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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá dějinami českého překladu z portugalské a brazilské literatury mezi 

rokem 1898, kdy vyšel první knižní překlad z portugalštiny, a 1948, kdy v Československu 

došlo ke státnímu převratu a s ním i ke změnám v recepci zahraničních literatur. První část 

práce zahrnuje teoretický model výzkumu v dějinách překladu, seznam zkoumaných děl, krátké 

shrnutí česko-portugalských a česko-brazilských kontaktů, nahlédnutí do české nakladatelské 

činnosti a reflexi portugalsky psaných literatur v českých periodikách. Druhá část práce se 

věnuje všem šestnácti knižním překladům a v omezené míře také překladům časopiseckým 

a rukopisným. Uvádíme zde informace o jednotlivých dílech a jejich autorech, zabýváme se 

okolnostmi vzniku a vydání překladů, osobnostmi překladatelů, nakladatelstvími a v neposlední 

řadě také recepcí překladů na české literární scéně. 

 

Klíčová slova 

dějiny překladu, recepce portugalské a brazilské literatury, portugalská literatura, brazilská 

literatura  



 

 

Abstract 

The present diploma thesis is focused on the history of Czech translations from Portuguese and 

Brazilian literatures between 1898, when the first book translation from Portuguese was 

published, and 1948, when the Czechoslovak coup d'état took place, causing changes in the 

reception of foreign literatures. The first part of the thesis includes a theoretical model of 

research in the history of translation, a list of examined translations, a brief summary of Czech-

Portuguese and Czech-Brazilian relations, an insight into Czech publishing activity and a 

reflection on Portuguese language literatures in Czech periodicals. The second part of the thesis 

deals with all sixteen book translations and, to a limited extent, also magazine and manuscript 

translations. This part presents information about the original books and their authors and it 

deals with the circumstances of the origin and publication of their translations, the personalities 

of the translators, publishers and, last but not least, the reception of the translations on the Czech 

literary scene. 
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History of Translation, Reception of Portuguese and Brazilian Literature, Portuguese 

Literature, Brazilian Literature  



 

 

Resumo 

A tese de mestrado foca a história da tradução checa da literatura portuguesa e brasileira entre 

os anos 1898, em que a primeira tradução de português em livro foi publicada, e 1948, em que 

o Golpe de Estado teve lugar na Checoslováquia, provocando mudanças na receção das 

literaturas estrangeiras. A primeira parte da tese inclui o modelo teórico de pesquisa em história 

da tradução, a lista das traduções investigadas, um breve resumo das relações checo-

portuguesas e checo-brasileiras, um olhar sobre a atividade editorial checa e uma reflexão 

acerca das literaturas de língua portuguesa em periódicos checos. A segunda parte da tese 

dedica-se aos dezasseis livros traduzidos e, de uma forma limitada, às traduções em revistas e 

manuscritos. Apresentamos informações sobre as obras originais e os seus autores, focamos as 

circunstâncias de criação e publicação das traduções, os tradutores, as editoras e, por último, a 

receção das traduções na cena literária checa. 

 

Palavras-chave 

História da tradução, Receção das Literaturas Portuguesa e Brasileira, Literatura Portuguesa, 

Literatura Brasileira  
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Úvod 

Seznam knižních překladů z portugalštiny do češtiny dnes podle údajů ze Souborného katalogu 

České republiky (2014) čítá již na čtyři sta titulů. Dominantně jsou mezi nimi samozřejmě 

zastoupena literární díla portugalská, od druhé poloviny 20. století však přibývá děl brazilských 

a bohužel stále ještě jen výjimečně se objevují překlady děl z portugalsky mluvící Afriky. 

Uvážíme-li, že překlady z portugalského jazyka vycházely už od počátku 19. století 

i časopisecky, můžeme konstatovat, že lusofonní literatury, jejichž domoviny jsou nám nejen 

geograficky, ale také kulturně vzdálené, si u nás v průběhu staletí vytvořily poměrně solidní 

pozici. 

Dějiny českého překladu z portugalštiny se začaly psát již na konci 18. století, ale první 

knižní překlad vyšel teprve o sto let později. Román Júlia Dinise Svěřenky páně farářovy (1898) 

v překladu O. S. Vettiho tak zahájil překladatelskou epochu, jíž se budeme v této diplomové 

práci zabývat. Počátky českého překladu z portugalsky psaných literatur jsou spojeny 

s klíčovými osobnostmi české literární scény sklonku 19. století a prvních desetiletí 20. století, 

např. Jaroslavem Vrchlickým, Arnoštem Procházkou, Hugem Kosterkou, Kamilem Bednářem 

nebo Václavem Černým. Tito a další překladatelé uvedli během padesáti let do českého 

prostředí třináct portugalských a tři brazilské knižní tituly. Ač se tento počet nezdá příliš 

vysoký, na důležitosti překladů se tím nic nemění, protože ve většině případů se jedná o tituly 

uznávaných autorů a tato mezikulturní činnost navíc položila pevné základy českého 

překladatelství z portugalštiny, na nichž se staví dodnes. Zkoumanou překladatelskou epochu 

uzavírá rok 1948, který společně se změnou státního uspořádání přinesl i zásadní proměny 

nakladatelské praxe a recepce zahraničních literatur. 

Cílem této diplomové práce je tedy zmapovat dějiny českého překladu z portugalsky 

psaných literatur v jejich počátečním období mezi roky 1898 a 1948. Vzhledem k tomu, že na 

toto téma doposud nevznikla žádná obsáhlejší a komplexnější teoretická studie, bude mít naše 

práce zejména charakter informativní a souhrnný. Tento cíl se může zdát poměrně ambiciózní, 

ale naším záměrem rozhodně není podat vyčerpávající informaci o veškerém překladatelském 

dění z portugalštiny v daném období. Uvědomujeme si, že během výzkumu mohou vyvstat 

další otázky, na něž nebude v našich silách odpovědět, či hypotézy, které nedokážeme potvrdit, 

ani vyvrátit. Považujeme však za nezbytné vytvořit základní práci věnovanou tomuto tématu. 

Osu práce budou tvořit knižní překlady z portugalsky psaných literatur, ale pokusíme se zmínit 

i časopisecké překlady a rukopisy jejich autorů. Za významnou považujeme také dobovou 
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teoretickou reflexi portugalsky psaných literatur, kterou se pokusíme nastínit. Je třeba si 

uvědomit, že výzkum v dějinách překladu nezahrnuje jen vytvoření soupisu přeložených děl, 

ale také zjištění informací o výchozí kultuře, literatuře a autorovi, okolností výběru děl 

k převodu do cílové kultury, poznatků o cílové kultuře, literatuře a překladateli a dále shrnutí 

recepce zahraničních literatur a překladových děl v domácím kontextu. Typologicky se jedná 

o výzkum kvalitativní a diachronní, při němž se využívá kombinace translatologických postupů 

a historiografického bádání. 

Jak bylo již zmíněno výše, dějiny nejstaršího překladu z portugalštiny nebyly doposud 

předmětem ucelené studie. Kusé informace o nich však najdeme například 

v českých publikacích o dějinách lusofonních zemí: Brazílie (Klíma, 2003), Dějiny Brazílie 

(Klíma, 2011), Dějiny Portugalska (Klíma, 2007) a Portugalsko (Binková, 2004). Soupisy 

překladových titulů jsou také součástí zahraničních přehledových publikací věnovaných 

portugalsky psaným literaturám, které vyšly v češtině: Dějiny brazilské literatury (Stegagno 

Picchiová, 2007), Dějiny literatur Latinské Ameriky (Anderson Imbert, Amora, 1966) a Dějiny 

portugalské literatury (Saraiva, Lopes, 1972). V předmluvě k poslednímu z těchto titulů 

připojuje překladatel Zdeněk Hampl zmínku také o dějinách českého překladu. 

[…] již v první polovině 19. stol. vychází v Čechách první (byť jen fragmentární) překlad 

Camõesových Lusovců a později se objevují další překlady z tvorby portugalského národního 

básníka i autorů jiných (jmenovitě Eçy de Queirós a Ferreiry de Castro) […] (Saraiva, Lopes, 

s. 7) 

Publikované české překlady jsou uvedeny také u jednotlivých hesel ve Slovníku 

spisovatelů Latinské Ameriky (Hodoušek, 1996) a Slovníku spisovatelů Španělska 

a Portugalska (Hodoušek, 1999). Vynikajícími zdroji jsou pro nás články portugalistů Zdeňka 

Hampla (1929–1986) a Pavly Lidmilové (1932–2019). Oba se věnovali překladům poezie Luíse 

Vaze de Camõese. Hampl publikoval studii „Portugalská poezie v Čechách“ (1956a) 

v Časopisu pro moderní filologii, články „Camões na Boémia“ (1956b) a „Outra Vez: Camões 

na Boémia“ (1957) v portugalském časopise Vértice a text „Camões em Checo“ (1966) 

v brazilském časopise Revista Camoniana. Lidmilová jeho práci prohloubila v rozsáhlém 

příspěvku „A Projecção de Camões na Cultura e na Literatura Checas“ (1984) vydaném ve 

sborníku Os Lusíadas: Estudos Sobre a Projecção de Camões em Culturas e Literaturas 

Estrangeiras. Stejnému předmětu studia se věnovala také v článku „A Projecção de Camões na 

Literatura Checa“ (1985) pro časopis Revista da Universidade de Coimbra. Diplomovou práci 

Dva české překlady Camõesových Lusovců (2013) sepsala Zuzana Havlovcová. 
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Kromě studia titulů v několika českých knihovnách (Národní knihovna ČR, Knihovna 

AV ČR, Knihovna Ústavu pro českou literaturu a Moravská zemská knihovna) vyžadoval 

výzkum také návštěvu zahraničních knihoven (Národní knihovna v Lisabonu, Všeobecná 

knihovna Univerzity v Coimbře, Meziuniverzitní centrum pro studium Camõese 

a Iberoamerický institut v Berlíně), kde se nám podařilo získat originály, bibliografické 

podklady pro zpracování informací o autorech a překlady do jiných cizích jazyků. Velmi 

podnětné bylo bádání v českých archivech, zejména v badatelně Památníku národního 

písemnictví v Praze, v centrálním depozitáři PNP v Litoměřicích a v Archivu Národního 

muzea, kde se nachází pozůstalosti většiny překladatelů zkoumaného období a odkud jsme 

čerpali informace týkající se jejich kontaktů s Portugalskem či Brazílií, okolností výběru děl 

a recepce portugalsky psaných literatur u nás. 

V první kapitole práce představíme teoretický model bádání v dějinách překladu, 

založený na studiích československých translatologů Jiřího Levého a Antona Popoviče, 

společně s jeho aplikací na náš výzkum. Součástí teoretické části naší práce bude také uvedení 

seznamu knižních překladů a vypracování rešerší zabývajících se česko-portugalskými a česko-

brazilskými bilaterálními a kulturními vztahy, dále souvisejícími dějinami české nakladatelské 

praxe a nakonec teoretickými a zpravodajskými příspěvky o portugalské literatuře v českých 

periodikách. Praktická část diplomové práce se zaměří na zkoumání jednotlivých překladů, 

jejich vzniku a všech dalších souvztažností. 

  



13 

 

1. Výzkum v dějinách překladu 

Dějiny překladu jsou téměř vždy nedílnou součástí národní literatury. Obzvláště v případě 

české kultury přejímala překladová tvorba takové úlohy národního písemnictví, jako byl rozvoj 

jazyka nebo zavádění nových literární žánrů (především v době národního obrození). Mimo to 

sehrála roli také při osamostatňování našeho národa a budování jeho postavení v rámci Evropy. 

Pro naše téma je však důležitý zejména její pozdější význam, který tkvěl v „poznání 

a přibližování kulturních hodnot jako nezbytného doplňku domácí produkce, místy dokonce 

inspirující a posunující další vývoj“ (Hrala, 2002, s. 7). Překlad se tak v rámci národní kultury 

postupně stal samostatnou jednotkou se svou vnitřní logikou. Takové pojetí nám umožňuje 

zkoumat jej s ohledem na překladovou normu a zajímat se přitom o originál, překlad, 

překladatele, výchozí kulturu, cílovou kulturu (včetně role překladu v ní a recepce) atd. Stručně 

řečeno se tak v dějinách překladu můžeme zabývat nejen tím „co, ale také kdo a jak“ (Hrala, 

2002, s. 7–8). Vycházíme zde ze slov Milana Hraly (1931–2015), editora publikace Kapitoly 

z dějin českého překladu, pro niž byla východiskem práce translatologa Jiřího Levého.  

 

1.1 Jiří Levý a „Překlad jako problém literárněhistorický“ 

Jiří Levý (1926–1967) je známý především jako stěžejní postava československé translatologie 

a autor díla Umění překladu (1963, používáme 4. vydání z roku 2012). Jeho teoretická práce, 

založená na principech strukturalismu, je obšírná a pojednává mimo jiné o překladatelském 

procesu, problémech překladu a překladatelské poetice. Věnuje se próze, dramatu a poezii. 

Jednou z hlavních tezí publikace je model překladu, znázorněný jako dvojčlenný komunikační 

řetězec, v němž dochází k dešifrování sdělení předlohy, jeho přeformulování do překladatelova 

jazyka a dešifrování překladu čtenářem. Právě při překladatelově konkretizaci originálu či při 

realizaci překladu dochází k ovlivňování díla překladatelem. (Levý, 2012, s. 42–50) 

Kromě působení překladatele v překladatelském procesu je pro naši práci zásadní 

zkoumání „Překladu jako problému literárněhistorického“, kterému je v Umění překladu 

věnována šestá kapitola. V její první části se autor zabývá „stavem práce v dějinách 

překladatelství“ a vyzdvihuje důležitost tohoto oboru pro překladatelskou praxi, literární teorii 

a doplnění obrazu českého literárního vývoje. Uvádí zahraniční publikace věnované překladu 

a mluví také o nezbytnosti sepsat monografii se zaměřením na dějiny českého překladu. 

Skromně potom poukazuje na své dílo České teorie překladu (1957, používáme vydání z roku 
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1996), v němž se právě vývojem českého překladatelství, včetně metod a teorií, od nejstarších 

dob až po druhou světovou válku zabývá. (Levý, 2012, s. 179–181) 

Ve druhé části kapitoly s názvem „Analýza překladu“ upozorňuje Levý na několik jevů, 

kterých by si měl badatel v dějinách překladu všímat. Vzhledem k úzkému sepětí překladu 

s originálem je třeba se věnovat genezi překladu a brát v potaz i další činitele, jako jsou 

například redaktoři. Nejprve je vždy nutné zjistit, „jaký text byl vlastně překladateli předlohou“, 

tedy ověřit si, zdali se nejedná o překlad z druhé ruky, což se snadno prokáže na 

neporozuměních či odchylkách. Poznat se dá také využití cizího překladu jako pomocného 

materiálu. Levý upozorňuje i na zkoumání vztahu překladu k jeho dřívějším českým verzím. 

Po těchto krocích je možné analyzovat postup samotný, tedy vydat se po stopách překladatelské 

metody, kterou lze určovat na základě opakovaných drobných významových či estetických 

odchylek překladu od předlohy. Na mysli je ale také třeba mít vývoj samotného překladatele. 

Pátrání po překladatelově metodě je složité, pomoci mohou například rukopisy, informace 

o předcházejících cizích překladech, které mohl překladatel získat, či korespondence. (Levý, 

2012, s. 181–194) 

Třetí a poslední část kapitoly se nazývá „Překlad v národní kultuře a ve světové 

literatuře“. Levý zde mluví o středověkém univerzalismu, založeném na jednotě jazyka (latiny), 

který vystřídal univerzalismus moderních literatur, stojící na mezikulturní komunikaci a tvořící 

jakýsi jednotící „hromadný sdělovací prostředek“. Na úrovni národní však překlad funguje jako 

diferenciační prvek – přináší něco nového, například v žánrové oblasti atd. Za nezbytné pokládá 

Jiří Levý zkoumání překladu jako součásti české literatury, respektive zjištění jeho ohlasu 

a úlohy v českém kontextu. Takové zamyšlení musí uvážit podíl překladatele, národní původ 

originálu a reakci čtenářů na něj. Důležitý je také vztah překladu k literatuře původní, a to ve 

třech ohledech: a) ve vztahu původní autorské tvorby spisovatele-překladatele a jeho 

překladatelské tvorby, b) ve vzájemném ovlivňování mezi konkrétními překlady a konkrétními 

českými díly, c) v ovlivňování kulturní a politické orientace české literatury. (Levý, 2012, s. 

194–199) 

 

1.2 Popovičův výzkumný model k dějinám překladu 

Na práci Jiřího Levého navázal translatolog původem z Prešova Anton Popovič (1933–1984). 

Inspiroval se zejména jeho komunikačním modelem. (Popovič, 1975, s. 17) Zabýval se však 

také systematizací teorie překladu a jejích příbuzných disciplín, jejíž náčrt představil ve své 
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publikaci Teória umeleckého prekladu (1975). V Popovičově schématu stojí dějiny překladu 

mezi dějinami literatury a teorií překladu. Zkoumají problematiku překladu z diachronického 

hlediska v rámci domácího literárněhistorického kontextu a s ohledem na vývoj 

překladatelských metod (odvíjejících se od dobového literárního směřování). Nelze je ale ani 

oddělit od praxeologie a kritiky překladu. (Popovič, 1975, s. 34–36) 

Popovič sestavuje výzkumný model k dějinám překladu: 

A. Přípravné práce k dějinám překladatelství. 

 1. Bibliografický soupis překladů. 

Statistika rukopisných, časopiseckých a knižních překladů (a její vyhodnocení podle 

literárních druhů, autorů, literatur a epoch). 

 2. Bibliografie překladatelů – Slovník národních překladatelů. 

  Diferenciace překladatelství: 

  a) spisovatel a překladatel v jedné osobě, 

  b) překladatel-specialista. 

B. Praxeologie překladu. Vnější podmínky a kulturně-společenské předpoklady překladatelské 

činnosti. 

C. Vývoj překladatelských metod. 

 1. Překladatelský program. 

 2. Dějiny překladatelských metod podle jednotlivých období. 

  a) Zformulovaná poetika překladu. 

b) Poetika překladu (Proces a text). Vztah: originál ↔ překlad, vztah: překlad ↔ 

překlad. 

D. Úloha překladu v literárním vývoji. 

 1. Překlad v kontextu původní tvorby. 

  a) Slohové postupy přijímající literatury v překladu a naopak. 

  b) Žánrový aspekt literatury a překlad. 

