V případě 

překladu zeměpisného atlasu by byla situace jiná, ale zde jsem si tuto odchylku dovolila. 

 Dalším velice zajímavým tématem je překlad názvů indiánských kmenů. Vlastně 

již u samotného slova Indián jsem narazila na rozporuplnou otázku správného pravopisu 

(něco podobného mě ostatně potkalo i u výrazu Eskymák či Inuita). Dokonce ani 

odborníci na indiánskou problematiku se zcela neshodují v tom, jestli se má Indián psát 

s velkým nebo malým počátečním písmenem. Nakonec jsem se rozhodla pro variantu 

s velkým písmenem na začátku, která je hojně užívaná v etnologických publikacích. U 

jednotlivých kmenů jsem se setkala se stejným problémem a rovněž zvolila počáteční 

písmeno velké. Dále bylo nutné vybírat mezi rozdílně transkribovanými možnostmi – ani 

v této oblasti se totiž jednotlivé publikace zcela neshodují. Rozhodla jsem se pro jednotné 

užívání dž místo písmena j (Odžibvejové), k místo c (Kríové) a č jako náhrady pro 

písmeno ch (Čerokíjové). Výjimkou z pravidla se staly jen výrazy vigvam a wampum, 

protože tyto varianty se ukázaly být nejčastějšími. 

Mnohem větší výzvou, než byl překlad názvů kmenů, se však pro mne stalo 

proniknutí do celé dané problematiky, o které jsem do té doby měla bohužel jen velmi 

malé povědomí. Náhle se pro mě otevřela zcela nová oblast, ve které nebylo úplně snadné 

se rychle zorientovat. O Indiánech totiž na rozdíl od Eskymáků existuje nepřeberné 

množství nejrůznějších publikací, ale jen hrstku z nich bylo možné považovat za skutečně 

spolehlivé, co se obsahu týče, a pro mě relevantní z hlediska informací (mnoho 

vynikajících knih pojednává například jen o jednom konkrétním kmenu Indiánů). Dalším 

problémem zde bylo, že mnohé z opravdu kvalitních prací byly dostupné jen v angličtině, 

při troše štěstí v českém překladu. Skutečným pokladem se zde pro mě stala encyklopedie 

života Indiánů, kde byly jednotlivé termíny zkonzultovány s prof. PhDr. Josefem 

Opatrným, CSc. Přesto jsem s ním však raději nejproblematičtější oblasti probrala i 

osobně. 

Samostatnou kapitolu tvoří překlad názvů indiánských a eskymáckých božstev. 

Ukázalo se, že v české literatuře je velice těžké najít cokoli spolehlivého (ne-li 

existujícího), co se této oblasti mytologie týče. Problematika Eskymáků mě nakonec 

přivedla nejen na Ústav etnologie, FF UK, ale i do Náprstkova muzea. Nesmírnou pomocí 

se pro mě stala kniha Knuda Rasmussena Grónské mýty a pověsti, což je sice překladová 

literatura, nikoli původně česká, ale v tomto oboru velice cenná. Vynikajícím zdrojem 

informací nejen o Eskymácích pro mě byla téměř encyklopedická knížka Indiánské 
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historie, jejímž autorem je Václav Šolc. Informace o mytologii však byly obsažené pouze 

u Rasmussena. Výsledné poznatky jsem konzultovala s příslušnými odborníky. 

Nyní se budu stručně zabývat již samotnými překladatelskými řešeními. Pro výraz 

Power Above byl zvolen ekvivalent Nadpřirozená síla, neboť se nejedná jen o cosi shůry, 

ale především o vyšší moc, než jsme my sami. Pro slovo Trickster se nabízelo řešení 

Vtipálek nebo Taškář. Zvolena byla po poradě druhá varianta. Ženské božstvo Earth 

Mother a Great Mother nejlépe vystihují přirozené ekvivalenty Matka Země a Velká 

matka. Název Tawa byl ponechán v nezměněné podobě i v českém překladu, stejně jako 

jméno bohyně Eskymáků Sedna. U tohoto posledního výrazu bych se ráda na chvíli 

zastavila. V originálním textu je často doplněn apozicí the great mother of all the sea 

creatures. Knud Rasmussen se o této bohyni zmiňuje různě, mimo jiné i s ohledem na 

původ vybraných mýtů. V jeho knize jsem našla celkem tři různá pojmenování Sedny: 