E. Funkce překladu v literárním životě. 

 1. Překlad jako fakt meziliterární komunikace. 

 2. Překlad v systému metaliteratury – literárního vzdělání. 

 3. Překlad v kontextech literatury, filozofie, kultury apod. 

F. Typologie národního překladu v jednotlivých obdobích v porovnání s jinými literaturami. 

(Popovič, 1975, s. 36–37; vlastní překlad) 

Jedním z přínosů Popovičovy teoretické translatologické práce je zamyšlení nad 

praxeologií překladu, respektive nad jeho vnějšími souvislostmi, které mají přímo či nepřímo 

vliv na tvorbu překladu nebo výběr díla. Popovič do praxeologie překladu zahrnuje: 
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1) vliv kulturní politiky na překladatelský program a překladatelské podnikání, 2) analýzu 

překladatelského programu z aspektů knižního trhu, 3) specifické funkce kritiky uměleckého 

překladu, 4) účast redaktora na tvorbě překladatelského textu, 5) dějiny překladatelských institucí 

(organizací a časopisů) […] a 6) didaktika překladu […]. (Popovič, 1975, s. 239–240; vlastní 

překlad) 

Vzhledem k významu, jaký měl překlad pro poznání cizích kultur a literatur, obohacení 

českého jazyka a formování domácí literatury, je nezbytné se jeho dějinami zabývat. Ač tvoří 

dějiny českého překládání z portugalštiny menší část celkové problematiky, než je tomu 

u některých jiných jazykových oblastí, na jejich důležitosti to nic nemění. Pro náš výzkum 

využijeme Levého a Popovičovy teorie, díky nimž budeme moct odpovědět nejen na otázky co, 

kdo a jak, ale i proč, bude však třeba přizpůsobit model cílům a omezenému rozsahu naší práce 

a faktu, že pracujeme pouze s jednou zahraniční literaturou. 

V následující kapitole provedeme „přípravné práce k dějinám překladatelství“, vytvoříme 

tedy soupis překladů, detailněji se ale jednotlivým dílům a překladatelům budeme věnovat až 

ve druhé části práce (bod A. u Popoviče). Praxeologii překladu se pokusíme nastínit 

v kapitolách věnovaných bilaterálním vztahům, nakladatelstvím a teoretické reflexi 

portugalsky psaných literatur v časopisech (bod B. u Popoviče). Ve druhé části práce se budeme 

samostatně věnovat každému z knižních překladů a někde zmíníme i ty časopisecké. Zde se 

pokusíme zjistit, jaká byla předloha překladu, k čemuž nám bude sloužit buď samotný text, 

nebo bibliografické či archivální zdroje (druhá část Levého kapitoly o dějinách překladu). 

Budeme mít také snahu zdokumentovat recepci a vlivy daného překladu v českém kulturním 

a literárním prostředí (třetí část Levého kapitoly o dějinách překladu, bod D. u Popoviče). 

Zpracování vývoje překladatelských metod (bod C. u Popoviče) a související srovnávací 

analýzy jednotlivých překladů bohužel nejsou z hlediska omezeného rozsahu diplomové práce 

a nedostatku času možné a nejsou ani cíli našeho základního výzkumu. Tuto problematiku jsme 

zde i přesto uvedli, abychom neporušili celistvost teoretického modelu a naznačili další možné 

směřování výzkumu. Poslední dvě části Popovičova modelu (body E. a F.) se týkají celé národní 

překladové tvorby, takže ani ty cílům naší práce neposlouží.    
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2. Seznam knižních překladů z portugalštiny vydaných mezi lety 

1898 a 1948 

Bibliografický soupis překladů jsme vytvořili na základě informací z přehledových publikací 

o dějinách portugalsky psaných literatur, které jsme zmiňovali v úvodu, a výsledků ze 

Souborného katalogu České republiky, kde jsme zvolili následující kritéria: „monografie“, 

jazyk originálu „portugalština“, druh dokumentu „knihy“, „pouze dokumenty v češtině“ a rok 

vydání od 1898 do 1947. Údaje z těchto zdrojů jsme porovnali a optimalizovali výběr děl pro 

náš výzkum (vyloučili jsme očividně chybná data – např. bengálský román a jednu odbornou 

publikaci ve francouzštině). Rozhodli jsme se vyřadit také knihu Portugalské listy (1910, 1916, 

1919, 1921, 1926, 1931), u níž byl prokázán francouzský původ originálu. Překlady jsou řazeny 

chronologicky od nejstaršího po nejnovější, výjimku tvoří pouze další vydání stejného titulu, 

která jsou uváděna pod sebou. 

 Překlad 

Rok 

vydání 

překl. 

Nakladatelské 

údaje 
Edice Překladatel Originál 

Rok 

vydání 

orig. 

Autor 

1. 

Svěřenky páně 

farářovy: 

vesnický 

román 

1898 J. Otto 

Ottova 

laciná 

knihovna 

národní, 

Spisy pro 

zábavu a 

poučení, č. 

165 

O. S. Vetti 

(Alois 

Koudelka) 

As Pupilas 

do Senhor 

Reitor 

1867 Júlio Dinis 

2. 

Belkiss: 

královna 

sábská, 

axumská a 

hymiarská 

1900 Moderní revue 

Knihovna 

Moderní 

revue 

Arnošt 

Procházka 

Belkiss: 

Reinha de 

Sabá, 

dʼAxum e do 

Hymiar 

1894 
Eugénio de 

Castro 

 = 1916 
Kamila 

Neumannová 

Knihy 

dobrých 

autorů, sv. 

132 

Arnošt 

Procházka 
= = = 

3. 
Lusovci: báseň 

o desíti 

zpěvech 

1902 J. Otto 

Světová 

knihovna, č. 

247-248, 

278-280 

Jaroslav 

Vrchlický 
Os Lusíadas 1572 

Luís Vaz 

de Camões 

4. Můj flos 

sanctorum 
1914 Josef Florian 

Dobré dílo, 

sv. 14 

Antonín 

Ludvík 

Stříž 

O Meu Flos 

Sanctorum 
1908 

José 

Severiano 

de 

Resende 

5. Dobrodruh v 

svaté zemi 
1919 

Ústředním 

dělnickém 

knihkupectví 

Románová 

knihovna, 

sv. 24 

Antonín 

Macek  
A Relíquia 1887 

Eça de 

Queirós 
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a nakladatelství 

(Ant. Svěcený) 

6. 
Tajemství 

silnice z 

Cintry 

1922 
Národní 

politika 
příloha listu 

Hugo 

Kosterka 

O Mistério 

da Estrada 

de Sintra 

1870 

Eça de 

Queirós, 

Ramalho 

Ortigão 

7. Sonety lásky 1933 V. Vokolek 
Paprsek, 

sv. 22 

Miloslav 

Bureš 

Sonetos de 

Amor 
x 

Luís Vaz 

de Camões 

8. Divoška 1934 Šolc a Šimáček Horizont 
Jaroslav 

Poch 
Bugrinha 1922 

Afrânio 

Peixoto 

9. Stín kaučuku 1934 Sfinx, B. Janda 

Evropská 

knihovna, 

sv. 10 

Milada 

Fliederová 
A Selva 1930 

Ferreira de 

Castro 

 = 1941 Sfinx, B. Janda 
Palma, sv. 

18 

Milada 

Fliederová 
= = = 

10. Zločin pátera 

Amara 
1934 

Nakladatelství 

Volné 

myšlenky 

x 

Alois 

Machovec 

(Ivan 

Krahulík) 

O Crime do 

Padre 

Amaro 

1875 
Eça de 

Queirós 

11. Návrat do 

Ráje 
1936 

Česká 

akademie věd 

a umění; Česká 

grafická Unie, 

a. s. 

Sborník 

světové 

poezie, 

sv. 173 

Rudolf Jan 

Slabý, 

Jaromír 

Borecký 

Regresso ao 

Paraíso 
1912 

Teixeira de 

Pascoaes 

12. Brazilský dům 1938 Jos. R. Vilímek 
Světová žeň, 

sv. 8 

Evžen 

Kellner 
O Cortiço 1890 

Aluísio 

Azevedo 

13. Portugalské 

lásky 
1941 Václav Petr Lyrika, sv. 2 

Václav 

Černý, 

Kamil 

Bednář 

x x 
Luís Vaz 

de Camões 

 = 1942 Václav Petr Lyrika, sv. 2 

Václav 

Černý, 

Kamil 

Bednář 

= = = 

14. Život 

Camõesův 
1941 Václav Petr Atom 

Lumír 

Čivrný 

Vie de 

Camoens 
1934 

Virgínia de 

Castro e 

Almeida 

15. Chladná země 1944 Novina 
Rozkvět, 

sv. 14 

Milada 

Fliederová 
Terra Fria 1934 

Ferreira de 

Castro 

16. Věčnost 1947 
Evropský 

literární klub 
x 

Milada 

Fliederová 
Eternidade 1933 

Ferreira de 

Castro 
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3. Česko-portugalské a česko-brazilské kulturní kontakty 

Abychom mohli zodpovědně pátrat v dějinách českého překladu portugalsky psaných literatur, 

je třeba si nejprve nastínit situaci česko-portugalských a česko-brazilských kulturních kontaktů. 

Na základě informací z několika historiografických titulů Jana Klímy (Brazílie, 2003, Dějiny 

Portugalska, 2007, Dějiny Brazílie, 2011) a Simony Binkové (Portugalsko, 2004) se proto 

pokusíme krátce shrnout dějiny česko-portugalských a česko-brazilských vztahů, díky nimž 

docházelo k vzájemnému kulturnímu ovlivňování, zejména potom k pronikání lusofonních 

kultur a literatur do českého prostředí. Důležitou součástí dějin těchto kontaktů jsou také 

počátky výuky portugalštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterým se budeme 

věnovat v poslední části této kapitoly. 

 

3.1 Česko-portugalské vztahy 

Základní charakteristikou historických vztahů mezi českým a portugalským prostředím je 

především jejich nesystematičnost a obvykle také vznik ze soukromé iniciativy. Bilaterální 

styky zprvu nebyly příliš četné, významněji přibyly až po vzniku samostatného 

Československa. V roce 1937 však následoval útlum způsobený přerušením diplomatických 

styků a opětovné posílení kontaktů, které trvá dodnes, přišlo teprve až s revolučními událostmi 

v obou zemích. Tato tvrzení obecně vystihují způsob a četnost pronikání portugalské literatury 

na český (resp. československý) knižní trh. Máme na mysli zejména významný podíl 

jednotlivců, nejčastěji samotných překladatelů, na výběru děl a vydávání překladů, dále nárůst 

počtu vydaných titulů v první polovině 20. století, relativní stagnaci tohoto počtu v jeho druhé 

polovině a nakonec skokový nárůst množství přeložených titulů po roce 1989. (SKČR, 2014) 

Je však nutno podotknout, že všechny tyto jevy úzce souvisí také s celkovým vývojem knižního 

trhu a publikování překladové literatury u nás, nezávisle na jazyce originálu. Tomuto tématu se 

budeme podrobněji věnovat v následující dvou kapitole. 

Za první česko-portugalský kulturní kontakt, který byl reflektován v literárním díle, 

můžeme považovat cestu poselstva krále Jiřího z Poděbrad do západoevropských zemí. Český 

panovník a obratný diplomat vyslal družinu šlechticů vedenou svým švagrem, panem Lvem 

z Rožmitálu a Blatné, na evropskou cestu s cílem sjednotit se proti tureckému nebezpečí 

a posílit své vlastní postavení. Členem výpravy byl i Václav Šašek z Bířkova, jehož Deník 

o jízdě a putování pana Lva z Rožmitála a Blatné z Čech až na konec světa popisuje cestu po 
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portugalském území. Toto unikátní svědectví z druhé poloviny 15. století přibližně o 400 let 

později literárně zpracoval Alois Jirásek.  

Literárně významné bylo období portugalských zámořských objevů, protože informace 

o nově nalezených územích a jejich dobývání se dostávaly také do českého prostředí. Nejednalo 

se ale o díla psaná portugalskými autory, nýbrž o česká autorská díla – Kalendář historický 

(1590) Daniela Adama z Veleslavína, Cesty z království Českého do Benátek, odtud po moři do 

Svaté Země… (1608) Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic atd. – nebo překlady z jiných 

jazyků – Kozmografie česká (1554) Zikmunda z Púchova (úprava originálu německého spisu 

Sebastiana Münstera), Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove (1590) Jeana de 

Léryho, Dvě cesty do Brazílie (1557) Hanse Stadena atd. Přece jen však podávala svědectví 

o portugalských dějinách a územích.  

Opomenout rozhodně nelze ani portugalský duchovní vliv, který se projevil v českých 

zemích zejména v 17. a 18. století. Docházelo dokonce k překladům kázání a náboženských děl 

portugalských misionářů. Kromě toho bylo Portugalsko přestupní stanicí pro české jezuitské 

misionáře na cestě do misií.  

Ke zintenzivnění vztahů došlo v 18. a 19. století vlivem sňatků mezi Habsburky 

a portugalskými šlechtickými rody. Arcivévodkyně Marie Anna Habsburská se provdala za 

budoucího krále Jana V. Portugalského. Diplomatické působení Portugalců Joãa Gomese a jeho 

syna Manuela na vídeňském dvoře vedlo k založení rakouské větve rodu Silva-Tarouca, mezi 

jehož majetky patřilo i panství Čechy pod Kosířem. Tento portugalský rod, který se jako jediný 

trvale usídlil v českých zemích a zapojoval se do českých národních záležitostí, se také stal 

mecenášem malíře Josefa Mánesa. Devatenácté století přináší konečně také česko-portugalské 

sblížení na poli literatury. Dochází k prvním překladům Camõesových děl, jimž se budeme 

později věnovat podrobně. Za průlomový je považován nám již známý překladatelský počin 

Jaroslava Vrchlického.  

Počátek 20. století se v obou zemích nesl v duchu velkých politických změn, o nichž se 

vzájemně informovaly prostřednictvím tisku. Mladé republiky ustavily 18. října 1920 

diplomatické styky a „rozvíjely se mnohočetné kontakty na poli humanitních i přírodních 

a exaktních věd, techniky, vojenství atd.“ V meziválečné době v Lisabonu sice neexistoval 

český zastupitelský úřad, ale o diplomatické kontakty se starali velvyslanci se sídlem v Madridu 

či chargé d'affaires: Miloš Kobr (1922–1925), Adolf Berka (1925–1927), Vlastimil Kybal 

(1927–1935) a Robert Flieder (1936–1937). Jejich portugalskými homology v Praze byli 



21 

 

Henriques da Guerra Quaresma Viana (1926–1927), Alberto da Veiga Simões (1927–1934) 

a José da Costa Carneiro (1934–1937). Právě José da Costa Carneiro se významně zapojoval 

do propagace Portugalska v Praze. PhDr. Vlastimil Kybal se věnoval studiu historie a filozofie 

na Univerzitě Karlově a v zahraničí (zejména ve Francii, Itálii, Španělsku a Německu), v roce 

1920 nastoupil diplomatickou kariéru, v rámci níž působil v letech 1925-1927 jako vyslanec 

v Rio de Janeiru a Buenos Aires a v letech 1927–1935 (od roku 1933 do roku 1935 jako chargé 

d’affaires) v Madridu. Po návratu z této mise chvíli přednášel na Univerzitě Karlově a v roce 

1934 v Českém rozhlase referoval o Portugalsku. V roce 1936 jej v Madridu vystřídal JUDr. 

Robert Flieder, který v té době o post nestál. Jeho manželkou byla Milada Fliederová, 

překladatelka z portugalštiny. Misi Fliederovi zkomplikovala španělská občanská válka 

a neshody s Portugalskem kvůli nákupu československých zbrání, které roku 1937 vedly 

k přerušení diplomatických styků mezi státy, iniciovanému Antóniem Salazarem, vůdcem 

autoritářského režimu v Portugalsku. (Brejcha, 2006, s. 54–56) 

O česko-portugalské meziválečné kulturní kontakty se zasloužilo také několik 

zajímavých osobností mimo diplomatický svět. Portugalec António Ferro, později hlavní 

postava salazaristické propagandy, navštívil pražský kongres literárních kritiků. Historik 

a filozof Fidelino de Figueiredo navštívil Československo v roce 1929, aby se zúčastnil oslav 

svatováclavského milenia, a na základě své zkušenosti sepsal dílo Iniciação Boémia, v němž 

mimo jiné ocenil novou republiku a T. G. Masaryka. (Špirk, 2014, s. 2) Do Pestrého týdne se 

také obdivně vyjádřil o činnosti sokolů. Tuto organizaci, jež šířila slávu Československé 

republiky po celém světě, ocenili ve stejném článku i spisovatelka Ana de Castro Osoriová 

a coimberský profesor Costa de Lobo, který do Prahy zavítal v roce 1927. (Pestrý týden, 9. 7. 

1932, s. 7) Česká strana se na oplátku zajímala o nejzápadnější evropský stát. Překladatel 

a pedagog Rudolf J. Slabý tento zájem zdůraznil, když v letech 1929 a 1930 poskytl několik 

rozhovorů portugalském deníku Diário de Notícias. Prvorepublikový rozvoj napomohl uvádění 

portugalských kulturních témat do českého tisku a portugalské literatury mezi české čtenáře. 

Právě v tomto období byla vydána většina překladů, které jsou předmětem této diplomové práce 

a které položily základ pro pozdější plodnou překladatelskou činnost, ať už tu, která byla 

omezována komunistickou ideologií, nebo tu, která se chopila příležitosti v porevoluční době. 

Zajímavé je, že k vydání několika děl přeložených z portugalštiny došlo i ve válečné době, 

přinášející obvykle kulturní útlum. 
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3.2 Česko-brazilské vztahy 

Česko-brazilské vztahy jsou založeny na dlouhé přátelské tradici. Zajímavé a kulturně 

i historicky významné fenomény představují zejména české přistěhovalectví a s ním spojená 

krajanská činnost na brazilském území. Diplomatické styky mezi Československem a Brazílií 

byly ustaveny ihned po osamostatnění naší republiky a k jejich přerušení došlo pouze v letech 

1939 až 1942. I přesto je ale počet překladů z brazilské literatury vydaných v první polovině 

20. století výrazně nižší než počet překladů z portugalské literatury. 

První informace o novém zámořském území Portugalského království se do tehdejších 

Čech dostaly již v roce 1506 prostřednictvím Spisu o nových zemiech a o Novém světě, o němžto 

jsme prve žádné známosti neměli ani kdy co slýchali, který vydal plzeňský tiskař Mikuláš 

Bakalář Štětina. Další díla s touto tématikou, jež také přispěla k rozšíření povědomí o zemi 

brazilového dřeva, jsme zmiňovali již v předchozí podkapitole. V 17. a 18. století pobývali 

v Brazílii jezuitští vzdělanci českého původu. Když v roce 1817 přijela do Brazílie habsburská 

arcivévodkyně Leopoldina, aby se později stala brazilskou císařovnou, zájem o jihoamerickou 

zemi vzrostl. 

Ve druhé polovině 19. století se v Brazílii začali usazovat čeští emigranti, kteří se sem 

vydávali hledat půdu a nové uplatnění. Doufali, že je v Brazílii čeká lepší život, ale často se 

ocitli ve svízelných poměrech. Už tehdy se pěstovaly také kulturní kontakty, např. v 80. letech 

navštívila Brazílii hned dvakrát zpěvačka Klementina Kalašová. Zrušení otroctví 

a republikánský převrat v Brazílii v roce 1889 způsobily nedostatek pracovní síly, která 

společně s nepříznivou situací v Evropě vyvolala novou imigrační vlnu. Česká krajanská 

komunita v Brazílii se rozrostla a její členové začali na přelomu 19. a 20. století zakládat první 

spolky, mezi jejichž cíle patřilo pěstování českého jazyka. Mezi nejznámější patřily spolek 

Slavia, Přemysl a Klub rolníků. Ve stejné době objevovali Brazílii také čeští cestovatelé, např. 

Alberto Vojtěch Frič. 

První desetiletí 20. století znamenala pro česko-brazilské vztahy rozkvět. Veškeré dění 

se však i nadále odehrávalo spíše na jihoamerickém kontinentě. Krajanské spolky se věnovaly 

kulturní činnosti a roku 1917 vyšel v São Paulu Labyrint světa a ráj srdce v portugalském 

překladu polyglota Františka Lorence. Po první světové válce navázalo Československo s 

Brazílií oficiální diplomatické styky, čímž vznikl i prostor pro nové kulturní kontakty. Prvním 

československým vyslancem byl od roku 1920 do roku 1924 Jan Klecanda známý spíše pod 

pseudonymem Havlasa. Obratný diplomat se v Brazílii i v dalších jihoamerických zemích těšil 
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velké oblibě a váženosti. Za jeho působení se také Československo zúčastnilo světové výstavy 

v Rio de Janeiru, která probíhala od září 1922 do července 1923. Jan Havlasa byl však známý 

také jako cestovatel a spisovatel, je autorem například cestopisné knihy V brazilských horách 

(1925). Po Havlasovi se československým vyslancem v Brazílii stal Vlastimil Kybal. Napříč 

rozsáhlým jihoamerickým státem putovali další a další cestovatelé z českých krajů, již svoje 

zkušenosti sepisovali v cestopisech či beletrii. Mnozí z nich se v Brazílii nakonec usadili 

natrvalo, například Vladimír Kozák, který studoval indiánské skupiny brazilského vnitrozemí 

a který svými články zřejmě inspiroval i tvorbu Zdeňka Buriana. Vycházely také praktické 

příručky určené přistěhovalcům, kupříkladu titul Brasilie. Poučení pro československé 

vystěhovalce, jehož autorem byl československý konzul v São Paulu Václav Kresta. Významný 

český odkaz zanechal v Brazílii také Jan Antonín Baťa, který se sem přistěhoval během druhé 

světové války a založil zde hned několik prosperujících podniků. 

 

3.3 Pražská portugalistika 

Historii výuky portugalštiny na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy se ve své bakalářské 

práci Portugalistika na FF UK: vznik a dějiny oboru (2016) věnuje Filip Vavřínek. V první 

kapitole uvádí citaci z článku Zdeňka Hampla „Z počátků pražské portugalistiky“ (1959), která 

velmi dobře vystihuje první desetiletí pražské portugalistiky, proto jsme se rozhodli ji na úvod 

této podkapitoly použít i my. Hampl svůj článek uzavírá slovy „Portugalistické práce se rodily 

více méně náhodně s profesorem, který si oblíbil portugalský jazyk, a s ním i zanikaly.“ (1959, 

s. 189) Stejně jako v případě česko-portugalských a česko-brazilských vztahů se tak i při 

prosazování portugalštiny na české akademické půdě potvrzuje význam osobních zájmů 

jednotlivců. 

 Hampl spojuje počátky portugalistiky se dvěma pražskými romanisty Julesem Cornuem 

(1848–1919) a Gustavem Rolinem (1863–1937). Švýcar Jules Cornu působil jako profesor na 

pražské německé univerzitě mezi roky 1877 a 1901. Portugalštině se věnoval mimo jiné ve 

svých etymologických, fonetických a versologických studiích, které byly ceněné i mezi 

portugalskými akademiky. Cornu Portugalsko několikrát navštívil a jako člen Portugalské 

vědecké společnosti a dopisující člen Královské akademie věd v Lisabonu udržoval 

s nejzápadnější evropskou zemí pravidelný kontakt. I přesto věnoval portugalštině jen jednu 

přednášku v akademickém roce 1895/96. Na pražské romanistice působil následně také doktor 
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Gustav Rolin, původem Francouz, který publikoval jednu portugalistickou práci v oblasti 

fonetiky. (Hampl, 1959, s. 187–189) 

 Také na začátku nového století byla portugalština studentům představována v rámci 

jiných romanistických přednášek. Literární kritik, historik, překladatel, bohemista a romanista 

Václav Černý (1905–1987), který studia bohemistiky a romanistiky dokončil v roce 1929, 

zmiňuje ve svých Pamětech výuku profesora Maxmiliana Křepinského (1875–1971) a jeho 

„postupné jednoroční kursy historických mluvnic italské, španělsko-portugalské a rumunské“ 

(Černý, 1994, s. 95). Na konci studií pro něj „číst a historicky interpretovat jakýkoliv text 

francouzský, italský, španělský, portugalský z kteréhokoliv minulého století […] nebylo (pro 

mne) obtíží“ (Černý, 1994, s. 206).  

 Důležitým mezníkem v dějinách pražské portugalistiky je rok 1928, kdy došlo 

k založení volných kurzů portugalštiny, o něž se zasloužil Jaroslav Cechl (1880–1954). Cechl 

vystudoval francouzštinu a němčinu na Univerzitě Karlově a v rámci studií pobýval i v Paříži 

a ve Vídni, kde navštěvoval kurzy portugalštiny. Znalost jazyka následně využíval v rámci své 

tlumočnické praxe. V roce 1926 či 1927 absolvoval letní kurz na Univerzitě v Coimbře. 

Cechlovou zásluhou se potom při románském semináři na Univerzitě Karlově začal vyučovat 

volný kurz portugalštiny s názvem „Jazyk portugalský“.  Sám Cechl jej s přestávkami vedl až 

do roku 1951. Od roku 1946 se k němu připojil také Jan Otokar Fischer, který se po Cechlově 

odchodu stal na čas jediným lektorem portugalštiny. Jaroslav Cechl byl také pedagogem 

Zdeňka Hampla, který se zasloužil o vznik diplomního oboru portugalistiky. (Vavřínek, 2016, 

s. 11–15) 

 Ačkoliv na přelomu 19. a 20. století byla portugalština na pražské Filozofické fakultě 

zprvu zmiňována jen okrajově v rámci obecných romanistických kurzů, je z výše zmíněných 

informací patrné, že pedagogové se jí věnovali a zmiňovali se o ní v rámci srovnávací 

jazykovědy. Založení volného kurzu jen potvrzuje, že tento románský jazyk měl od konce 

20. let na univerzitě své pevné místo. Jak později uvidíme, s fakultou bylo spojeno několik 

překladatelů, jichž se týká tato diplomová práce. 
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4. Česká nakladatelská praxe na přelomu 19. a 20. století 

Přirozeným předpokladem pro vydávání překladové literatury je samozřejmě fungování 

domácího knižního trhu. V souvislosti s českojazyčným prostředím je nezbytné krátce 

charakterizovat podobu tohoto trhu, odvíjející se ještě v 19. století od národní potřeby 

emancipace české kultury a jazyka a po vzniku samostatného Československa od nadšeného 

prvorepublikového snažení. Dalším důvodem pro sepsání této kapitoly je poskytnutí jakéhosi 

„nakladatelského úvodu“, díky němuž budou informace o nakladatelských institucích 

zmiňované v kapitolách věnovaných jednotlivým překladům lépe zasazeny do kontextu. 

 

4.1 Rozmach českého nakladatelství na konci 19. století a „doba překladů“ 

O prvopočátcích českého nakladatelského podnikání lze mluvit již v první polovině 19. století. 

Rozmach českého nakladatelství však přichází až s činností Ignáce Leopolda Kobera, který 

s podnikáním začal v Táboře, ale v roce 1957 se přesunul do Prahy. Zabýval se zejména 

vydáváním odborné české literatury, později také beletrie. (Šimeček, 2014, s. 186–187) 

Koberův podnik tak již můžeme označit za „nakladatelský dům“.  K dalšímu rozvoji 

nakladatelské profese docházelo také v 60. a 70. letech a ke konci 19. století již existovala velká 

prosperující pražská nakladatelství, známá například pod firemními jmény J. Otto, F. Topič, 

Fr. A. Urbánek nebo Jos. R. Vilímek, jejichž součástí bývala také knihkupectví, která fungovala 

jako centra společenského a kulturního života. Mnohdy rekonstruované zdobné budovy 

nakladatelských domů se navíc staly symboly nakladatelské profese. (Zach, 1996, s. 5–6)  

Od 90. let 19. století se však vedle nakladatelských velikánů prosazovali také menší 

nakladatelé, od nichž „vzešlo mnoho plodných podnětů organisačních a směrových, které se 

pak příznivě projevovaly i ve vydavatelských programech starých a osvědčených representantů 

našeho nakladatelského světa“. Právě oni dokázali čtenářům prostředkovat pestrost literárních 

proudů konce 19. století. Mezi soukromé nakladatele patřili například K. T. Sokol, vydavatel 

Rozhledů Josef Pelcl, Antonín Hajn, Arnošt Procházka s Moderní revue a Hugo Kosterka se 

Symposionem. Jejich vydavatelská činnost byla velmi smělá a zaměřovala se na nové, 

vzdělanější čtenářské vrstvy. Impulzy jim dávala především kritika, která se tehdy poprvé 

objevovala jako samostatný útvar, a překladová literatura, nejprve západní (vlivem lumírovců), 

později severní a ruská. „Propagace cizích spisovatelů a cizích literatur byla hlavním 

vydavatelským programem mladých nakladatelů i u nás. Mladičký kritik F. V. Krejčí roku 1892 

napsal, že lze tuto epochu literární u nás téměř nazvati dobou překladů.“ Práce nakladatelů byla 
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programová a jejich edice promyšlené. Procházka a Kosterka své programy na rozdíl od 

ostatních směřovali zejména umělecky. Devadesátá léta byla charakterizována také vydáváním 

revue, často úzce spojených s nakladatelskou činností, jejichž přínosem byly původní české 

stati a články. Menší soukromí nakladatelé ve svých aktivitách pokračovali stejným způsobem 

i v prvních desetiletích 20. století. (Thon, 1940, s. 3–24) 

 

4.2 Prvorepublikové nadšení přerušuje hospodářská krize a nástup komunismu 

Euforické představy českých nakladatelů a knihkupců o zářné budoucnosti jejich podnikání 

v nové Československé republice nebyly bohužel podloženy ekonomickou rozvahou a poměrně 

záhy se ukázaly jako nereálné. (Šimeček, 2014, s. 229–230) Mladí nakladatelé s ambiciózním 

programem (Aventinum, Družstevní práce, Kvasnička a Hampl, L. Kuncíř, Odeon, V. Petr, 

Symposion, V. Žikeš atd.) se tak v polovině 20. let rozhodli spojit v Klubu moderních 

nakladatelů Kmen, jehož kulturní činnost nahrazovala aktivity předválečných nakladatelských 

domů. Jejich nakladatelské snahy však ve 30. letech přerušila hospodářská krize, která 

například znemožnila nakladatelství Aventinum cestu k mezinárodnímu úspěchu. Tehdy se 

prosadily vydavatelské koncerny, často politicky zaměřené, do jejichž činnosti spadalo nejen 

vydávání knih, ale také novin a časopisů. Ve většině případů to znamenalo ztrátu „osobitosti“ 

nakladatelství. Během tří let po druhé světové válce se ještě nakladatel Vladimír Žikeš pokoušel 

obnovit předválečnou nakladatelskou slávu podle vzoru Aventina. S rokem 1948 však přišla 

doba socialistického realismu a státních podniků, které se zabydlely i v nakladatelské oblasti. 

(Zach, 1996, s. 6–7)  
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5. Recepce portugalské a brazilské literatury v českém periodickém 

tisku 

Jedním z důsledků snahy o emancipaci českého knižního trhu byl na přelomu 19. a 20. století 

velký nárůst počtu periodik v českém jazyce. Vrcholu dosahuje v roce 1914, kdy vychází 1 938 

titulů. (Šimeček, 2014, s. 203) Zprávy z Portugalska a z Brazílie se v tisku objevovaly spíše 

sporadicky a přinášely většinou zajímavosti z kultury či z politiky. Uveďme například, že 

týdeník Světozor informoval o vydání cestopisu portugalského majora Serpy Pinta (22. 7. 1881, 

s. 363), o odhalení pomníku Luíse de Camões v Lisabonu (15. 11. 1867, s. 190) nebo o úmyslu 

brazilského císaře Pedra II. vydat svá cestovatelská pozorování (20. 10. 1876, s. 568). (příl. 1, 

2 a 3) Po tom, co nově vzniklé Československo navázalo s oběma státy diplomatické vztahy, 

se zájem tisku o portugalsky mluvící země prohloubil (viz kapitolu věnovanou česko-

portugalským a česko-brazilským vztahům). 

Časopisectví mělo důležitou úlohu také v literárním prostoru. V příspěvku „Moderní revue 

a české revuální časopisectví“ do knihy Moderní revue 1894-1925 (1995) ji vyzdvihuje Jiří 

Zizler. Zdůrazňuje, že časopisy obvykle nejen odráží soudobou podobu literární scény, ale 

především ji podrobují kritice, definují její potřeby, a tím i další směřování. Mají tak značný 

vliv na literární vývoj dané oblasti. 

Fenomén literárního časopisu odráží dynamiku literárního života a postavení, chápání i úlohu 

slovesného umění ve společnosti zvlášť významným způsobem. Časopis zachycuje, podněcuje 

i inventarizuje dobové potřeby a touhy, konfrontuje představy a záměry se skutečností, 

shromažďuje, reflektuje a analyzuje soudobé estetické koncepce, programy a normy. (Zizler, 1995, 

s. 39) 

Aleš Zach ve stati „Edice družiny Moderní revue“ (1995) uvádí, že literární časopisy 

vydávala většinou zavedená nakladatelství a představovala v nich mimo jiné také překladovou 

beletrii. (s. 222) Periodický tisk byl tak vedle knihy dalším významným médiem 

prostředkujícím českým čtenářům zahraniční literatury. Kromě samotných překladů, jimž se 

budeme věnovat až v následujících kapitolách, vycházely také literárněvědné či zpravodajské 

články. 

V následujících čtyřech podkapitolách proto představíme články z novin či z literárních 

časopisů, díky nimž se české čtenářstvo mohlo seznámit s důležitými portugalskými autory 

a díly a které vyšly v námi zkoumaném období. Kromě nich byla zásadním periodikem, v němž 

se objevily články věnované portugalské a brazilské literatuře, také Moderní revue. Její obsah 
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je však tak úzce spjat s osobností Arnošta Procházky, že jsme se rozhodli věnovat se jí až 

v podkapitole související s tvorbou a činností tohoto autora. 

 

5.1 Revue Hlídka literární a „nechvalné směry“ portugalské literatury (1890) 

Katolický měsíčník Hlídka literární vycházel v Brně v letech 1884 až 1895 a věnoval se 

literární teorii, historii a kritice. Jeho cílem bylo stát se pro čtenáře průvodcem při výběru 

„správné literatury“ v katolickém duchu. Recenzenti tak byli velmi kritičtí vůči pokrokovým 

směrům v literatuře. (Opelík, 1993, s. 204–205) Martin C. Putna nicméně v knize Česká 

katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 podotýká, že časopis stál na rozhraní 

mezi „starými“ konzervativními vlivy a „novou“ orientací kritických textů, protože místo 

neodůvodněného odmítání připouštěl existenci literárních kvalit napříč názorovými proudy. 

(1998, s. 251) O zahraničních literaturách informovali v Hlídce literární „kněží-znalci 

evropských literatur“, kteří se věnovali překladu a literárněhistorickým a kritickým studiím: 

Augustin Vrzal (1864–1930), Jan Blokša (1861–1923) a Alois Koudelka (1861–1942). (Putna, 

1998, s. 252–254) 

Augustin Vrzal, rusista a aktivní spolupracovník Hlídky literární, publikoval v rubrice 

„Časopisy“ článek „O literárním ruchu v jihozápadní Evropě“ (příl. 4) převzatý z polského 

periodika Przeglad polski, jehož autorem je E. Porebowicz. Článek vycházel během roku 1890 

(roč. 7) na pokračování a části otištěné v čísle 6 a v čísle 7 se věnovaly portugalské literatuře. 

Hned na úvod autor uvádí, že „portugalské literatuře zlatá doba minula“, jelikož časy Vicenta, 

Ferreiry a Camõese jsou pryč. Naději spatřuje v Arkádii (Leonora de Almeida markýza z 

Alorny, Filinto Elísio), nato kritizuje tematiku Manuela M. Barbosy de Bocage (z hlediska 

náboženství), ale obdivuje formální dokonalost jeho tvorby. Dvojsečně přistupuje také k tvorbě 

Josého Agostina de Maceda. Následně opěvuje literární a buditelský přínos romantiků Almeidy 

Garretta, především v oblasti dramatu (Mnich Luís de Sousa), a Alexandra Herculana, v oblasti 

dějepisectví (Dějiny Portugalska). Básníka Antonia Feliciana de Castilha považuje za idealistu, 

jeho poezii hodnotí poměrně kladně. Zmiňuje také žurnalistu Josého da Silvu Mendese Leala 

a dle jeho slov cynika a karikaturistu Camila Castela Branca. (s. 243–245) V závěru této části 

zmiňuje několik méně známých autorů: Freira de Serpu, Joãa de Lemose, Xaviera Cordeira, 

Joãa de Deus, Rebela da Silvu, Soarese de Passose, Tomáse Ribeira, Francisca Gomese de 

Amorima, pochvalně se vyjadřuje zejména o třech posledně jmenovaných. Nakonec věnuje 
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několik slov také Anterovi de Quentalovi, Teófilu Bragovi, Eçovi de Queirós a Ramalhu 

Ortigãovi. (s. 283–284) 

Kněz a polyglot Alois Koudelka publikoval pod pseudonymem O. S. Vetti v rubrice 

„Zprávy“ v jiném čísle (č. 12) stejného periodika téhož roku 1890 (roč. 7) studii „Písemnictví 

a spisovatelé portugalští XIX. století“ (příl. 5), čerpající především ze španělského časopisu La 

Illustración Ibérica a z německého článku „Portugiesische Literatur“ (H. Wiggerová), avšak 

zčásti založené také na autorových znalostech a možná i korespondenci s královským dvorním 

knihkupectvím lisabonským, již autor v článku zmiňuje. Koudelka upozorňuje na to, že 

v prvních dvou desetiletích 19. století Portugalsko procházelo kulturní a společenskou krizí, 

kterou prolomil romantismus a vycházející „trojhvězdí“ Almeida Garrett (z jehož tvorby ke 

Koudelkově lítosti nebylo do češtiny – na rozdíl od němčiny – nic přeloženo), Antonio 

Feliciano de Castilho a Alexandre Herculano. Romantismus dal následně vzniknout dalším 

uměleckým proudům a obecně posílil portugalskou literární produkci. Velmi plodným 

spisovatelem je podle autora Camilo Castelo Branco, kvantita se však projevuje negativně na 

kvalitě jeho díla. Za „prohloubenější“ považuje Koudelka práce Júlia Dinise, který je podle něj 

prvním portugalským naturalistou (Koudelka však mluví o „slušném naturalismu Angličanů“). 