„Vládkyně moře“, „Vládkyně všech mořských zvířat“ (jižní Grónsko) a „Matka moře“ 

(východní Grónsko). Dokonce existují i jiné názvy Sedny v další dostupné literatuře. Po 

četných konzultacích i vlastní úvaze jsem zvolila český ekvivalent Sedna, Velká matka 

všech mořských tvorů. Výchozí text odkazuje na eskymáckou bohyni také jako na the Old 

Woman who lived under the sea. Tento opisný název byl přeložen jako Stařena, která žije 

v moři. V úvahu připadala i varianta Stařena, která žije na dně moře, která je stejně 

explicitní jako originál. Ze stylistických důvodů byla nicméně zvolena první možnost.  
 

4.1.2 Terminologie 

Jak jsem již předeslala výše, výchozí text je velice bohatý na terminologii nejrůznějšího 

druhu. Při překladu jsem si vypomohla odbornou literaturou z mnoha vědních oblastí. 

Kromě geologického slovníku, učebnice geografie a četných etnologických publikací se 

mi velice osvědčil antropologický slovník Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity dostupný online a kniha Malý labyrint archeologie. Z těchto zdrojů jsem 

načerpala znalosti o dělení paleolitu (tedy starší doby kamenné) a jeho kulturách, 

archaických horninách, dozvěděla se o existenci wampumových pásků a umiaků, nebo 

jsem také poznala různou techniku lovu jednotlivých indiánských kmenů. Zároveň jsem 

však narazila i na množství otazníků a sporných oblastí, se kterými bylo nutno se 

vypořádat. 

 U mnoha termínů jsem často stála před volbou hned mezi několika ekvivalenty, 

např. sněhová čapka nebo čepička, případně ledovcový pokryv; podobně aluviální či 

náplavové pláně; poslední doba ledová x období posledního zalednění. V jiných 
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případech bylo naopak obtížné dohledat vůbec nějaký odpovídající český výraz. Zde 

mohu zmínit např. anglické slovo hocker, které bylo velice těžko přeložitelné.  

 

4.1.3 Slova převzatá z jiných jazyků 

Řešení pravopisu slov převzatých z indiánských jazyků jsem rovněž již nastínila výše. 

Zacházení s těmito výrazy nebylo zdaleka tak problematické jako s pojmy obsaženými 

v následující kapitole The Eskimo. Bylo to dáno jednak malou dostupností odborné 

literatury k danému tématu, jednak nejednotným zacházením expertů s převzatými slovy. 

I v rámci tohoto malého množství zdrojů se totiž transkripce z islandského či grónského 

jazyka u jednotlivých autorů různí. Stála jsem tedy opět před otázkou výběru z několika 

možností. Řešení jsem volila především s ohledem na čtenáře cílového textu, kterého 

jsem se rozhodla co nejméně zatěžovat. Celá kniha pojednává především o Indiánech, 

Eskymákům je věnována pouze první kapitola. Přišlo mi tedy zbytečné překlad uměle 

nasycovat poznámkami pod čarou nebo příliš složitými vnitřními vysvětlivkami. 

Nyní se již budu věnovat konkrétním příkladům. Autor často mluví o šamanovi – 

kouzelníkovi, který má u Eskymáků specifické označení angakok (výchozí text, anglický 

přepis). V knize Knuda Rasmussena se užívá původní netranskribovaný pojem, který zní 

angakkoq. Jiné materiály, včetně Wikipedie, na tohoto šamana odkazují jako na 

angákoka. Dále připadala v úvahu možnost psaní některého z těchto výrazů s velikým 

počátečním písmenem. Po konzultaci s doc. PhDr. Františkem Vrhelem, CSc. a Mgr. 

Zuzanou Koreckou z Ústavu etnologie, FF UK jsem nakonec zvolila snad nejschůdnější 

variantu pro čtenáře angákok. 