Zde také upozorňuje na vesnický román Svěřenky páně farářovy (As Pupilas do Senhor Reitor), 

který o několik let později přeloží. Podivuje se, že romány Eçy de Queirós mají větší ohlas než 

Dinisova díla, ačkoli podle něj buď nestojí za zmínku, nebo jsou nemravné. Nejkritičtěji 

hodnotí Bratrance Basília (Primo Basilio): „V celém díle není ani morálky ani záhady sebe 

menší, nýbrž jest tam řeč jen o cizoložnici, jež se vrhá do náruče bídníkovi, a potom popisy 

scen a výjevů, pro něž slušného jména se nám nedostává.“ Koudelka zmiňuje také další 

naturalisty – Benta Morena, Ramalha Ortigãa, Julia Lourença Pinta, Júlia Césara Machada – 

a několik autorů, jejichž dílo nezná. Stejně jako Vrzal se pochvalně vyjadřuje o Soaresovi de 

Passosovi. Několik vět věnuje také Guerrovi Junqueirovi, Anterovi de Quentalovi, Joãovi de 

Deusovi, Tomásovi Ribeirovi, Valentinovi de Lucenovi. Jako posledního uvádí Teófila Bragu, 

jehož „působení nad jiné významné jest“ a který je známý v Portugalsku i v cizině. Na závěr 

Alois Koudelka dodává, že „nešťastná země nejen politicky ke klidu a zvelebě nedospívá, nýbrž 

že i v literatuře, jak z přehledu zjevno, převládají směry nechvalné“, z čehož viní převážně 

literární vlivy přicházející z Francie a Španělska. (s. 470–474) 
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5.2 Fejeton v Moravské orlici věnovaný portugalské literatuře (1910) 

Deník Moravská orlice zveřejnil v listopadu roku 1910 článek, který „dává nahlédnouti 

v literární život národa, u nás méně známého, v době, kdy celá Evropa obrací zřetel k jeho 

vývoji politickému“. V roce, kdy se Portugalsko obrátilo k republikánskému zřízení, vyšel ve 

francouzském listu Figaro článek o literatuře tohoto národa a Moravská orlice z něj publikovala 

výtah, pod nímž je podepsaný autor E. Knap. 

Fejeton (příl. 6), zveřejněný na dvě části (v čísle 257 a 258), uvádí nejprve jméno Teófila 

Bragy, spojovaného nejen s literaturou, ale i s tehdejším politickým životem (Braga se stal roku 

1910 prezidentem). Dále upozorňuje na to, že ačkoliv byla portugalská literatura doposud méně 

známá (až na Camõesova díla), vyvíjí se samostatně po boku španělské literatury, od níž se 

v mnohém liší: „Duch španělský je prudký, drsný, heroický, nebojící se suchopárnosti ni 

realismu […], kdežto duch portugalský je něžný, melancholický, vášnivý a snivý […]“. (s. 5) 

Zmiňováno je zde také portugalské slovo „saudade“ jako „definice portugalské duše“ a národní 

tíhnutí k lyrice. Stejně jako ve studiích publikovaných v Hlídce literární jsou za autory 

pozvedající portugalskou literární tvorbu na moderní úroveň považováni Almeida Garrett 

a Alexandre Herculano. Velmi pozitivně je vnímán také přínos odvážných literátů generace 

70. let z Coimbry: Teófila Bragy, Joãa de Deuse a Antera de Quentala. (s. 5) Pochvalně je zde 

popsána tvorba následujících básníků: Guerry Junqueira, Césaria Verda a Josého Simõese 

Diase. Autor článku přirovnává prvního z nich k Tolstému a Verlainovi. Za symbolistního 

génia považuje Eugénia de Castro, jehož „verše oslňují jako paprsky sluneční, prorážející 

tabulemi štíhlých, vysokých oken kostelních“. Dále uvádí skupinu nových talentovaných 

básníků: Afonsa Lopese Vieiru, Antonia Patrícia, Tomáse de Fonsecu a Xaviera de Carvalha. 

Ačkoliv „divadlo portugalské jest daleko chudší nežli lyrika“, poukazuje na tři autory: Fernanda 

Caldeiru, Henriqua Lopese de Mendonça a Joãa de Câmary. Nakonec jmenuje ještě velkého 

prozaika, kterým je „přísný psycholog a výborný spisovatel“ Eça de Queirós, jehož románem 

Zločin pátera Amara se dokonce mohl inspirovat Zola. (s. 5) Ve skutečnosti je možná situace 

opačná, protože Eça de Queirós byl obviněn z plagiátorství Zolova románu Hřích abbého 

Moureta. 
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5.3 Literární a umělecký měsíčník Tvar zpravuje o stavu portugalské literatury 

(1928) 

Revue Tvar s podtitulem Literární a umělecký měsíčník, kterou vedl Bedřich Fučík společně se 

svými přáteli z mladé generace katolických spisovatelů a kritiků, vycházela mezi roky 1927 

a 1932. Časopis se věnoval domácí i zahraniční tvorbě. (Opelík, 2008, s. 1054) Jedním 

z pravidelných přispěvatelů do tohoto periodika byl Erik Adolf Saudek (1904–1963), 

překladatel z angličtiny a němčiny, publicista a později také dramaturg. (Opelík, 2008, s. 35–

36) Ačkoliv tomu jeho jazyková specializace neodpovídá, je nejspíš autorem článku 

„Portugalská literatura“ (příl. 7) v časopise Tvar z roku 1928 (roč. 2), který čerpá 

z madridského literárního čtrnáctidenníku La Gaceta Literaria. 

Článek čtenáře seznamuje s tehdejší podobou portugalské literatury prostřednictvím 

rozhovoru s Fidelinem de Figueiredem, bývalým ředitelem Národní knihovny v Lisabonu, 

který žil v Madridu. Nutno podotknout, že tato zpráva je spíše výčtem žánrů a jmen autorů a na 

rozdíl od již zmíněných článků nepodává podrobnější informace o kvalitě či významu textů. 

Figueiredo zmiňuje zájem portugalského národa o vědu, historii a dějiny umění. Upozorňuje na 

přetrvávající lyrický a národní charakter tvorby. Nejdůležitějšími romanopisci jsou podle něj 

Antero de Figueiredo, Sousa Costa, Campos Monteiro, João Guave, Aquilino Ribeiro, Raul 

Brandão, Manuel Ribeiro, Silva Gaio, Júlio Bradão, Hipólito Raposo a César de Frias 

a nejdůležitějšími básníky Eugénio de Castro, Correa de Oliveira a Teixeira de Pascoaes. Dále 

Figueiredo zmiňuje nedostatek kvalitní portugalské divadelní tvorby. Podotýká také, že 

literárně se Portugalsko přiklání k Francii a ve vědecké a politické oblasti spíše ke Španělsku. 

(s. 119–120) 

 

5.4 Kritický měsíčník a pohled na soudobou portugalskou poezii (1942) 

Cílem Kritického měsíčníku, vycházejícího v letech 1938–1942 a 1945–1948, bylo „uskutečnit 

u nás kritiku jako autonomní tvůrčí oblast“ a zaměřovat se na domácí i zahraniční literární 

scénu. (Opelík, 1993, s. 981) Redaktorem časopisu byl Václav Černý. Jedním z témat, jimiž se 

tento vynikající komparatista zabýval, byla současná poezie, proto v roce 1942 (roč. 5) 

ve druhém čísle Kritického měsíčníku publikoval studii nazvanou „Pohled na současnou poesii 

portugalskou“ (příl. 8) společně s několika svými překlady, kterým vtiskl básnickou formu 

Lumír Čivrný (1915–2001). 
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Neostýchejme se říct, že Černého studie by měla být pro českou portugalistickou obec 

(a zejména pak pro autorku této práce) literárněvědným pokladem. Autor představuje velká 

jména tehdejšího portugalského básnictví v rámci evropského literárního kontextu a přidává 

dokonce i zmínku o politické situaci v Portugalsku, dále odhaluje hlavní rysy tvorby 

jednotlivých básníků a vyjadřuje se i k jednomu z českých překladů. Většina z autorů 

zmíněných v článků je navíc představena prostřednictvím alespoň jedné básně. 

V části věnované portugalské poezii nelze podle Černého nezmínit jméno Eugénia de 

Castra, básníka známého nejen v jeho domovině, ale také v západní Evropě a na jihoamerickém 

kontinentě. Záhy poukazuje Černý také na Procházkův raný překlad dramatu Belkiss, královna 

sábská, axumská a hymiarská (1900) v Moderní revue. V souvislosti s ním však podotýká, že 

Procházka vnímal jen jednu část Castrova díla a jeho pozdější tvorbu, ovlivněnou Goethem, již 

nebral v úvahu. Jako příklad Castrovy tvorby je uveden úryvek ze třetího zpěvu druhé části 

veršovaného dramatu Sagramor (1895), jež Černý nazývá „symbolickým dramatem 

faustovského tuláka a okoušeče vědy, ctnosti a lásky k ženě i lidem“. Verše nadepsané 

„Sagramorův monolog“ přinášejí žal, bolest a temnotu. Černý ještě dodává, že Castrova 

básnická osobnost a její směřování se v průběhu let proměňovaly. Dále autor studie uvádí 

jméno básníka Antonia Sardinhy, portugalského katolíka, pro nějž bylo náboženství cestou 

k obnovení národa. Tento básník není zastoupen žádnou ukázkou. Na řadu přichází jméno 

Teixeiry de Pascoaese, o němž Černý říká, že „více než básníkem byl filosofem“ a že na základě 

portugalského pojmu saudade „vypracoval mystiku portugalské duše“. Právě Pascoaesovo 

pojetí saudade a teorii saudosismu zde Černý krátce představuje. Z Pascoaesovy tvorby není 

uvedena žádná ukázka a zastoupen mezi překlady není ani další zmiňovaný básník António 

Correia de Oliveira. Autor studie jej spojuje s katolickým spiritualismem. Velkou zásluhu na 

oživení a zachování portugalských básnických památek a lidového folkloru má podle Černého 

Afonso Lopes Vieira. Za studii je zařazen překlad jeho básně „Písnička“, která zachycuje 

smutek opuštěné ženy, jejíž milý je na daleké cestě. Toto téma se v portugalské literatuře 

objevuje již od dob galicijsko-portugalské lyriky. „Průsečíkem nekoordinovaných vlivů 

a vibrací“ nazývá Černý básníka Augusta Gila, jehož tvorba je poznamenána rozpolceností 

přelomu století. Přesto se v ní opakuje téma hořké lásky, která je lidskému životu stejně vlastní 

jako pomíjivost, již Gil zachycuje v básni z cyklu Meditace na témata z knihy Kazatel. 

V poslední části článku zmiňuje profesor Černý revue Presença, jejíž obsah se vyhýbá 

tehdejšímu ideologickému směřování Portugalska a věnuje se spíše zahraničním a nadnárodním 

konceptům. V souvislosti s mladou portugalskou generací uvádí (v české odborné literatuře 
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nejspíš vůbec poprvé) jméno básníka Fernanda Pessoy a jeho básnické sbírky Poselství 

(Mensagem). Verše tohoto díla, z něhož bylo v Kritickém měsíčníku publikováno hned několik 

básní („Portugalské moře“, „Pomník“, „Blažené ostrovy“ a „Modlitba“), putují oceánem veliké 

minulosti národa a vyzývají ke splnění portugalského spasitelského poslání. Článek, v jehož 

závěru Václav Černý cituje Pessoovy řádky o velikosti portugalské duše, nás vede k myšlence, 

že je jedním z prvních českých literátů, kterým se podařilo do její hloubi nahlédnout. (s. 44–

53) 

Ačkoliv ve většině případů se jedná o články převzaté ze zahraničního tisku, tvoří tyto 

časopisecké a novinové texty významný důkaz o českém (resp. československém) zájmu 

o portugalskou literaturu. Potěšující jsou v tomto ohledu zejména znalosti Koudelkovy, 

i přestože jeho hodnocení některých portugalských děl není příliš pochvalné, a samozřejmě 

studie profesora Černého, jež vyzdvihla význam portugalské literatury v československém 

odborném kontextu. 
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6. Knižní překlady z portugalsky psaných literatur vydané mezi roky 

1898 a 1948 

Česká překladatelská tradice, zájem o zahraniční kulturní podněty a literatury, aktivní 

nakladatelská činnost a vzájemné česko-portugalské a česko-brazilské kontakty vytvořily pro 

první překladatelské období z portugalštiny dobré výchozí podmínky. V následujících 

podkapitolách se zaměříme na jednotlivé knižní překlady, které vyšly mezi roky 1898 a 1948. 

Na začátku ještě uvedeme krátké shrnutí práce literátů, kteří se portugalskou literaturou 

zabývali jako vůbec první Češi. 

 

6.1 První kroky na poli poznání portugalské literatury 

Vůbec první překladové dílo z portugalštiny, o jehož existenci jsme našli zmínku, je Choť 

Kristova (1680). Toto dílo se do Čech dostalo nejspíše díky vlivu portugalských misionářů 

v 17. století a stalo se jedním z řady dalších překladů kázání a náboženské literatury. Jeho 

autorem byl jezuitský kněz Mateus Vieira. (Klíma, 2007, s. 503) Překladatel je bohužel 

neznámý, na titulním listu (příl. 9) je uvedeno následující: „Choť Krystowa Aneb Dusse 

Nábožná Hledagjcý swého Milého / Pána našeho Gežjsse Krysta / Gakož napomjná Jzaiáss řka: 

Hledegtež Pána / když může nalezen býti. Isai: 55. Od Ctihodného Kněze Matěge Vieria 

z Towaryšstwa Gežjssowa složená / A nynj w nowě na Swětlo wysslá. S dowolenjm Wrchnosti 

/ Wytisstěná w Starém Městě Pražském v Daniele Michálka / Léta 1680.“ Zdá se tak, že překlad 

byl vytvořen se souhlasem autora. Titul byl následně vytištěn ještě jednou, v roce 1734 

v Litomyšli u Jana Kamenického. (Vieira, 1680) 

Jaroslav Vrchlický v předmluvě k překladu Lusovců (1902) píše, že o Camõesovo dílo se 

již v mládí zajímal František Palacký. Zdeněk Hampl to ve své stati „Portugalská poesie 

v Čechách“ potvrzuje a dodává, že Palacký Camõese četl a znal, a dokonce se sám naučil 

portugalsky. (1956a, s. 272) V první polovině 19. století mohlo české germanofonní čtenářstvo 

(včetně velikánů naší poezie, jako např. Jana Kollára, Václava Hanka nebo Karla Hynka 

Máchy) tohoto zásadního portugalského autora znát zejména díky německým překladům. 

(Klíma, 2007, s. 509) Již tehdy se ale pera chopili i čeští překladatelé, jejichž práci ve svém 

článku poměrně podrobně popisuje Hampl. Jako první přeložil ukázku z Lusovců novinář, 

spisovatel a překladatel Josef Bojislav Pichl (1813–1888). V Časopise Českého museum 

uveřejnil již roku 1836 úryvek „Ignacio de Castro. Episoda s Camoensovy Lusiady“. Hampl 
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hodnotí Pichlův překlad jako „vyvážený“, především s ohledem na jeho věrnost „jednoduchosti 

originálu“ (srovnává jej s Vrchlického překladem), a „zasluhující pozornosti“. Lusovce 

překládal také učitel matematiky Bohuslav Pospíšil (1855–1894), který se naučil portugalsky, 

aby získal místo na technické škole v Lisabonu. Ačkoliv nakonec neodcestoval, začal se zajímat 

o portugalskou poezii a přeložil první zpěv epopeje. Pracoval také na druhém zpěvu, ale 

onemocněl tuberkulózou a už jej nedokončil. První zpěv byl uveřejněn roku 1894 po smrti 

překladatele jeho přítelem V. Markem. Hampl oceňuje překladatelovo odhodlání, nadšení 

a zájem o literární dílo z daleké země, ale zároveň upozorňuje na Pospíšilovy tvůrčí a básnické 

nedostatky. Dalším Camõesovým překladatelem se stal Václav Petrů (1841–1906), ředitel 

gymnázia v Pelhřimově, který pro časopis Vlast sepsal stať „Luiz Camões a jeho Lusitané“ 

a připojil k ní překlad asi 80 veršů z pátého a desátého zpěvu díla (vycházelo postupně v letech 

1889–1890). Hampl píše, že jeho překlad je „neumělý, toporný a školometský“, a dochází 

k názoru, že Petrů nepřekládal Lusovce z portugalštiny, ale z němčiny, nejspíš z překladu 

německého portugalisty Wilhelma Storcka (1829–1905). Překlady Camõesovy lyriky uveřejnil 

profesor Josef Král (1853–1917), který přeložil jednu z jeho kancón, a spisovatel a překladatel 

František Doucha (1810–1884), přítel Jaroslava Vrchlického. V souvislosti s Douchou zmiňuje 

Hampl pouze překlad dvou Camõesových znělek, který byl uveřejněn ve Světozoru roku 1883. 

Doucha ale do stejného časopisu přeložil také úryvky z Lusovců. (příl. 10) Jedná se tak o čtvrtý 

překlad ukázek z tohoto díla, který vznikl ještě předtím, než jej Vrchlický přeložil celé. 

Z prvního zpěvu přeložil Doucha sedm slok, z druhého šest a ze čtvrtého jedenáct. Jednotlivým 

zpěvům předchází krátké uvedení děj, celý text je navíc doplněn poznámkami (včetně autorovy 

biografie). (28. 7. 1882, s. 366–367) V závěru článku Hampl uvádí literárněkritické stati 

různých autorů, pojednávající o životě a díle portugalského renesančního autora, které vyšly 

v druhé polovině 19. století v českých časopisech Květy, Ruch a Lumír. (Hampl, 1956a, s. 271–

278) 

 Generace lumírovců, která do našeho prostředí uváděla románské kultury a literatury, 

přinášela i portugalská témata. Sám Vrchlický napsal Národní popěvky portugalské (skladba 

o 18 slokách). Portugalská témata ale zpracovával i Julius Zeyer (1841–1901). Do básnické 

sbírky Z letopisů lásky (1889–1892) zařadil poému „Gabriel de Espinosa“ a do sbírky 

Fantastické povídky (1882) text zmiňující portugalské dobývání Indie. (Klíma, 2007, s. 509) 

Portugalské téma se objevilo i na divadelní scéně. Roku 1874 se u nás hrála opera Dom 

Sebastian, kterou napsal italský skladatel Gaetano Donizetti. O průběhu představení a výkonech 

interpretů informoval týdeník Světozor. (8. 5. 1874, s. 223) (příl. 11) 
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Lze říct, že 19. století u nás patřilo Camõesovi coby zástupci portugalské literatury. 