 Ještě větší komplikace vyvstaly u překladu výrazu tornaq. Především bylo nutné 

zjistit, o co/koho se vůbec jedná. Autor hovoří v textu o této bytosti jako o spirit (tedy 

jakémsi duchovi). Dozvídáme se, že se budoucím šamanům zjevuje v nějaké téměř lidské 

podobě a dále také, že existuje chief of the tornaq. K mému zklamání jsem žádný výraz 

tornaq (případně snad tornak, toornaak apod.) v knize Knuda Rasmussena bohužel 

nenašla. Štěstím pro mě bylo, že Cottie Burland na konci celé knihy North American 

Indian Mythology uvádí stručnou charakteristiku hlavních božstev a duchů 

severoamerických Indiánů a Eskymáků, kde k výrazu tornaq uvádí: „a spirit being, the 

familiar of a shaman“. Hned za tímto popisem následuje slovo tornarsuk (the separate 

tornaq), vysvětlované jako „a superior spirit“. To mi poskytlo základ k dalšímu studiu. 

Mgr. Zuzana Korecká mi doporučila hledat tyto výrazy v knize o mytologii The Central 
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Eskimo, jejímž autorem je Franz Boas. Zde se píše o bytosti tornaq, tvoru podobnému 

pomocnému duchovi, a o nejvyšším (případně hlavním) tornaqovi jménem tornarsuq. 

Tento druhý pojem je již obsažen i v knize Knuda Rasmussena v podobě Toornaarsuk a 

stručně popisován následovně: „nejdůležitější pomocný duch zvaný „Ducháček“ (zkr. 

z Toornat naalagaat – Pán pomocných duchů)“. Dále bylo zjištěno, že tornaq má různé 

podoby, od ženy s jedním okem nebo polárního medvěda až po kámen. Z těchto informací 

je možné usuzovat, že existuje více duchů – tornaqů a jeden z nich je všem nadřízený 

(snad se jedná právě o Ducháčka, tedy Toornaarsuka, ale to je pouze má dedukce). Ve 

svém překladu jsem nakonec nechala tento výraz jako tornaq s malým počátečním 

písmenem a připojila k němu stručnou vnitřní vysvětlivku „tedy jeho [šamanův] pomocný 

duch“. 

 Poslední kategorii slov převzatých z jiných jazyků tvoří vlastní jména. Ta jsem 

všechna zanechala v jejich původní podobě. Jako příklady mohu uvést Gullabrig, 

Irdlirvirisissong a Aningan. 

 

4.2 Problémy na rovině syntaxe 

Ze syntaktického hlediska činily při překladu největší potíže četné dlouhé syntaktické 

struktury. Někdy bylo možné komplexnější syntax zachovat, aniž by se tím snížila jasnost 

a pochopitelnost cílového textu – zejména s ohledem na to, aby nebyl zcela porušen 

autorský styl. Jindy bylo nutné příliš rozvitá souvětí rozdělit do menších úseků, nebo 

alespoň mírně pozměnit celou strukturu, aby text zůstal pro českého čtenáře srozumitelný 

(kupříkladu středníky jsem téměř vždy nahrazovala tečkou). Někdy jsem přistoupila i 

k překladatelskému postupu zvaném substituce dále v textu. Pro ilustraci zde uvádím 

jeden konkrétní příklad rozdělení souvětí do více vět: 
 

In the northern forest area, north of the Great Lakes, the forest tribes, mostly of Cree origin, were 

living as a forest-hunting people with their life dependent on the migration of caribou, and the 

tracking of deer, beaver, and smaller animals. (VT: 10) → V oblasti severních lesů, na sever od 

Velkých jezer, žily lesní kmeny, převážně Kríové. Živily se lovem lesní zvěře, přičemž jejich 

přežití záviselo na migraci sobů karibu a stopování jelenů, bobrů i drobných zvířat. (CT: 11) 

 

Dále je třeba upozornit na to, že anglická syntax je ve výchozím textu poměrně 

kondenzovaná, což je ostatně pro tento jazyk na rozdíl od češtiny typické. Nefinitní 

slovesné tvary a infinitivy jsem často překládala pomocí vedlejších vět. Stejným 
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způsobem jsem se snažila rozvolňovat i jiné, pro češtinu příliš nominální konstrukce. 

Příkladem zacházení při překladu s vyšší mírou kondenzace je tato věta: 
 

„They lived among the small patches of woodland in the river valleys, building earth houses to 

withstand the winter snows and living in skin tipis in the hunting seasons, to enable them to 

become more mobile.“ (VT: 10) → „Tyto kmeny žily mezi menšími lesnatými plochami v údolích 

řek, kde si stavěly domy z hlíny, aby tak v zimě snáze odolaly sněhu, a v období lovu zvěře 

přebývaly v kožených týpích, která jim umožňovala větší pohyblivost.“ (CT: 11, 12) 

 

 Na závěr bych chtěla zmínit, jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2, že zvláštní 

kapitolu tvoří struktura vět u popisků obrázků. Její odlišnost od ostatních částí textu 

v originálním anglickém znění jsem se snažila promítnout i do svého překladu. Syntax je 

zde celkově mnohem kratší a věty obsahově nahuštěnější, objevuje se tu častý výskyt 

větných ekvivalentů. Pro názornost uvádím jeden z popisků v originálu a překladu: 
 

„An Eskimo woman in furs with her baby on her back. A sixteenth-century watercolour by John 

White. British Museum.“ (VT: 18) → „Eskymácká žena s dítětem na zádech, zahalená v kožešině. 

Akvarel z 16. století od Johna Whitea. Britské muzeum.“ (CT: 22) 

 

4.3 Problémy na rovině stylistiky 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2, kniha North American Indian Mythology je psána – 

snad až na malé výjimky – příznakově neutrální, velice formální britskou angličtinou. 

Vzhledem k této okolnosti nebylo nutné text nijak výrazně stylisticky měnit ani 

v překladu, což se u populárně naučné literatury (zejména americké) často stává z důvodu 

výraznější expresivity originálu, kterou české texty nejsou schopny ve stejné intenzitě 

unést. Přesto i zde došlo k určitým stylistickým problémům. 

 V úvodní části knihy se setkáváme s popisem geografického členění Severní 

Ameriky. V textu jsou patrné stylistické konstrukce typické pro odborné zeměpisné texty, 

které bylo nutno zohlednit i při překládání. Za tímto účelem jsem si vypomohla paralelní 

českou literaturou. V originálním textu se často setkáváme s existenciálními there a to be 

či slovesy typu to spread, to extend apod. Ve svém překladu jsem se snažila prosté být 

obměňovat různými synonymy, která jsou typická pro české geografické texty a jež se 

hodila do kontextu. Příkladem takových ekvivalentů byla slovesa nacházet se, ležet, 

existovat, vyskytovat se atd. U popisu pohoří bylo stylisticky nejvhodnějším ekvivalentem 
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zvedat se. Někdy jsem se rozhodla celou větu s to be opsat jiným způsobem. K této 

problematice uvádím jako příklad následující věty: 
 

„The route of immigration was from Siberia across the Bering Strait.“ (VT: 8) → „Cesta, kterou 

lidé přišli, vedla ze Sibiře přes Beringovu úžinu.“ (CT: 9) 

 

„All ancient immigration into the Americas was by the race which we know as Amerindian.“ (VT: 

9) → Lidé, kteří v dávných dobách přišli do Severní Ameriky, jsou nazýváni američtí Indiáni. 

(CT: 10) 

 

Ze stylistického hlediska je také zajímavým jevem, že autor v mnohých větách 

používá přívlastky v postpozici způsobem, který je typický spíše pro beletrii než 

populárně naučný text. Při překladu jsem většinou v takových případech použila 

nivelizaci, protože kdybych celou syntaktickou strukturu nechávala v nezměněné podobě, 

měly by tyto části textu často až poetický nádech (konkrétní příklad je uveden v kapitole 

5.). 