Teprve na sklonku století, v 90. letech, se čeští překladatelé začali zajímat i o jiné portugalské 

spisovatele. Jedním z těchto překladatelů byl i Alois Koudelka, přispěvatel do časopisu Hlídka 

literární. Za jakéhosi „duchovního otce“ časopisu byl považován jeden z překladatelů Camõese 

František Doucha (1810–1884). Tento kněz byl totiž znalcem evropských literatur a buditelem 

a autoři z Hlídky literární včetně Koudelky šli v jeho stopách. (Putna, 1998, s. 252–253) 

 

6.2 Svěřenky páně farářovy v překladu kněze O. S. Vettiho 

Prvním knižně publikovaným překladem z portugalštiny je prozaické dílo Svěřenky páně 

farářovy (příl. 12) s podtitulem vesnický román. Pod pseudonymem O. S. Vetti se skrývá autor 

překladu Alois Koudelka, v Lexikonu české literatury příhodně označovaný jako „zakladatel 

překladatelské tradice z řady národních literatur, autor glos a přehledů z oboru světového 

písemnictví“ (Opelík, 1993, s. 894). Autorem originálu As Pupilas do Senhor Reitor (1867) je 

Júlio Dinis, který svůj nedlouhý život prožil v Portu, kde se v tisku a v knihách proslavil svou 

prozaickou tvorbou. (Cerveira, 1989, s. 9) 

 

6.2.1 Júlio Dinis  

Romanopisec, novelista, dramatik a básník Joaquim Guilherme Gomes Coelho (1839–1871), 

vystupující pod pseudonymem Júlio Dinis, vystudoval mezi roky 1856 a 1861 lékařskou školu 

v Portu. Lékařské profesi se však nevěnoval, protože trpěl tuberkulózou. Tato nemoc byla 

příčinou jeho pobytů na venkově (město Ovar, ostrov Madeira). Už během studií psal divadelní 

hry a básně, největšího úspěchu ale dosáhl se svými prozaickými díly. V listu Jornal do Porto 

mu vycházely povídky, novely a romány na pokračování. Právě v tomto deníku vyšla v roce 

1866 autorova románová prvotina As Pupilas do Senhor Reitor, která byla o rok později 

publikována knižně a jíž se dostalo velmi pozitivního ohlasu u spisovatele Alexandra 

Herculana. Ten ji dokonce označil za první portugalský román 19. století. (Cerveira, 1989, 

s. 10) Mezi další Dinisova díla patří například Uma Família Inglesa (1868), román o anglických 

obchodnících žijících v Portu, v němž autor klade důraz na psychologii postav, A Morgadinha 

dos Canaviais (1868) a Os Fidalgos da Casa Mourisca (1871), romány z venkovského 

prostředí. Jak Dinisovo dílo městské, inspirované anglickým a francouzským romantismem, tak 

jeho dílo vesnické, zachycující venkovskou idylu, nabádá k mravnosti. Autorovi bývá přičítán 

pozorovatelský talent a vynikající technika vyprávění. (Hodoušek, 1999, s. 238–239) 
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Městská knihovna v Portu uspořádala při příležitosti 150. výročí narození Júlia Dinise 

výstavu. Autoři jejího katalogu vyzdvihují význam Dinisovy role jako spisovatele, který se 

společně s Camilem Castelem Brancem vymykal dobové tvorbě Herculanových a Garrettových 

epigonů. Poukazují na Dinisovo tíhnutí k realismu a jeho znalost pozitivismu. Autorova tvorba 

je tak velmi podstatná v kontextu dějin portugalského románu. (Cerveira, 1989, s. 10–11) 

Dinise si proto poměrně rychle začali všímat i v zahraničí. Podle údajů v biografii Júlia Dinise 

(Cruz, 2006, s. 235–236) byla kniha As Pupilas do Senhor Reitor již na konci 19. století 

přeložena do francouzštiny (L’Amour de Guida, 1886, přel. Olivier du Chastel) a italštiny 

(Pupille del Signor Curato, 1896, přel. Vittorio Baroncelli). V biografii je uveden i český 

překlad, avšak s chybným datem vydání a označením jazyka jako „českoslovenštiny“: „Em 

checoslovaco: Svérenky Páne Farárovy (As Pupilas do Senhor Reitor), trad. de O. S. Vetti, 

J. Otty, Praga, 1913.“ Anglický, španělský, mandarínský a druhý francouzský překlad vyšly až 

v první polovině 20. století. 

 

6.2.2 Koudelkův zájem o portugalské písemnictví 

Alois Koudelka (1861–1942) studoval teologii a roku 1884 byl vysvěcen na kněze. Často střídal 

působiště, která dala vzniknout jeho pseudonymům, například nejznámější z nich O. S. Vetti 

vychází z názvu spolku Osvěta v Bučovicích. Poslední léta svého života strávil v Brně. 

Koudelkovo překladatelské dílo (časopisecké a knižní) je velmi rozsáhlé, čítá překlady z dvaceti 

sedmi jazyků (románských, germánských, slovanských a dalších). Velký přínos tohoto 

polyglota, někdy označovaného jako „českého Mezzofantiho“, tkví v tom, že k nám uvedl 

mnoho doposud neznámých literatur, například novořeckou, arménskou nebo tureckou. 

(Opelík, 1993, s. 894) Kromě překladu se Alois Koudelka věnoval také činnosti literárně 

informativní, především pro katolický měsíčník Hlídka literární, později jen Hlídka, v němž 

kromě posudků na českou literaturu vycházely i studie o zahraniční literatuře. (Opelík, 1993, s. 

204–205) 

Koudelkův článek „Písemnictví a spisovatelé portugalští XIX. století“ (1890), s nímž 

jsme se seznámili už v předchozí kapitole, přináší velmi důležité informace o překladatelově 

vztahu k portugalské literatuře a k dílu Júlia Dinise. Víme už, že Koudelka projevoval 

o portugalské písemnictví nemalý zájem, ačkoliv na něj mnohdy pohlížel dost kriticky. 

Informace o něm získával zřejmě především ze zahraničních periodik. Jak ale sám v článku 
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uvádí, aby získal nové informace o portugalských dílech a autorech, kontaktoval i královské 

dvorní knihkupectví lisabonské, které mu odpovědělo dost překvapivě: 

[…] nedovíte se a nedopídíte se, dělejte co dělejte, pořádného seznamu nových knih; vždyť 

pisateli odpovědělo kr. dvorní knihkupectví lisabonské na poptávku po pracích novějších 

portugalských, že novější literatura portugalská nemá nic původního, leda samy překlady 

a nápodobeniny! (Koudelka, 1890, s. 470–471) 

Koudelka takovému tvrzení naštěstí neuvěřil a svůj článek o portugalské literatuře dokončil. 

V článku se zmiňuje také o dosavadních českých překladech z portugalštiny. Uvádí, že 

byly přeloženy „nepatrné ukázky z ,Lusiadʻ“ a že on sám udělal „několik drobných překladečků 

z Alberta Bragy“ (Koudelka, 1890, s. 470). Odhaluje nám tak jméno dalšího portugalského 

autora, jehož texty vyšly v českém překladu ještě před koncem 19. století. Portugalský 

žurnalista a spisovatel Alberto Braga (1851–1911) byl autorem povídek a dramat. Jeho tvorba 

se nesla v naturalistickém duchu, kladl důraz na psychologii postav. (Saraiva, Lopes, 1972, s. 

483) Koudelka přeložil několik Bragových povídek, většina z nich vyšla roku 1885 

v Národních listech: Ani sochařství, ani malířství (9. 4. 1885, s. 1–2), Nový zvon (18. 4. 1885, 

s. 1–2), Jest v nebi (2. 5. 1885, s. 1) - vyšlo také v Dennici novověku (28. 5. 1885, s. 3), Engrolla 

(23. 11. 1885, s. 1) a Dědečkova siesta (2. 12. 1885, s. 1–2) – vyšlo také ve Slovanu americkém 

(30. 12. 1885, s. 5). (příl. 13) Jedná se veskrze o krátké příběhy pojednávající o lidském neštěstí. 

Júlia Dinise popisuje Koudelka ve svém článku jako „znamenitého spisovatele“ a autora 

prací „malíře života měšťanského a dovedného vypravovatele vesnických povídek“. Zajímavé 

je, že spisovatele přímo označuje za zakladatele naturalistické školy. Možná nevědomky 

nastavuje v článku sám sobě překladatelskou výzvu: 

Naše pp. překladatele zvláště upozorňujeme na vesnický román jeho „As pupillas do senhor 

Reitor“ (Páně farářovy schovanky), v němž pilný zřetel autor bral k životu lidu venkovského, 

třeba však, aby překladatel byl dovedným básníkem, nemáli pel poesie lidové v povídce té 

obsažený setřen býti. (Koudelka, 1890, s. 472) 

Koudelkův obdiv autora a přání umně přeložit jeden z jeho románů do češtiny jsou tak 

zjevné.  

 

6.2.3 České vydání románu 

V předmluvě k románu Koudelka uvádí, že pod pseudonymem Julio Diniz (v dobovém přepisu) 

se skrývá Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Spisovatel je podle Koudelky „jeden z prvních 
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talentů portugalské krásné prozy novější, ba možno říci její vzkřisitel“ (Koudelka, 1989, s. 5). 

Do literatury vstoupil již v 26 letech, bohužel o sedm let později zemřel. Koudelka zmiňuje 

další autorova díla: romány Os Fidalgos da Casa Mourisca a Morgadinha dos Canavides, 

sbírku básní Poesias a povídky Serões da Provincia. Na závěr krátké předmluvy cituje 

„největšího portugalského literáta“ Alexandra Herculana, podle něhož je román „[…] 

,nejvzácnější perlou, nejluznějším kvítkem z celého jeho literárního věnce. Obecenstvo, ten 

soudce stohlavý, bylo tentokráte jedné mysli, že to práce skvostná… Ano, já ji pokládám za 

první román portugalský v tomto století!ʻ“ (Koudelka, 1898, s. 6) 

Román se odehrává na portugalském venkově a vypráví příběh sester Margaridy a Clary 

a bratrů Pedra a Daniela. Významnou roli v něm má farář, který do vztahů těchto mladých lidí 

vstupuje. Farář si vezme mladého Daniela do učení, ten ale raději tráví čas s Margaridou. Otec 

pošle Daniela na studia medicíny do Porta. Statný a schopný Pedro požádá o ruku Claru. Když 

se však Daniel vrátí na venkov, jako by na Margaridu zapomněl. Zamiluje se do Clary a chce 

se s ní setkat v zahradě. Aby zachránila sestřinu pověst, vymění se Margarida s Clarou. Daniel 

si nakonec vzpomene na své city z dětství a zamiluje se do Margaridy. Romantický příběh se 

šťastným koncem realisticky popisuje jednotlivé postavy, včetně Daniela, jehož dobrého ducha 

zkazil pobyt v portugalském městě.  

 Na titulním listu knihy je uvedeno, že ji O. S. Vetti přeložil z portugalského jazyka. 

Nemáme důvod se domnívat, že by tomu tak nebylo, protože, jak jsme zjistili, Koudelka jazyk 

nejspíš ovládal (přeložil z portugalštiny i další texty). Zajímavé je, že Koudelka požádal 

o pomoc s překladem lidové poezie, obsažené v písních, svého přítele Sigismunda Boušku 

(1867–1942). V červenci roku 1897 mu zaslal dopis (příl. 14), v němž žádá o překlad, 

„zbásnění“ a zachování zpěvnosti. Odpověď na dopis jsme bohužel nenašli, takže nevíme, jestli 

Bouška Koudelkově prosbě vyhověl. 

 

6.2.4 Román pro zábavu a poučení 

Český překlad románu Svěřenky páně farářovy vyšel roku 1898 v nakladatelství J. Otty, 

sídlícím v Praze na Karlově náměstí č. 34, které spolu s firmami Jos. R. Vilímek a F. Topič 

tvořilo trojhvězdí velkých pražských měšťanských nakladatelských domů, jež fungovaly na 

přelomu 19. a 20. století, tedy v době „zlaté éry české novodobé kultury“ (Zach, 1996, s. 29). 

Produkce Ottova nakladatelství byla velmi mnohostranná, záměrem podniku bylo oslovit co 

nejširší vrstvy obyvatel. Publikace vycházely samostatně i v edicích, nakladatelství vydávalo 
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i nejrůznější časopisy (například Lumír a Osvětu). Počet knižnic a sbírek nakladatelství se 

vyšplhal na dvacet šest. Jednou z nejstarších edic Ottova nakladatelství byla Laciná knihovna 

národní, založená roku 1871 a určená zejména dělníkům, rolníkům a drobným živnostníkům. 

Vycházely v ní povídky a romány na nejrůznější témata, jednalo se o původní díla českých 

autorů (Vítězslav Hálek, Jakub Arbes, Zikmund Winter atd.) a překladová díla (Walter Scott, 

Jules Verne, Henryk Sienkiewicz atd.). (Kordasová, 2009, s. 17–22) Román Svěřenky páně 

farářovy byl 165. svazkem Laciné knihovny národní, v níž vycházely „spisy pro zábavu 

a poučení“. (Dinis, 1898, s. 2) 

O tom, že kniha byla vnímána jako poučné a současně zábavné čtení pro širokou 

veřejnost, svědčí nejen její zařazení do této edice, ale také reklamy a informativní zmínky 

v periodikách nejrůznějšího druhu. Nejzajímavější je zřejmě recenze o několika málo řádcích 

v Katolických listech (příl. 15), která román a jeho zápletku sice popisuje jako „zajímavý“, 

nicméně zároveň jej řadí mezi konzervativní, ničím nevybočující a „nezávadná“ díla. (9. 6. 

1899, s. 6) Krátkou zmínku věnoval knize také list Moravská orlice ve fejetonu věnovaném 

knižním novinkám Ottova nakladatelství. (příl. 16) Informace v článku se však plně shodují 

s informacemi v předmluvě románu. (10. 12. 1898, s. 1) Reklama na knihu se objevila 

v několika dalších novinách určených různým čtenářům, například v Národních listech (třikrát 

v letech 1898 a 1899), v Nové pařížské módě (příl. 17) s doporučením k „pozornosti […] dam“ 

(1. 12. 1898, s. 29), v týdeníku Osvěta americká, který vycházel ve Spojených státech 

amerických (celkem dvanáctkrát mezi roky 1912 a 1914), atd.  

Z dostupných zdrojů usuzujeme, že román Svěřenky páně farářovy u nás byl vnímán 

jako čtivá, zábavná a dojemná četba o lásce, určená širokému spektru čtenářů, včetně těch méně 

náročných. Zdá se, že kromě Aloise Koudelky se literatuře Júlia Dinise nikdo kriticky 

nevěnoval. Realistické prvky skrývající se v příběhu napsaném podle romantických vzorů 

nejspíš pro české čtenáře nebyly ničím překvapivým, protože dílo u nás vyšlo po více než třiceti 

letech od jeho vydání v Portugalsku, kdy se zde už prosazovaly nové literární proudy přinášející 

mnoho převratnějších novinek. Ani moralizující záměry Júlia Dinise u nás nejspíše příliš 

nevynikly, umožnily však zpřístupnění díla mnoha různým čtenářům. 
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6.3 Překlady Arnošta Procházky a portugalsky psaná literatura v Moderní 

revue 

Na rozdíl od románu Júlia Dinise vyšel český překlad dramatu Eugénia de Castro Belkiss: 

královna sábská, axumská a hymiarská (1900) relativně záhy po jeho publikování 

v Portugalsku (1894). Pozoruhodné je, že jeho tvůrce Arnošt Procházka se narodil ve stejném 

roce jako portugalský autor. Společný byl oběma literátům také zájem o moderní literární 

proudy, cizí literatury a zahraniční kontakty. 

 

6.3.1 Eugénio de Castro 

Symbolista a dekadent Eugénio de Castro e Almeida (1869–1944) pocházel z Coimbry.  Po 

studiích krátce působil jako diplomat ve Vídni, později se stal profesorem na univerzitě. Do 

Portugalska uvedl díky pobytu v Paříži symbolismus prostřednictvím sbírek Oaristos (1890, 

Důvěrné hovory) a Horas (1891, Hodiny). V Coimbře vydával časopis Arte (1895–1896), do 

něhož přispívali i francouzští dekadenti. Kromě dramatické básně Belkiss patří mezi jeho díla 

Interlúdio (1894), Sagramor (1895), O Rei Galaor (1897), O Filho Pródigo (1910), Cravos de 

Papel (1922) a další. V tvorbě se zaměřoval především na formální stránku poezie, důležitá pro 

něj byla uvědomělá versologická práce. (Hodoušek, 1999, s. 192–193) Symbolismus 

a dekadence s sebou přinášely také touhu zaskočit čtenáře a vyvést jej z míry třeba vytříbeným 

slovníkem nebo exotikou. (Saraiva, Lopes, 1972, s. 512) 

Portugalský profesor José Carlos Seabra Pereira zdůrazňuje ve svých teoretických 

publikacích roli Eugénia de Castra jako estéta. Právě zaměření na estetismus literatury vede 

kromě lpění na jazykovém bohatství a lexikálních zvláštnostech také k tezi, že umění se má 

dělat pro umění. Podstatou dekadence je kromě estetismu i výstřednost, která se u Castra 

projevuje nejen v tématice děl, ale také v jeho vlastním způsobu žití (dandysmus). Samo dílo 

Belkiss: královna sábská, axumská a hymiarská je potom ukázkou exotizace a orientace na 

východní kultury, typické pro dekadenci a symbolismus. Opomenout nelze ani kosmopolitnost, 

jež bývá spojována s druhým z těchto směrů. Eugénio de Castro byl velmi známý svými 

zahraničními kontakty, zejména z Francie a z Jižní Ameriky, které pěstoval soukromě i na 

institucionální úrovni. (Pereira, 2019, s. 165–170) 
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6.3.2 Moderní revue pro literaturu, umění a život a Arnošt Procházka 

Moderní revue je neodmyslitelně spojena s osobností Arnošta Procházky (1869–1925), českého 

kritika, esejisty, básníka a překladatele literární generace devadesátých let. Již na střední škole 

se Procházka seznámil s Jiřím Karáskem ze Lvovic (1871–1951), jenž se mu stal kolegou 

při redakci literární revue i celoživotním přítelem. Procházka se zaměřoval především na 

symbolistickou, dekadentní a naturalistickou literaturu, a to jak ve vlastní tvorbě, tak v kritice 

a v překladech (převážně z francouzštiny a němčiny). V umění si vážil estetismu (formy a stylu 

díla) a považoval je za výlučné a nadřazené běžnému životu. Jeho cílem bylo provokovat 

a tematizovat pudovost, erotiku, morbidnost a další šokující koncepty. Kromě literatury se 

zabýval i kritikou výtvarného umění, proto věnoval pozornost mimo jiné grafickému vyvedení 

titulů. Literární kariéru zahájil v Literárních listech, Nivě a Vesně roku 1892. V roce 1894 však 

společně s Karáskem založil Moderní revue, jíž se neúnavně věnoval až do své smrti a kde 

publikoval mnohdy pod různými pseudonymy. Brzy po založení časopisu začal vydávat také 

Knihovnu Moderní revue a od roku 1905 redigoval edice Čeští autoři a Knihy dobrých autorů 

Kamily Neumannové. (Opelík, 2000, s. 1091–1095) 

Literární činnost generace devadesátých let, která sahá až do první poloviny 20. století, 

se zrodila na základě vědecké, politické a společenské proměny. Mladí autoři přicházeli 

s novými myšlenkami, stavěli se proti lumírovské tradici a jejich literární hnutí povstalo vlastně 

neorganizovaně. (Karásek, 1994, s. 7–18) Postupně však docházelo k vyhraňování 

modernistických myšlenek, Procházka se dostal do konfliktu s kritikem a esejistou Františkem 

Xaverem Šaldou (1867–1937) a potřeba ideového sjednocení vzrostla. 