V oblasti figur již byly zmíněny triády a paralelismy (viz kapitola 3.2). Uvedu zde 

tedy jen příklad dvou paralelních konstrukcí, které se vyskytují ve výchozím textu 

poměrně daleko od sebe, ale přesto se jedná na první pohled o autorský záměr, který jsem 

se snažila převést i do mého překladatelského řešení: 
 

1) „Eskimo folk-tales hold the position of myths as there is almost no formalised group of beliefs 

about a pantheon of gods.“ (VT: 16) 

2) „The religious ideas of the Eskimo were never formalised.“ (VT: 17) 

→ 

1) „Lidové pověsti Eskymáků jsou na úrovni mýtů, protože neexistuje téměř žádné 

zformulované kolektivní přesvědčení o souboru všech jejich božstev.“ (CT: 14) 

2) „Náboženské představy Eskymáků nebyly nikdy zformulovány.“ (CT: 14) 
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5. TYPOLOGIE PŘEKLADATELSKÝCH POSUNŮ 

 

Problematiky překladu a z ní vyplývajících konstitutivních posunů jsem se dotkla již 

v předešlých kapitolách. Nyní vše rozeberu podrobněji a použiji za tímto účelem 

především typologii Jiřího Levého (1998), v menší míře i dělení posunů podle Antona 

Popoviče (1975). Jednalo se zejména o případy intelektualizace a nivelizace. 
 

5.1 Intelektualizace a konkretizace 

Jak již bylo nastíněno dříve, někdy jsem zvolila jako typ překladatelského řešení možnost 

zásahů do textu v podobě přidání informací navíc (adice). V těchto situacích jsem spíše 

užívala formu vnitřních vysvětlivek než poznámek pod čarou, které by cílovému 

adresátovi mohly znesnadňovat plynulou četbu textu. Usilovala jsem o to, aby vše 

působilo co nejvíce přirozeně a čtenář nebyl zbytečně upozorněn na skutečnost, že se 

jedná o překlad, nikoli originál. 

V některých případech jsem si dále vybrala z možných způsobů překladu 

infinitivů a nefinitních slovesných tvarů metodu explicitního vysvětlování pomocí užití 

vedlejších vět a spojek. Uvědomuji si, že tento druh posunů byl leckdy ovlivněn spíše 

mým osobním idiolektem než nutným zásahem do textu – jednalo se tedy o posuny 

individuální. Jsem však přesvědčená, že tím překlad nebyl nijak poškozen a zároveň 

nedošlo k porušení vztahu věrnosti vzhledem ke stylu a záměru autora. 

 

Příklady s užitím vnitřní vysvětlivky: 

 

In the south-western areas, Utah and Colorado, Indian culture reached its highest 

point in North America. (VT: 13) → V jihozápadních oblastech, v dnešních 

státech Utah a Colorado, dosáhla indiánská kultura své nejvyšší úrovně v Severní 

Americe. (CT: 12) 

 

[…] sometimes on a dark night the ancestors dance and light fires – this is the 

joyful bridge of the aurora – perhaps in some way related to the Gullabrig, the 

bridge to the sky described in Norse folk-lore. (VT: 27) → Za temných nocí 

předkové někdy tančí a zapalují ohně – to je veselý most polární záře – možná 
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nějak související s Gullabrigem, mostem vedoucím přes oblohu do jiných světů, 

popisovaném ve skandinávské mytologii. (CT: 18) 

 

After a few days he becomes dissociated through hunger and anxiety and then the 

tornaq, or spirit, appears to him, usually in some near-human form. (VT: 27) → 

Po několika dnech mu hlad a úzkost způsobí rozštěpení osobnosti a poté se mu 

zjeví tornaq, tedy jeho pomocný duch, většinou v nějaké téměř lidské podobě. 

(CT: 19) 

 

The frightened aspirant is promised strength and visions. (VT: 27) → 

Vyděšenému budoucímu učedníkovi jsou přislíbeny nadpřirozené síly a vize. 

(CT: 19) 

 

Explicitace syntaktických vztahů a případy změny větné stavby: 

 

The general evidence suggests that men first entered America at the stage of the 

late palaeolithic hunters, a stage rather similar to that of the Aurignacian and 

Magdalenian periods of Western Europe. The period of earliest migration is 

completely uncertain. (VT: 8) → Je doloženo, že první člověk vstoupil na 

americkou půdu v období lovců mladšího paleolitu, který je v západní Evropě 

reprezentovaný aurignackou a magdalénskou kulturou. Doba, kdy došlo k 

nejranější migraci, je však zcela neurčitá. (CT: 9) 

 

V důsledku mé snahy neopakovat stejný výraz na místě, kde by text zněl v češtině 

nepřirozeně, došlo v první větě také k drobné nivelizaci a ztrátě paralelní konstrukce.  

 

In the west there are great mountain chains running from north to south, 

spreading out into two main regions with a dry valley between them in the 

neighbourhood of Utah. (VT: 8) → Na západě se zvedají Kordillery, které se 

táhnou od severu k jihu ve dvou pásmech (Pobřežní hory a Skalnaté hory), mezi 

nimiž se rozprostírá v sousedství Utahu suché údolí Velké pánve. (CT: 9) 
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Zde se jedná o více druhů posunů. Především zde dochází ke konkretizaci, když ve svém 

překladu explicitně uvádím pohoří Kordillery. Zaměňuji to za méně určitý výraz great 

mountain chains, u kterého by si český čtenář nejprve musel vyjasnit, o jakém horském 

celku autor mluví. Nechci tím v nejmenším podceňovat příjemce cílového textu. 

Rozhodla jsem se tak především pro jeho komfort a zároveň jsem zvolila tak nenápadné 

řešení, že čtenáře jistě neurazí. Dále pomocí vnitřní vysvětlivky v závorce explicitně 

doplňuji informaci o názvech obou zmíněných horských pásem a suchého údolí. 

 

For millions of years the animal population of the Americas had thrived, and there 

can be no question that the country was ideal for hunters. Of these very ancient 

times we have no clear echo in American Indian legends. (VT: 9) → Zvířatům se 

v Americe po miliony let dařilo, a tak není pochyb o tom, že tato země byla pro 

lovce ideální. V legendách severoamerických Indiánů ale nejsou o těchto dávných 

časech žádné jasné zmínky. (CT: 9) 

 

Ve druhé větě jsem přidala vysvětlující spojku ale. Kromě toho došlo částečně k oslabení 

sémantiky anglického výrazu echo, který byl převeden jako slovo zmínka. Dovoluji si 

tvrdit, že i tento případ nivelizace je ospravedlnitelný. 

 

As well as using their stone-tipped spears and arrows, they resorted to stratagem, 

creating pitfalls by planting rows of upright posts that would serve to divert part 

of the migrating herd over a cliff, so that the fallen animals could be more easily 

slaughtered at the base. (VT: 10, 12) → Indiáni při lovu používali oštěpy a šípy 

s kamennými hroty, a kromě toho se uchylovali ke lsti: vytvořili past tak, že 

prostřednictvím kůlů postavených do řad odklonili část migrujícího stáda směrem 

k útesu, což Indiánům pod srázem umožnilo spadlá zvířata snáze zabít. (CT: 12) 

 

5.2 Nivelizace 

Při překládání se často ukázalo být nejrozumnějším řešením oslabení významu 

nejrůznějších výrazů (některé příklady již byly uvedeny výše). Stylistická nivelizace ve 

větším měřítku však zapotřebí nebyla, neboť výchozí text nevykazuje výraznější prvky 

expresivity, která by se musela v překladu do češtiny celoplošně snižovat. Jedná se zde 

tedy jen o několik konkrétních případů, mezi kterými můžu uvést: 
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The story recounts that they lived to be very, very old and finally fell asleep and 

were frozen to death in the way common to many Eskimo people. (VT: 24) → 

Příběh líčí, že žili velmi dlouho, nakonec usnuli a umrzli, což je běžný způsob 

smrti pro mnohé Eskymáky. (CT: 16) 

 

There was a land bridge some 200 miles wide, extremely cold, but still 

traversable by the ice-hunting tribes. (VT: 8, 9) → Utvořil se zde extrémně 

studený, asi 200 mil široký pevninský most, ale přesto po něm některé lovecké 

kmeny rybářů na ledu byly schopny přejít. (CT: 9) 

 

5.3 Jiné posuny 

Při překládání došlo i k jinému typu posunů, které pro přehlednost uvádím v 

této samostatné podkapitole. Například o jistém případu vynechání výrazu v originálu 

(popř. generalizaci) můžeme mluvit u slova angakok. Z toho důvodu, že se jedná o 

převzatý výraz, jsem se rozhodla jej přeložit jen jednou a dále v textu již užívat jeho 

přibližný ekvivalent šaman, který je pro čtenáře více známý. Domnívám se, že pojmů 

z eskymácko-aleutské skupiny jazyků je v celé kapitole The Eskimo poměrně hodně. 