Arnošt Procházka přichází s myšlenkou samostatného literárního a kritického časopisu. 

Důvodem byla nejen obava ze ztráty publikačních možností v Literárních listech a v Nivě 

s postupujícími názorovými neshodami s F. X. Šaldou, ale především potřeba vytvořit platformu 

pro vyhraňující se nekonformní individualistický a kosmopolitní program estetismu 

a psychologismu dekadentně-symbolistní části generace, vyjadřující pocit absence hodnot 

a skepticky odmítající pozitivismus, realismus a společenské ohledy. (Merhaut, Urban, 1995, 

s. 13–14) 

Redakce časopisu sídlila na adrese Poštovská 32 a jeho dvorním tiskařem se stal Emanuel 

Stivín. Jednalo se o „první český bibliofilsky upravený časopis“, jehož grafickou podobu hlídal 

sám Procházka. (Merhaut, Urban, 1995, s. 14) Vydavatelské družstvo revue a posléze i knižnice 

tvořili kromě dvojice zakladatelů také Hugo Kosterka, Otokar Březina, Stanislav K. Neumann, 

Karel Kamínek, Antonín Sova, Karel Hlaváček a další. (Zach, 1994, s. 8) 
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Časopis se zaměřoval na literaturu českou i zahraniční. Členové tohoto okruhu Moderní 

revue navázali dlouholeté styky (především korespondenční) se zahraničními literárními 

osobnostmi. (Merhaut, Urban, 1995, s. 14–15) Například Procházka si dopisoval 

s francouzskými autory, Karásek s německými a Kosterka se zase soustředil na španělské 

a skandinávské literáty. „Moderní revue se zapojila do ideového proudění mladé literární 

Evropy způsobem tak bohatým a živým jak žádná jiná česká revue.“ (Karásek, 1994, s. 138) 

 

6.3.3 Portugalská literatura v Moderní revue 

S ohledem na literární směřování nového českého periodika není zařazení tvorby Eugénia de 

Castro na stránky Moderní revue nijak překvapivé. I přesto se však jedná o jedinečný moment 

dějin českého překladu z portugalštiny, už jen kvůli tomu, že portugalskému autorovi i českému 

redaktorovi bylo v roce 1895, kdy se jméno Eugénia de Castra objevilo v Moderní revue 

poprvé, pouhých 26 let. Takový kontakt svědčí o provázanosti mladé literární Evropy a čilých 

zahraničních kontaktech obou autorů. Přímý korespondenční styk mezi nimi se nám bohužel 

nepodařilo prokázat, ale nelze jej ani vyloučit. Oba spisovatelé udržovali korespondenční 

kontakty s osobnostmi francouzské literatury, zejména symbolisty a dekadenty, ale 

v Procházkově pozůstalosti, uložené v Památníku národního písemnictví, jsme žádnou zmínku 

o portugalském autorovi nenašli. (Baťha, 1963) Jedině Rainer Maria Rilke (1875–1926), 

německy píšící básník narozený v Praze, se ve svém dopisu Arnoštu Procházkovi (příl. 18) 

zmiňuje o coimberském časopise Arte, který považuje za vynikající a k němuž přirovnává 

Procházkovu Moderní revue. Možnost, že by se Procházka seznámil s portugalskou literaturou 

prostřednictvím němčiny či spíše německých kontaktů podporuje nejen fakt, že se u nás 

v 19. století přes tento jazyk šířilo povědomí o Camõesových dílech, ale hlavně písemný důkaz 

nalezený v aukčním katalogu Knihovna Arnošta Procházky: 4. a 5. května 1928. 3. část (Zink, 

Novotný, 1928). V části „C. Portugalsko a Španělsko“ (příl. 19) je uvedených pět děl Eugénia 

de Castro v portugalštině, která Procházka vlastnil. U položky č. 249, básnické sbírky Interlúnio 

(1894), je uvedeno, že kniha obsahuje věnování: „A Monsieur Wilhelm Storck, en toute 

sympathie, Eugenio de Castro, Portugal, Coimbra, rue du Cosme, II.“. Do rukou Arnošta 

Procházky se tak dostal titul, který autor věnoval Wilhelmu Storckovi (1829–1905), básníku 

a filologovi z Německa, jenž z portugalštiny do němčiny překládal díla Luíse de Camões 

a Antera de Quental a snažil se o popularizaci portugalské literatury ve své domovině. (Meier, 

1935) 
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Ačkoliv z těchto informací nelze vyvodit nic konkrétního o putování Castrovy poezie 

do českého literárního kontextu, jisté je, že na rozdíl od cesty Camõesova a Dinisova díla bylo 

toto putování velmi rychlé a aktuální. Jméno Eugénia de Castra se poprvé objevilo už ve druhém 

svazku prvního ročníku Moderní revue. V rubrice „Kritika“ je sloupek věnovaný kritice 

básnické sbírky Interlúnio. (příl. 20) Procházka zde uvádí, že sbírku stejně jako autorovo 

poetické dílo obecně charakterizuje „obsesse nekonečného smutku a marnosti všeho“. Eugénia 

de Castra považuje za „uznávaného průkopníka“ symbolismu a dekadence a „vůdce řady 

mladých“. Přisuzuje mu také zásluhy za obrodu portugalské poezie, zejména co se formy týče. 

(1895, s. 21) Ve stejném svazku časopisu vyšla také báseň „Podridão“ ze sbírky Interlúnio, do 

češtiny přeložená (nejspíše Arnoštem Procházkou) jako „Hniloba“ (příl. 21), naplněná 

pesimismem a zmarem. (1895, s. 34–36) 

„Podati plný, výrazný, životný obraz moderního intellektuelního a uměleckého 

proudění, zachytiti vše nejkrásnější, nejvypjatější, nejoriginálnější: to jest asi v krátku načrtnutý 

program nově založeného měsíčníku.“ Těmito slovy uvádí Arnošt Procházka kratší text 

věnovaný novému portugalskému časopisu Arte: Revista Internacional (příl. 22), založený 

Eugéniem de Castrem a Manuelem da Silvou Gayem, který představuje ve třetím svazku 

druhého ročníku Moderní revue. Upozorňuje zejména na kosmopolitnost časopisu, který byl 

dokonce vícejazyčný. (1895, s. 70–71) Ve čtvrtém svazku Moderní revue se objevuje dokonce 

reklama na časopis Arte (příl. 23). (1896) 

Báseň v dramatu Belkiss, královna sábská, axumská a hymiarská je uvedena 

v 11. svazku šestého ročníku Moderní revue od strany šest (příl. 24). (1889–1900) Ještě roku 

1900 vyšla knižně také v Knihovně Moderní revue. 

O 16 let později se Procházka k básním Eugénia de Castra vrátil. Ve 30. svazku 22. 

ročníku vyšly básně „Kateřina de Athayde“, sonet o nedosažitelné lásce, „Láska a touha“, báseň 

o odlišnosti těchto dvou poctiů, a „Řeholnice a slavík“. (příl. 25) (1916, s. 26–33) Poslední 

a nejdelší z nich se objevila již v prvním svazku časopisu Arte (1895). „A Monja e o Rouxinol“, 

báseň o touze a snění, je inspirována středověkou galicijsko-portugalskou lyrikou. V roce 1916 

byly tyto tři překlady publikovány také knižně v Procházkově sbírce Cizí básníci, sdružující 

poezii zahraničních autorů (především francouzských), vydané v edici Knihy dobrých autorů 

v nákladu Kamily Neumannové.  
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6.3.4 Brazilská literatura v Moderní revue 

Na stránky Moderní revue se roku 1901, v osmém svazku 13. ročníku, dostala také brazilská 

literatura. Arnošt Procházka publikuje pod pseudonymem Jindřich Tichý článek „Z nejnovější 

poesie brazilské“ (příl. 26), v němž informuje o novém literárním proudu – naturismu, který se 

začíná prosazovat v Brazílii. Uvádí jméno Elysia de Carvalha, zakladatele časopisu Revista 

naturista, který se při šíření tohoto uměleckého směru inspiruje francouzským vzorem. Cílem 

je vytvoření krásného umění a probuzení vlasteneckého ducha a touhy žít. Procházka takové 

ideály chválí, ačkoliv se zároveň zdá být skeptický. Dále hodnotí dvě Carvalhovy sbírky básní. 

Dílo Alma Antiga oceňuje z hlediska bezprostřednosti autorových nápadů, přestože v jeho 

myšlenkách nevidí hloubku, a zvukové podoby. Kniha veršů Horas de Febre je podle něj 

zdařilejší a představuje optimistický výhled do budoucnosti. (Procházka, 1901, s. 116–118) 

Elysio de Carvalho (1880–1924) byl brazilský novinář, básník a historik. Studoval 

v Recife a žil v Rio de Janeiru, kde řídil několik kulturních a společenských periodik. Kromě 

Brazílie publikoval také v zahraničí (především v Latinské Americe a ve Francii). Později se 

stal členem jedné policejní instituce a zabýval se otázkou kriminality v Rio de Janeiru.  

(Menezes, 2004) V pozůstalosti Arnošta Procházky se nám podařilo nalézt dva dopisy od Elysia 

de Carvalha. (příl. 27) V prvním z nich, psaném v portugalštině, s datem 3. září 1901, děkuje 

Procházkovi za dopis, který mu zaslal v květnu. Reaguje na Procházkova slova o naturismu, 

o němž se prý český kritik vyjádřil s upřímnosti, a na jeho návrh publikovat v Moderní revue 

esej o brazilské literatuře a představuje mu za tímto účelem písemnictví jeho domoviny. Píše 

o podceňování literární Brazílie a doufá v její nezávislost a rozvoj. Zmiňuje několik 

významných jmen z brazilské literární historie (například Santu Rita Durãa, Basília da Gamu, 

Gregório de Matose), představuje i velké autory své doby (Josého de Alencara, Joaquima 

Maceda, Castra Alvese, Álvarese de Azeveda a mnohé další) a modernisty (Cruze e Sousu, 

Machada de Assise Olava Bilaca atd.). V závěru listu přichází s myšlenkou, že nyní dochází k 

renesanci literatury a „vznešené Camõesovy řeči“, která se má stát jedním z velkých jazyků, 

jež nahradí západní civilizaci. Druhý Carvalhův dopis z 9. ledna 1902, psaný ve francouzštině, 

začíná poděkováním za Procházkův článek v Moderní revue. Brazilský autor žádá Procházku 

o zaslání ukázek jeho prací, portrétu a životopisných údajů, aby o něm mohl psát v kritikách 

a bibliografiích nové generace. Doufá, že se jim podaří navázat upřímné vztahy, které budou 

přínosem pro oba národy, a loučí se s vděčností za to, že „má v takové záhadné zemi 

opravdového literárního přítele“. (Baťha, 1963; vlastní překlad)  
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6.3.5 Drama Belkiss, královna sábská, axumská a hymiarská 

Možností, že by Arnošt Procházka přeložil drama o tajemné královně z dalekého orientu z 

nějakého jiného jazyka než z portugalštiny, jsme se sice zabývali, ale považujeme ji spíše za 

nepravděpodobnou. Procházka už portugalštinu znal minimálně z Castrových básní (k nimž 

však mohl mít k dispozici jejich francouzské překlady z coimberského časopisu Arte) a později 

ji používal i v korespondenci s brazilským autorem. Před vznikem českého překladu navíc 

existoval jen překlad do španělštiny, který vyšel v Buenos Aires v roce 1897 (a ve druhém 

vydání v roce 1899). Překladatel Luis Berisso v jeho úvodu publikoval dopis od portugalského 

autora (příl. 28), v němž Eugénio de Castro navrhuje navýšení nákladu (a vzhledem 

k následnému druhému vydání nejspíše i oprávněně) a také překladateli doporučuje další díla 

k překladu. Navrhuje navíc překlad prózou. (Castro, 1897, s. 10–11) 

První české knižní vydání tohoto básnického dramatu vyšlo roku 1900 v Knihovně 

Moderní revue v Poštovské ulici 32, vytištěno bylo u E. Stivína. Na jedné z úvodních stránek 

je vyveden název předlohy: “Belkiss, Rainha de Sabá, dʼAxum e do Hymiar: por Eugénio de 

Castro. Coimbra Francisco França Amado, editor. anno de MDCCCXCIV.” Drama o lásce 

královny Belkiss ke králi Šalamounovi se skládá z 15 jednání, během nichž vystupuje 

20 postav. Belkiss se vydává na cestu za svým milovaným, oplývajícím aurou slavného krále, 

přestože ji od toho moudrý stařec Zophesamin zrazuje a radí jí, aby raději toužila, než přišla 

o iluze. Belkidino putování provází velmi pochmurná atmosféra, která se střídá s ohromujícími 

popisy velkolepého bohatství a slávy. Se svým vytouženým manželem se královna nakonec 

setká, ale odchází od něj s pláčem. Její city se z vášně a touhy proměňují v bolest a zklamání. 

Symbolistní drama je plné mystiky, vášně a erotiky. 

 V Národních listech se v listopadu roku 1900 objevila recenze dramatu, podepsaná 

jistým Vbk. (příl. 29) Eugénio de Castro je v ní nazýván „básníkem nádherné obraznosti, 

zaujatým příliš formami báječné skvělosti“, nejspíše kvůli svému důrazu na estetiku. Takové 

označení jen dokazuje, že Procházkovi se Castrovu poetiku podařilo do češtiny převést velmi 

dobře. Dále se autor recenze zabývá tématem dramatu, tedy vášnivou touhou nešťastné Belkidy, 

jejíž předobraz hledal Castro v biblickém příběhu o králi Šalamounovi. Vyzdvihuje také líčení 

„historicky věrného koloritu“, seznamující čtenáře s exotickým orientem. Zmiňuje Belkidinu 

rozmluvu s Nastosenem, kde se text dostává do podrobného líčení nejrůznějších předmětů 

a míří až na hranice odborné terminologie. Právě „nádheru a bohatství prostředků vyličovacích“ 

považuje autor článku za největší umění v dramatu. Jako nejasné naopak vidí Belkidino neštěstí 

v závěru díla, její duševní boj je podle něj těžko uchopitelný. Překladatelův výkon posuzuje 
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jako „zcela plynný, umělecky pečlivý“, pozitivně hodnotí také grafickou úpravu knihy. 

Polemiku uzavírá konstatováním, že se jedná o „ryzí umění, aristokraticky jemného 

a vzácného vkusu, ale tuze samo sebou zaujaté a tuze studené“. Castrova estetika se zde tedy 

nakonec setkává s nepochopením. (16. 11. 1900, s. 3) 

 

6.3.6 Druhé vydání dramatu 

Roku 1916 vychází v Knihách dobrých autorů „nové prohlédnuté vydání“ Belkiss, 

královny sábské, axumské a hymiarské. (příl. 30) Tato překladová edice, zaměřující se na 

současnou světovou literaturu, se zrodila roku 1905 v Olšanské vile na adrese Chelčického 45. 

Její vydavatelkou byla Kamila Neumannová (1874–1956), která se především díky svému 

manželovi S. K. Neumannovi seznámila s mladou uměleckou generací. S Neumannovou začal 

velmi brzy spolupracovat Arnošt Procházka a redaktorem jejího vydavatelství nakonec zůstal 

až do roku 1925. (Zach, 1976, s. 5–6)  

V edici Knihy dobrých autorů, jejíž běžný náklad byl 1000 výtisků, se častokrát 

objevovaly úspěšné tituly z Knihovny Moderní revue, v níž knihy vycházely v nákladu nejvýše 

300 výtisků. Tato knižnice tak zasáhla širší okruh čtenářů. Opětovné vydání Belkiss by tedy 

mohlo svědčit o úspěšnosti titulu, ale s jistotou to tvrdit nelze, protože Procházka se knih 

mnohdy účelně zbavoval, když se mu znelíbily, takže některé tituly byly za rozebrané 

považovány mylně. (Merhaut, Urban, 1995, s. 225–236) 

Hugo Kosterka v posmrtné vzpomínce na Procházku bezděky poukázal na možnou příčinu 

časné vzácnosti některých titulů Moderní revue: „Jak byl Arnošt pro Moderní revue nadšen, 

dokazuje i to, že nedopustil, aby v očích jeho zevšedněla… Proto také rychle odstraňoval zbylé 

exempláře anebo v určité době nerozebraný náklad knižních edicí, jakmile pro něj pozbyly 

půvabu, anebo prozrazovaly příliš své vady v úpravě.“ (Merhaut, Urban, 1995, s. 225) 

 Sto dva a třicátý svazek Knih dobrých autorů vyzdobil dřevoryty Miloš Klicman 

a vytiskla jej Tiskárna J. Skaláka a spol. v Praze. V tiráži je také uvedeno, že 30 výtisků vyšlo 

na ručním papíře. Úpravy ve druhém vydání jsou pravopisného a syntaktického charakteru, 

nedohledali jsme žádné příklady sémantického zásahu do textu. U příkladů vždy uvádíme číslo 

stránky z druhého vydání. Procházka například zaměnil některá zájmena („ho“ za „jej“ ve větě 

„Královna byla na tarasu, očekávajíc ho, a házela mu kvítí, když se ubíral dole…“ – s. 10, 

„ničeho“ za „nic“ v promluvě „Ničeho… ničeho… ničeho nevidím…“ – s. 14, „těchto“ za 

„oněch“ ve větě „Mám strach z těchto hadů…“ – s. 71). Upravoval také pořádek slov ve větě 
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(„harfenistky ať se ihned odeberou tamtudy“ na „harfenistky ať ihned se odeberou tamtudy“ – 

s. 13), výjimečně dokonce skladbu souvětí („V otvoru schodiště, úděsná jako obličej člověka, 

jenž vstal z mrtvých, objeví se kostnatá a hubená tvář Zophesaminova.“ na „V otvoru schodiště 

objeví se kostnatá a hubená tvář Zophesaminova, úděsná jako obličej člověka, jenž vstal 

z mrtvých.“ – s. 13). Mezi nejdůležitější změny ale patří aktualizace jazyka, respektive jeho 

přizpůsobování normě češtiny (například slovo „pannenskou“ nahradilo slovo „panenskou“ – 

s. 11, pravopis slova „ah“ byl změněn na „ach“ – s. 15, ze zastaralého příslovce „juž“ se stalo 

„již“ – s. 18, přídavná jména odvozená od toponym už nejsou psána s velkým písmenem, takže 

ve větě „Ložnice královnina v paláci axumském.“ je „axumském“ místo „Axumském“ – s. 31). 

Některá slova cizího původu byla upravena do počeštěného přepisu („Faraonovi“ místo 

„Pharaonovi“ – s. 56, „dva doušky šarabu“ místo „dva doušky charabu“ – s. 58, „váčky 

s myrhou“ místo „váčky s myrrhou“ – s. 79), nebo dokonce zaměněna za česká (například 

nahrazení slova „agonie“ slovem „umírání“ ve větě „cítíme umírání své lásky“ – s. 23). Tyto 

snahy mají vliv na styl překladu, oslabují totiž exotizaci v textu. Kromě toho došlo i k opravě 

několika málo tiskových chyb (například doplnění háčku ve slově „škoda“ – s. 10, nahrazení 

zájmena „její“ zájmenem „jejích“ ve větě „Kolem jejích očí jsou záhony fialek…“ – s. 11). 

Zdá se, že druhému vydání dramatu tisk již pozornost nevěnoval. Hra Belkiss, královna 

sábská, axumská a hymiarská ani nikdy nebyla jevištně provedena, jak jsme zjistili na základě 

konzultace v Divadelním ústavu v Praze. Roku 1944 však Lidové noviny informovaly o smrti 

Eugénia de Castra (příl. 31), při čemž zmínily překlady jeho poezie v Moderní revue. 

(10. 8. 1944, s. 4) 

 

6.4 Jaroslav Vrchlický a nejslavnější portugalská epopej 

Ačkoliv se epická báseň Luíse Vaze de Camõese (asi 1531–1580) strukturou i stylem podobá 

klasickému homérskému eposu, stýká se v ní mnoho myšlenkových vlivů, ať už těch z 

doznívajícího středověku, nebo těch renesančních. Os Lusíadas (1572) je dílo protikladů, 

v němž autor předestírá slávu portugalských zámořských plaveb, ale zároveň národ varuje před 

zkázou. Nadpřirozené motivy se zde mísí s empirismem a pohanství s křesťanstvím. Camões 

ve stěžejním portugalském díle vypráví dějiny své země a dává vyniknout identitě národa. Ač 

úryvky z Lusovců přeložili v 19. století do češtiny hned čtyři překladatelé, celý epos převedl 

jako první jeden z největších a nejplodnějších českých básníků a překladatelů Jaroslav 

Vrchlický. 
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6.4.1 Překladatel Jaroslav Vrchlický a portugalská literatura 

Jaroslav Vrchlický (1853–1912), vlastním jménem Emil Frida, se svým rozsáhlým literárním 

a překladatelským dílem významně podílel na utváření české literární scény na konci 19. století. 

Byl také vůdčí postavou generace sdružující se okolo časopisu Lumír. Ve své vlastní tvorbě 

i v překladu se věnoval všem literárním druhům, jeho největší přínos je však na poli poezie. 

Díky jeho překladům z nejrůznějších dob i kultur se k nám dostalo mnoho nových básnických 

forem, na jejichž zachování kladl Vrchlický při překladu velký důraz. Vrchlický studoval 

nejprve pražský arcibiskupský seminář, později však přešel na filozofii. Velmi dobře si osvojil 

francouzštinu a italštinu. Vrchlického díla si veřejnost cenila, byl například několikrát 

nominován na Nobelovu cenu a jmenován čestným doktorem pražské univerzity, zároveň se 

však stával častým terčem kritiky kvůli „nadměrné orientaci na cizí látky a přehlížení potřeb 

národního života“. Trnem v oku byl zejména mladé literární generaci devadesátých let 

19. století. Jeho vlastní básnická tvorba, převážně lyrická, se nesla v duchu pozdního 

romantismu, vyznával smyslovost, subjektivitu a antické ideály a kritizoval nespravedlivou 

společnost. V cyklu Zlomky epopeje chtěl zobrazit lidské dějiny. V jeho verších často najdeme 

perifráze, apostrofy, exklamace a neologismy, známý je také četnými inverzemi ve větné 

skladbě. Vrchlický měl vynikající znalosti světové poezie a svými překlady Čechům 

zpřístupňoval významná básnická díla, která zde do té doby scházela. Často je také doplňoval 

o medailonky básníků. (Opelík, 2008, s. 1512–1515) 

Vrchlického překladovému dílu z portugalštiny se věnují Václav Černý ve Studiích 

o španělské literatuře (2008, s. 76–81), Zdeněk Hampl ve druhé části článku „Portugalská 

poesie v Čechách“ (1956a, s. 278–284) a Zuzana Havlovcová v diplomové práci Dva české 

překlady Camõesových Lusovců (2013), z jejichž prací s výjimkou několika vlastních poznatků 

čerpáme. Jaroslav Vrchlický přeložil pro polyglotní dílo Pretidão de Amor (1893), které vydal 

portugalský spisovatel Xavier da Cunha, Camõesovu báseň „Sloky psané otrokyni jménem 

Barbora, kterou básník v Indii miloval“. (příl. 32) V předmluvě Lusovců (1902) (příl. 33) píše 

Vrchlický, že právě tato báseň a Cunhova žádost o její překlad jej inspirovaly k opětovnému 

studiu portugalské literatury. Korespondence mezi těmito autory pokračovala i v následujících 

letech. Ve Vrchlického pozůstalosti v Památníku národního písemnictví jsme nalezli dopis ve 

francouzštině od Xaviera da Cunhy z 1. října roku 1897 (příl. 34), v němž odesílatel vyjadřuje 

nadšení z Vrchlického záměru přeložit Lusovce do češtiny. Reaguje taktéž na prosbu českého 

básníka o zaslání katalogu portugalské literatury. Cunha píše, že takový katalog neexistuje, 
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Vrchlickému však zasílá dílo Traços Gerais da História da Literatura Portuguesa, jehož 

autorem je A. J. Damasceno Nunes. (Toto dílo potom Hampl uvádí jako jedno z portugalsky 

psaných děl ve Vrchlického knihovně.) K dopisu připojuje také svoji podobenku. (Krulichová, 

1976) Osobě samotného Camõese se Vrchlický věnuje ve sbírce Na sedmi strunách (1890–

1897), kde zveřejní sonet s názvem „Camões“, v němž zachycuje zejména dobrodružný života 

autora, a ne jeho literární nadání. Roku 1898 uveřejňuje Vrchlický ve sbírce Z niv poesie 

národní a umělé překlady Camõesových písní „Píseň o fíkovém lese“, „Hrabě Ninho“ a „Dvě 

národní písně portugalské: Námořnická a Jiná“. V roce 1902 vychází v nakladatelství J. Otty 

Lusovci a ještě téhož roku publikuje Vrchlický také překlad patnácti Camõesových sonetů 

v časopise Květy. Hampl ve své studii uvádí, že Vrchlický znělky zřejmě překládal 

z německých překladů Wilhelma Storcka, nebo se jimi alespoň inspiroval. Své tvrzení dokazuje 

podobností názvů sonetů, Vrchlického výběrem jednoho ze sonetů, který byl v němčině 

zveřejněn dříve než samotný originál, a textovým srovnáním. Vrchlický zařazuje do knihy 

sonetů Prchavé iluze a věčné pravdy (1902–1903) druhou znělku o Camõesovi a opět se zamýšlí 

spíše nad jeho tragickým osudem spjatým s mořskými vodami.  

Camões ale nebyl jediným portugalským autorem, jímž se Vrchlický zabýval. 

Obdivoval také básníka a filozofa Antera de Quentala (1842–1891), významnou postavu 

portugalské literární scény 19. století. Roku 1894 bylo v Lisabonu uveřejněno vícejazyčné 

vydání Quentalovy básně „Zara“, do něhož přispěl i Vrchlický. Hampl opět uvádí, že překlad 

pravděpodobně vznikl na základě originálu a Storckova německého převodu, a dokládá to 

Vrchlického vlastnictvím určitých titulů (Hampl vyjmenovává čtyři Quentalova díla 

v portugalštině, jedno v italštině a dvě v němčině, která nalezl ve Vrchlického knihovně). Čeští 

čtenáři se mohli s Anterem de Quentalem seznámit díky stejnojmennému sonetu ve 

Vrchlického sbírce Portréty básníkův (1897) a díky překladu deseti sonetů („Evoluce“, „Ve 

víru“, „Nářek“, „Duše moje“, „Divina Comedia“, „Nirvana“, „Mors-Amor“, „Palác štěstí“, 

„Slova mrtvého“ a „V ruce boží“) v časopise Květy z roku 1899. Hampl ve své studii píše, že 

tyto překlady vznikaly z originálu Os Sonetos Completos (1890), avšak své tvrzení již 

nepodkládá textovým srovnáním. My jsme ve Vrchlického pozůstalosti dohledali kromě výše 

zmiňovaných překladů básně „Zara“ a sonetů v rukopisech také autorův deník tvorby, podle 

něhož přeložil Vrchlický v březnu roku 1900 ještě další Quentalovy sonety, název se nám 

podařilo rozluštit jen u dvou z nich: „Vězňové“ a „Černá víla“. (příl. 35) Vrchlický věnoval 

Anterovi de Quentalovi také přednášku (příl. 36), kterou jsme našli mezi jeho rukopisy a v níž 

portugalského literáta charakterizuje slovy „jest z nejsilnějších a nejupřímnějších básníků 
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bolesti v našem století“. (Krulichová, 1976) Výpisky z Vrchlického přednášky (příl. 37) má ve 

své pozůstalosti také literární historik z Univerzity Karlovy Otokar Fischer (1883–1938). 

(Mourková, 1990) Je možné, že tato přednáška byla materiálem pro Vrchlického studii 

o Anterovi de Quentalovi ve druhém ročníku Obzoru literárního a uměleckého (1900, s. 49, 65, 

81, 99), o níž v předmluvě k dílu Návrat do Ráje píše Rudolf Jan Slabý. Podle něj mělo v tomto 

časopise společně se studií vyjít také deset básní, které Vrchlický přeložil na základě italského 

překladu. Možná se tedy jednalo o sonety z Vrchlického deníku tvorby. 

 

6.4.2 Lusovci ve Vrchlického překladu 

Epos Lusovci vyšel roku 1902 v Ottově nakladatelství, které jsme si v této diplomové práci již 

krátce představili (viz. 7.2.4), v edici Světová knihovna. Ta byla založena roku 1897 a stala se 

vůbec nejslavnější a nejúspěšnější edicí nakladatelství. Sdružovala literární díla z mnoha zemí, 

a to jak beletristická, tak vědecká. Cílem této edice bylo zpřístupňovat čtenářům cenově 

dostupnou a kvalitní literaturu ze světa (např. od L. N. Tolstého, Molièra, Alfreda de Musseta, 

Miguela de Cervantese a dalších) a z českých zemí (např. Souborné vydání básnických spisů 

Jaroslava Vrchlického). (Kordasová, 2009, s. 25) 

V předmluvě k Lusovcům Jaroslav Vrchlický píše, že práci na překladu začal v červnu 

roku 1897 a dokončil ji v lednu roku 1898. Práci na jednotlivých zpěvech rozepisuje i ve svém 

deníku tvorby: 

červen 1897 

Camoens Lusiadé 1 – 38 I 

červenec 1897 

Camoens Lusiadé 39 – 106 I 

srpen 1897 

Camoens Lusiadé 1 – 113 II 

září 1897 

Camoens zpěv II, IV, V 

říjen 1897 

Camoens zpěv VI, VII 

listopad 1897 

Camoens Lusiadé zpěv VIII 

prosinec 1897 

Camoens zpěv IX 
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leden 1898 

Camoens Lusovci zpěv X 

(Krulichová, 1976) 

Vrchlického předmluva, sepsaná již po dokončení překladu, tedy 30. ledna 1899, nám 

představuje portugalský epos a vypovídá mnohé o překladatelově způsobu práce. Vrchlický 

představuje lusitánské dílo jako svědectví moci a slávy národa, v němž lze najít minulost 

i budoucnost. Těžiště básně však nevidí v ději, za největší bohatství eposu považuje popisné 

pasáže, v nichž vynikají Camõesova lyrická básnická vyjádření. Předmluvu uzavírá Vrchlický 

tvrzením, že portugalský originál je „střízlivý“ a verše se vyznačují „neobyčejnou 

jednoduchostí a prostotou“. Předpokládá, že český překlad v některých případech vyzní 

„nádherněji a vyšperkovaněji“, tedy bude jinak nastylizovaný. Důvodem je podle něj to, že 

portugalské rýmy jsou „asonanční a koncovkové“, zatímco ty české jsou „plné a štěpné“. 

V závěrečné studii k druhému překladu Lusovců (1958, přel. Kamil Bednář a Zdeněk 

Hampl) píše Zdeněk Hampl, že Vrchlický pro svůj překlad čerpal z německého převodu. Toto 

tvrzení sice kvůli neznalosti němčiny nemůžeme doložit srovnáním překladů, ale z Hamplovy 

studie víme, že Vrchlický vlastnil tři vydání Lusovců v portugalštině a dvě vydání v němčině 

(Storck, Eitner). Používal také portugalsko-německý a německo-portugalský slovník. (Hampl, 

1956a, s. 283) My jsme ve Vrchlického seznamu knih vlastní knihovny našli na straně 36 ještě 

informaci, že překladatel vlastnil německý překlad Die Lusiaden od Johanna Jakoba Christiana 

Donnera z roku 1869. (příl. 38)  

Recepci Vrchlického překladu se ve své diplomové práci věnuje Havlovcová (2013, 

s. 36–37). V časopise Zlatá Praha vyšel pochvalný článek, v němž autor uvedl důležitost 

převodu Camõesova díla do češtiny a děkuje Vrchlickému za obohacení domácí literatury. 

Ačkoliv kvůli neznalosti jazyka nemůže srovnat překlad s originálem, stylistickou odlišnost, 

kterou avizuje už sám Vrchlický, považuje za přínos. Další recenzi Lusovců publikoval 

v Lumíru Josef Karel Šlejhar, který překlad také hodnotí pozitivně, tok veršů je podle něj 

plynulý a některé strofy dosahují „značného lyrického vzmachu“. 

 

6.5 První překlad z brazilské literatury 

Jako první knižní překlad z brazilské literatury se do dějin české literatury zapsalo náboženské 

dílo Můj flos sanctorum (1914) z pera Josého Severiana de Resendeho. Do češtiny jej převedl 
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Antonín Ludvík Stříž, katolicky orientovaný editor, překladatel a blízký spolupracovník 

nakladatele Josefa Floriana ze Staré Říše. 

 

6.5.1 José Severiano de Resende 

Spisovatel, novinář a filozof José Severiano de Resende (1871–1931) se narodil v Minas Gerais 

a vystudoval práva ve městě São Paulo, kde se také poprvé setkal se symbolismem, který 

ovlivnil jeho básnickou tvorbu. Poté město opustil a stal se knězem. Roku 1898 mu bylo 

svěřeno vedení diecézního listu D. Viçoso, jehož předmětem bylo dění doma i ve světě.  Později 

se Severiano de Resende přesunul do hlavního města federace Rio de Janeira, tehdejšího 

literárního centra, kde se stal mimo jiné přispěvatelem do deníku Correio da Manhã v oblasti 

divadelní kritiky. Publikoval také symbolistní básně a zdržoval se v bohémských literárních 

kruzích kolem Olava Bilaca. I nadále však působil jako kněz a jeho kázání navštěvovala 

riodejaneirská smetánka. Neúspěšně kandidoval do Brazilské literární akademie. Roku 1907 se 

vydal do Paříže, aby rozvíjel svou literární kariéru. O rok později vyšlo v nakladatelství Livraria 

Chardon v Portu jeho hagiografické dílo O Meu Flos Sanctorum (druhé vydání se poté objevilo 

roku 1917). Resendeho další činnost do roku 1915 není příliš objasněna, ve Francii autor 

publikoval méně. Na krátkou dobu vycestoval i do Brazílie, ale opět se vrátil do Paříže, kde se 

roku 1919 stal brazilským konzulem. O rok později vydal sbírku veršů Mysterios, nesoucí 

výrazné zvukové kvality, v níž zachycuje životní pouť člověka. Po další cestě do Brazílie v roce 

1922 se do Paříže vrátil již natrvalo. Francouzský esejista Philéas Lebesgue věnoval jeho tvorbě 

kritickou studii Un grand lyrique brésilien: J. Severiano de Resende (1927), jíž ocenil 

spisovatelovo nadání. Tou dobou už však autor měl zdravotní potíže a roku 1931 zemřel. Jeho 

literární tvorba se vyznačovala idealismem a touhou po proměně společnosti, kladl také důraz 

na etiku a křesťanskou lásku. (Lima Júnior, 2002)  

 

6.5.2 Antonín Ludvík Stříž a Josef Florian ve Staré Říši 

Antonín Ludvík Stříž (1888–1960) byl esejista, kritik a překladatel orientující se na tradiční 

křesťanské hodnoty. Absolvoval gymnázium v Brně a nastoupil na studia práv v Praze, ale 

zanechal jich, aby mohl spolupracovat s nakladatelem Josefem Florianem ve Staré Říši. Roku 

1917 narukoval, po válce vstoupil do pražského semináře a roku 1922 byl vysvěcen na kněze 

v Římě. Jako farář působil v Novém Strašecí, jako spirituál pečoval o potřeby studentů 

v pražském arcibiskupském semináři a roku 1939 se stal kanovníkem Vyšehradské kapituly. 
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Kromě Floriana spolupracoval také s dalším katolickým nakladatelem Ladislavem Kuncířem 

(1890–1974). Vydával eseje, kritické studie a glosy na teologická témata. Překládal z mnoha 

jazyků (například z řečtiny, francouzštiny, italštiny nebo němčiny), především náboženskou 

literaturu. (Opelík, 2008, s. 396–397) 

Vydavatelská činnost Josefa Floriana (1873–1941) tvoří významnou součást české 

knižní historie. Kromě náboženské literatury se Florian věnoval také vědě, filozofii a beletrii, 

jeho práce měla zejména osvětové a vzdělávací cíle. Svou představu o světě inspiroval dílem 

francouzského katolického spisovatele Léona Bloye (1846–1917), byl konzervativním 

katolíkem a vyznával staré pořádky, k současné církvi i ke společnosti se stavěl značně kriticky. 