Zvolila jsem tedy možnost tuto míru frekvence snížit alespoň o jeden výraz, který by 

čtenáře mohl zbytečně mást. Výsledné řešení snad bude nejlépe patrné na následujícím 

úryvku textu: 

 

„The only kind of religious gathering was the impromptu attendance at seances organised, or rather 

inspired, through the angakok or shaman. If the angakok felt that he was being overcome by 

the spirits of nature, or the souls of the dead, he would retire to his tent and start beating a rhythm 

on his drum while he sat swaying regularly, lifting his head, holding the tambourine-like drum 

high above his head and beating on it. People would come together, to sit quietly and watch him 

falling into a trance.“ (VT: 17) → „Jediným druhem náboženského shromáždění byla spontánní 

účast na spiritistických sezeních, která pořádal, či spíše podněcoval, angákok neboli šaman. 

Pokaždé když pocítil, že je ovládán přírodními duchy nebo dušemi zemřelých, vzdálil se do svého 

stanu a začal v rytmu bubnovat, přičemž seděl, pravidelně se kolébal, zvedal hlavu a tloukl do 

svého bubínku podobnému tamburíně, který držel vysoko nad hlavou. Shromáždění lidé tiše seděli 

a pozorovali šamana, jak upadá do transu.“ (CT: 14) 

 

Dalším zvláštním druhem posunu byla substituce idiomatičtějším výrazem. Jednalo se 

tedy o jistý druh intenzifikace, co se stylistického hlediska týče: 
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This stored food was in a curious condition, often dry and mouldy, smelling like 

old cheese, but nevertheless nourishing. (VT: 23) → Tyto uskladněné potraviny 

byly v podivném stavu, často vyschlé a plesnivé, páchnoucí jako syrečky, přesto 

však výživné. (CT: 16) 

 

K nepatrné změně významu došlo v překladu následující věty, kde jsem při překladu 

výrazu candidate (tj. aspirant, uchazeč apod.) po dlouhém přemýšlení nakonec dospěla 

k variantě, která je často užívaná v knize Knuda Rasmussena: 

 

Usually the candidate for these powers is inspired to wander in a deserted area 

when he reaches the age of puberty. (VT: 27)→ Budoucí učedník šamana cítí 

obvykle v době, kdy dosáhne věku dospívání, nutnost toulat se pustinou. (CT: 19) 

 

Jako poslední speciální typ posunu bych ráda zmínila příklady související s interpunkcí, 

kdy jsem se snažila o stylisticky nejelegantnější řešení s ohledem na čtenáře. Uvádím zde 

jen některé z nich: 

 

Bird cults are found all around the Pacific coast from Asia to America, and birds 

were a common feature of design. (VT: 13) → Po celé délce pobřeží Pacifiku od 

Asie až po Ameriku se nalézají ptačí kulty – ptáci zde byli běžným vzorem. 

(CT: 21) 

 

The dead live in an underworld that is not very happy, rather like this world only 

darker, and too often they are hungry because their descendants on earth fail to 

give them little offerings from the good hunting on earth. (VT: 27) → Mrtví žijí 

v podsvětí, které není moc radostné, spíše se podobá tomuto světu, jen je temnější. 

Až příliš často jsou hladoví, neboť jim potomci na zemi nedávají drobné oběti 

z dobrého lovu. (CT: 19) 
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem mé práce byl komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy North American 

Indian Mythology. Samotný překlad vychází z analýzy výchozího textu podle 

teoretického modelu Ch. Nordové a zvolené překladatelské metody a postupů podle 

J. Levého.  

 Podle očekávání se text ukázal být velice náročným z hlediska terminologie, která 

se vztahuje k nejrůznějším oborům. Nejproblematičtější oblastí, ale zároveň nesmírně 

zajímavou, bylo samotné proniknutí do světa Indiánů a Eskymáků. Snažila jsem se co 

nejvíce pochopit myšlení a víru těchto etnik, abych byla schopná správně interpretovat 

jejich mytologii. Vycházela jsem jen z několika dostupných publikací, neboť tato 

problematika je z velké míry pro české odborníky i nadále opředena tajemstvím. 

 Po fázi porozumění jsem přistoupila k samotnému řešení jednotlivých 

překladatelských problémů. Usilovala jsem o dosažení funkčního ekvivalentu originálu, 

který bude co možná nejvíce vycházet vstříc čtenáři cílového textu. O toho se u 

překladatelské problematiky koneckonců jedná především. Samozřejmě jsem se dopustila 

i určitých posunů, o kterých má práce rovněž pojednává. 
  



 

 

43 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Primární literatura 

1. BURLAND, C. North American Indian Mythology. London: Paul Hamlyn, 1965. 

 

Sekundární literatura 

2. BOAS, F. The Central Eskimo. 1888 [online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: 

<https://www.scribd.com/doc/103891166/Boas-Franz-The-Central-Eskimo-1888>. 

 

3. HRALA, J. Malý labyrint archeologie. Praha: Albatros, 1976. 

 

4. KAŠPAR, O. VRHEL, F. Etnografie mimoevropských oblastí. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1989. 

 

5. KNITTLOVÁ, D. a kol. Překlad a překládání. Olomouc: Universita Palackého, 2010. 

ISBN: 978-80-244-2428-6. 

 

6. LEVÝ, J. Umění překladu. 3. vyd. Praha: Ivo Železný, 1998. ISBN: 80-237-35-39-X. 

 

7. MAKÁSEK, H. Totemy a indiáni severozápadního pobřeží Pacifiku. 2010. 

 

8. MURDOCH, D. Severoameričtí Indiáni. Fortuna Print, 2002. ISBN: 80-7321-020-7. 

 

9. NORD, C. Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of 

a Model for Translation-Oriented Text Analysis. 2. vyd. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 

1991. ISBN: 90-5183-311-3. 

 

10. POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. 2. 

vyd. Bratislava: Tatran, 1975. 

 

11. RASMUSSEN, K. Grónské mýty a pověsti. Praha: Argo, 1998. ISBN: 80-7203-080-9. 

 

12. ŠOLC, V. Indiánské historie. Praha: Československý spisovatel, 1977. ISBN: 80-202-0066- 

 



 

 

44 

 

13. VOTÝPKA, J. Severní Amerika. 1987. 

 

Jazykové příručky a slovníky 

14. ČECHOVÁ, M., et al. Čeština – řeč a jazyk. 2. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 

2000. ISBN: 80-85866-57-9. 

 

15. Geologický slovník Anglicko-český a česko-anglický. Česká geologická služba. 

[online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: 

<http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/gslov.pl>. 

 

16. DUŠKOVÁ, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: 

Academia, 2006. ISBN 80-200-1413-6. 

 

17. Lingea Lexicon 5.0, Lingea s.r.o., 2008. 

 

18. Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Limited, 2005. 

[CD-ROM]. 

 

19. Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český AV ČR. [online]. [cit. 2018-07-

20]. Dostupné z: <http://prirucka.ujc.cas.cz/>. 

 

Internetové zdroje 

20. Antropologický slovník. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. [online]. 

[cit. 2018-07-20]. Dostupné z: 

<https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/slovnik.html>. 

 

21. Český národní korpus – KonText. Ústav Českého národního korpusu FF UK. 

[online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné z:<https://kontext.korpus.cz>. 

 

22. Knihovna Náprstkova muzea. On-line katalog. [online]. [cit. 2018-07-05]. Dostupné 

z: <https://npm.opac.nm.cz/authorities/35187#!?pageNumber=1>.  

 



 

 

45 

 

23. Wikipedia, the Free Encyclopedia. [online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: 

<http://en.wikipedia.org>. 

 

24. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org>. 

  



 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 

 