V jeho vydavatelství ve Staré Říši vyšlo 140 samostatných titulů, 131 sborníků a 27 výtvarných 

publikací. Pro Floriana byla velmi důležitá grafická úprava knih, pracoval s předními českými 

umělci. (Opelík, 1985, s. 721–722) Stříž s Florianem oddaně spolupracoval od roku 1909 do 

roku 1919 jako překladatel a redaktor edic Studium, Nova et vetera a Dobré dílo. Florian se 

často dostával do konfliktů s církví a se státními orgány, byl dokonce i vězněn a Stříž jej 

v redakčním tisku hájil. Do nakladatelské práce se mladý Stříž zapojil velmi rychle, již od roku 

1910 byl na některých publikacích oficiálně uváděn jako vydavatel. Do výběru samotných děl 

však příliš nezasahoval a jeho literární nadání oproti Bloyovi a Florianovi pokulhávalo. „Co se 

Střížovi ve srovnání s mistrem francouzským i domácím nedostává na zkušenostech a vzdělání, 

nemluvě o literárním talentu, nahrazuje nedostudovaný právník, o málo překročivší dvacítku, 

tím větší suverenitou.“ (Putna, 1998, s. 398–411) 

 

6.5.3 Můj Flos Sanctorum 

Sbírka meditací o světcích a liturgických slavnostech O Meu Flos Sanctorum (1908) je sice 

dílem brazilského autora, ale byla vydána v Portugalsku. Renato Rodrigues de Lima Júnior, 

který se ve své diplomové práci zabýval osobností Josého Severiana de Resendeho, uvádí, že 

byla jako jediná z jeho pěti knih přeložena do cizího jazyka. Střížův český překlad Můj flos 

sanctorum (1914) je tak v tomto ohledu opravdovým unikátem. Výraz „Flos Sanctorum“ neboli 

„Flor dos Santos“ označuje na iberském poloostrově knihu popisující životy světců. Tato kniha 

je souhrnem Resendeho textů z riodejaneirského tisku o katolických svátcích a z oblasti 

hagiografie. Texty jsou rozděleny podle jednotlivých měsíců v kalendářním roce. Resende zde 

mnohokrát kritizuje brazilské duchovenstvo, zodpovědně se však drží katolických dějin 
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a prokazuje své literární nadání a svou vzdělanost v oblasti náboženství i umění. (Lima Júnior, 

2002, s. 120–127) 

Text Josého Severiana de Resendeho vyšel jako 14. svazek ve staroříšské edici Dobré 

dílo (1912–1948), která byla z Florianových edic nejobsáhlejší a pokračovala i po jeho smrti. 

Jejím prostřednictvím chtěl nakladatel čtenářům nabídnout „prameny duchovního života“. 

Nejednalo se o texty o morálních prohřešcích, ale o papežské dokumenty, spisy církevních otců 

a překladová díla přinášející příběhy světců a náboženských osobností, v nichž se měl čtenář 

seznámit s „duchovním zápasem mezi dobrem a zlem“. Ne každý z duchovních otců však 

odpovídal Florianově představě důsledného katolicismu, takže výběr děl byl značně selektivní. 

Předlohy potom Florian rozděloval svým spolupracovníkům k překladu podle toho, jaký jazyk 

ovládali. Ale jelikož pro něj bylo důležitější vystihnout „ducha textu“, než vytvořit přesný 

překlad, vyzýval občas Stříže, aby se naučil nějaký nový jazyk, což prý tento polyglot dokázal 

i během dvou týdnů. Bylo tomu tak i v případě portugalštiny, kterou se Stříž na Florianovu 

žádost naučil, aby mohl přeložit dílo Můj flos sanctorum (1914). Podle informací na titulním 

listu knihy (příl. 39) ji Antonín Ludvík Stříž přeložil z portugalštiny „se svolením autorovým“. 

Jak se nakladatel ze Staré Říše či jeho spolupracovník k portugalsky psanému titulu dostali, 

bohužel nevíme, je však pravděpodobné, že k nim doputoval z Francie, kde Resende žil a kde 

měl Florian mnoho literárních kontaktů. (Husák, 2020, s. 47–57)  

 

6.6 Eça de Queirós ve třech českých překladech 

Přední portugalský prozaik a jeden z nejvýznamnějších představitelů generace 70. let José 

Maria Eça de Queirós (1845–1900) se narodil na portugalském venkově a vystudoval práva 

v Coimbře, kde se setkal například s Anterem de Quentalem a Teófilem Bragou. Stal se jednou 

z postav tzv. coimberské otázky, v níž se společně s dalšími mladými autory, směřujícími 

k realismu a naturalismu, postavil proti ultraromantické generaci v čele s Antóniem Felicianem 

de Castilhem. Již během studií se věnoval psaní, od roku 1866 mu v Gazeta de Portugal 

vycházely první fejetony. Zapojil se do literárního uskupení intelektuálů Cenáculo, které 

vzniklo v Coimbře a později se přesunulo do Lisabonu. Společenským a politickým tématům 

se věnoval i v rámci tzv. demokratických přednášek, které si kladly za cíl morální obrodu 

portugalského národa. Eça de Queirós strávil velkou část svého života v zahraničí, jako 

diplomat pracoval na Kubě, v Anglii a ve Francii. Jeho literární tvorba se postupně 

proměňovala, zprvu ji ovlivňoval romantismus, později se však autor přikláněl k realismu a ve 
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svých románech zpodobňoval portugalskou společnost. Dlouhé realistické období završil 

rozsáhlým románem Os Maias (1888). Poslední díla Eçy de Queirós přinášejí pesimismus 

a rozčarování nad moderní společností, některá z nich se vyznačují i symbolickými prvky. 

(Hodoušek, 1999, s. 491–492) 

Překladům děl Eçy de Queiróse se podrobně věnoval Španěl Ernesto Guerra da Cal, který 

zpracoval pětisvazkové dílo Lengua y Estilo de Eça de Queiroz (1975), obsahující vyčerpávající 

bibliografii prozaikových děl. Počet překladů Queirósových děl je obrovský, ještě za autorova 

života vznikly překlady do angličtiny, francouzštiny, nizozemštiny, němčiny, španělštiny 

a švédštiny. Guerra da Cal velmi často upozorňuje na chyby a rozsáhlé vynechávky zejména 

v raných překladech, nejčastěji do španělštiny. V jeho bibliografii nechybí ani tři české 

překlady z let 1919, 1922 a 1934. (Matos, 2015, s. 1326–1329) 

 

6.6.1 Antonín Macek 

Prvním dílem Eçy de Queirós přeloženým do češtiny je román  A Relíquia (1887), který u nás 

vyšel pod názvem Dobrodruh v svaté zemi (1919). O jeho převod se zasloužil novinář, básník, 

prozaik, esejista a překladatel Antonín Macek (1872–1923). Na přelomu století se začal 

věnovat redigování časopisů, významná byla také jeho kulturně výchovná činnost. Přál si 

obrodu společnosti a její sociálně spravedlivější uspořádání, pročež řešení nalezl 

v marxistických ideálech. Tato témata reflektoval ve svých povídkách i básních. Překládal 

z francouzštiny, němčiny, angličtiny, italštiny, latiny, ruštiny a slovinštiny. Věnoval se 

například překladům antické literatury a francouzských osvícenců (především Voltaira). 

(Opelík, 2000, s. 14–15) Zajímavé je, že ve své stati Překlady (1910) se zároveň brání 

neblahému vlivu příliš velkého počtu překladů na domácí literaturu. Z Mackových dalších statí 

ale víme, že práci některých překladatelů velmi oceňoval, například Vrchlického činnost 

považoval za rovnocennou jeho tvorbě původní. (Konvalinka, 2009, s. 54–55) Antonín Macek 

byl jedním z mála spisovatelů inklinujících ke komunismu, kteří se pokoušeli socialistické 

a marxistické myšlenky skloubit s křesťanstvím. To mu však nebránilo v psaní antiklerikálních 

textů, protože křesťanství podle něj mělo mít „jinou“ podobu, než jakou mu dávala tehdejší 

církev. V článku „Dělník a náboženství“ (1919) pro časopis Kmen zdůraznil nezbytnou roli 

náboženství při utváření nové společnosti. (Putna, 2010, s. 817–818) 

Jak se Macek k románu A Relíquia dostal a jestli neměl k dispozici například překlady 

do jiného jazyka (v té době již existovaly překlady do italštiny, němčiny a španělštiny) se nám 



57 

 

bohužel zjistit nepodařilo, českému překladateli však musela být blízká antiklerikální myšlenka 

románu. Hlavním hrdinou je Teodorico Raposo, sirotek, který žije u své velmi pobožné tety. 

Aby se jí zavděčil, píše jí ze studií v Coimbře, kde vede bohémský život, dopisy, v nichž falešně 

vyznává hlubokou víru. Poté se vydává na cestu do Jeruzaléma a slíbí tetičce, že jí přiveze 

svatou relikvii. Když ale tetičce místo trnové koruny omylem daruje dámskou krajkovou 

košilku, tetička jej vydědí. Teodorico se začne živit prodejem dalších „relikvií“, kde si nejprve 

vede poměrně dobře, po určité době však zchudne. Nakonec si najde zaměstnání a mohlo by se 

zdát, že došel k jakési morální nápravě, avšak v závěru románu vyjadřuje politování nad tím, 

že neměl odvahu zalhat o původu krajkové košilky a říct, že patřila svaté Máří Magdaleně. 

Cílem tohoto satirického a parodizujícího díla je kritika církevního uspořádání a falešné 

zbožnosti. (Campos, 2015, s. 1193–1196) 

Kniha Dobrodruh v svaté zemi (1919) vyšla v Ústředním dělnickém knihkupectví 

a nakladatelství (Ant. Svěcený), sídlícím na adrese Hybernská 7 v Praze, jako 24. svazek edice 

Románová knihovna. Knihu vytiskla Lidová knihtiskárna J. Skalák a ilustroval ji Stanislav 

Hudeček. (příl. 40) Nakladatelství ÚDKN, které fungovalo mezi roky 1893 a 1948, se 

vyznačovalo sociálnědemokratickou orientací, vydávalo původní i přeloženou beletrii, naučnou 

literaturu pro dělnictvo a politickou literaturu. Antonín Macek s nakladatelstvím úzce 

spolupracoval, společně s několika dalšími redaktory se podílel na utváření beletristického 

edičního programu. Edice Románová knihovna sdružovala čtivou a zároveň kvalitní domácí 

a překladovou literaturu. Našly se v ní nejrůznější žánry (historický, detektivní, dobrodružný, 

fantastický atd.), společná jim všem ale byla sociální kritika. Edice vycházela každý týden po 

jednotlivých sešitech. (Opelík, 2008, s. 1151–1152) V humoristickém časopise Kopřivy, který 

publikovalo ÚDKN, vyšla 13. 11. 1919 reklama představující román jako protiklerikální 

satirický příběh, při jehož četbě se „žádný čtenář neubrání smíchu“. Reklama vyzdvihuje také 

jazykové kvality románu, jeho dobrodružnou povahu, jež možná byla i důvodem k výběru titulu 

překladu, a fakt, že se děj odehrává v dalekých a pro českého čtenáře exotických krajích. 

(příl. 41) 

České vydání z roku 1919 neobsahuje předmluvu, v níž Teodorico píše, že se do 

vypravování příběhu pouští, protože jej považuje za užitečnou lekci pro ostatní. Pozoruhodné 

je, že tato předmluva není ani v německém vydání Die Reliquie z roku 1918, ale jako důkaz 

Mackova využití německého překladu k sepsání českého překladu tato informace samozřejmě 

nestačí. Neznalost němčiny nám však brání v provedení srovnávací analýzy. Guerra da Cal ve 

své bibliografii uvádí, že kniha byla ve stejném nakladatelství vydaná hned třikrát (2. vydání 
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roku 1922 a 3. vydání roku 1924) a obsahovala i kritickou předmluvu. (1975, s. 80) My jsme 

však další vydání ani dotisky knihy nedohledali. Na internetové stránce Databáze knih je 

dostupná obálka románu (příl. 42), jejímž autorem je údajně významný český malíř a ilustrátor 

Zdeněk Burian. Zdali se opravdu jedná o obálku vydání z roku 1919, bohužel nevíme, protože 

exemplář titulu v Národní knihovně tuto obálku neměl. Zvláštní také je, že na obálce je namísto 

předložky „v“ v titulu knihy uvedeno „ve“, tedy Dobrodruh ve svaté zemi. 

 

6.6.2 Hugo Kosterka a Tajemství silnice z Cintry 

Jako další si dílo Eçy de Queirós vybral k překladu Hugo Kosterka (1867–1956). Tento 

překladatel, literární kritik a vydavatel se věnoval především severským literaturám (norské, 

dánské a švédské), překládal ale také z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, 

portugalštiny a španělštiny. Mezi roky 1897 a 1898 navštívil Skandinávii a získal zde velmi 

důležité kontakty. Společně s Arnoštem Procházkou a Janem Karáskem ze Lvovic stál u vzniku 

Moderní revue, jejímž se od října roku 1899 do září roku 1901 stal i vydavatelem. Družina 

Moderní revue inspirovala Kosterkův literární výběr – začal se věnovat symbolistně 

dekadentní, mystické a okultní literatuře. Sám vydával dvě edice: Knihovna pro filozofii, 

mystiku a okultismus a Symposion (s podtitulem Knihy nové doby). Pracoval jako úředník a od 

roku 1929 se věnoval výhradně překladu. (Opelík, 1993, s. 872–873) 

Kniha O Mistério da Estrada de Sintra, publikovaná roku 1870 na pokračování 

v deníku Diário de Notícias, bývá považována za první portugalský detektivní román. Na rozdíl 

od většiny dalších Eçových děl sice tato kniha nepřinesla společenskou kritiku, avšak způsob 

jejího vydání měl rozhodně vyvolat zvědavost čtenářů. Detektivní zápletka se totiž zprvu zdála 

být skutečnou událostí prezentovanou portugalským novinám v dopisech. První dopis zaslal 

jistý lékař, jenž byl unesen a přiveden k mrtvole muže, aby potvrdil jeho smrt a určil její příčinu. 

Teprve závěr knihy odhalil jak vraha, tak i jména autorů tohoto mystifikačního románu.  

(Campos, 2015, s. 877–878) Spoluautorem románu je José Duarte Ramalho Ortigão (1836–

1915), portugalský spisovatel původem z Porta a Eçův blízký přítel. Studoval v Coimbře a stal 

se jedním z intelektuálů generace 70. let, kteří viděli řešení portugalské krize v moderní Evropě, 

jež je později zklamala. Ze společné práce těchto dvou spisovatelů vznikl také 

společenskokritický měsíčník As Farpas. 

Kosterkův překlad Tajemství silnice z Cintry s podtitulem Dopisy psané „Dennímu 

zpravodaji“ (příl. 43) vyšel roku 1922 jako románová příloha českého deníku Národní politika. 
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List, vycházející od roku 1883 do roku 1945, byl nejprodávanějším deníkem v předválečném 

Československu, takže s portugalským dílem se mohlo setkat mnoho českých čtenářů.  

 

6.6.3 Kosterkovy rukopisy překladů portugalsky psaných děl 

V Kosterkově pozůstalosti v Památníku národního písemnictví, kterou roku 1975 zpracoval 

Karol Bílek, nás čekal vzácný portugalistický objev. Překladatel, u něhož se mělo za to, že 

z portugalštiny přeložil jen jedno dílo, se ve skutečnosti věnoval překladu děl hned několika 

autorů z Brazílie a z Portugalska. Těchto devět rukopisů tak skýtá informace o doposud 

neznámém zájmu českého prozaika a překladatele o portugalsky psané literatury. Kosterkovy 

rukopisy jsou následující: 

o povídka Básník Alberto (Alberto Pinheiro, 7 stran, příl. 44), 

o povídka Dvě telátka (Fialho de Almeida, 9 stran, příl. 45), 

o povídka Povodeň (Afonso Botelho, 7 stran, příl. 46), 

o povídka Vae victoribus! (Trindade Coelho, 8 stran, příl. 47), 

o povídka Sladký zázrak (Eça de Queirós, 12 stran, příl. 48), 

o povídky Mínění Saloméino / Úsudek Saloméin (João do Rio, 8 stran, dvě verze 

překladu), Myšlenky Ezopovy (João do Rio, 7 stran), V očekávání banální lásky (João 

do Rio, 13 stran) – příl. 49,  

o novela Šílená láskou (Antero de Figueiredo, 101 stran, příl. 50), 

o drama Frei Luís de Sousa (Almeida Garrett, 101 stran, příl. 51), 

o básně „Středověká balada“ (Filinto de Almeida), „Symfonie“ (Olavo Bilac), „Moře“ 

(Adherbal de Carvalho), „Ritovnell“ (Carlos Coelho), „Srdce“ (Julio Dantas), „Lásky, 

lásky…“ (João de Deus), „Tam pod cypříši, pode jedlemi“ a „Láska a čas“ (Antonio 

Feijó), „Moře“ (Silva Figueirá), „Words, words…“ (Augusto Gil), „Po vichřici“ 

(Guerra Junqueiro), „Kaštan u studánky“ (Antonio Corrêa de Oliveira), „Stíny, jdoucí 

mimo“ (José Severiano de Resende). (příl. 52) Básně „Kaštan u studánky“, „Words, 

words…“ a „Stíny, jdoucí mimo“ byly uveřejněny v Lumíru. (25. 3. 1935, s. 258–259) 

 Původ Kosterkových znalostí portugalštiny a portugalsky psané literatury se nám sice 

odhalit nepodařilo, ale můžeme se domnívat, že je odvozen od spolupráce 

s redaktorem Moderní revue Arnoštem Procházkou, od zájmů generace 90. let o světovou 

literaturu nebo od tehdejších českých kontaktů s literáty z cizích zemí. 
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6.6.4 Ivan Krahulík 

Třetím překladatelem díla Eçy de Queiróse byl Ivan Krahulík (1881–1966), skrývající se pod 

pseudonymem Alois Machovec. Zprvu se věnoval vzdělávací činnosti, ve 20. letech se 

pokoušel zavést do školství novou pedagogickou metodu inspirovanou myšlenkami L. N. 

Tolstého. Krahulík překládal z angličtiny a jihoslovanských jazyků knihy pro dospělé i dětskou 

literaturu. Pohádkové příběhy sbíral z nejrůznějších zahraničích literatur. Sám také psal knihy 

pro děti a mládež, čítanky a pedagogické příručky. Založil a redigoval i několik časopisů 

určených dětem.  (Opelík, 1993, s. 911)  

Do češtiny přeložil Ivan Krahulík román Zločin pátera Amara, který vyšel roku 1934 

v Nakladatelství Volné myšlenky (Praha 2), tiskem Knihtiskárny Ant. Reise (Praha 6). Volná 

myšlenka bylo antiklerikální hnutí, jehož cílem byla zejména odluka státu od církve. 

Portugalský originál O Crime do Padre Amaro byl publikován roku 1875 na pokračování 

v Revista Ocidental. Kontroverzní román vyvolával spory hned od začátku, už jeho vydání 

provázely neshody mezi autorem a literárním ředitelem časopisu Anterem de Quentalem. 

Knižně vyšel román poprvé ještě téhož roku s krátkou předmluvou, podruhé o pět let později 

ve verzi upravené autorem a potřetí roku 1889 již bez úprav. Vzbudil vlnu nevole ze strany 

církve i konzervativní společnosti. Realistické dílo zachycuje milostný vztah mezi farářem 

Amarem a dívkou Amélií, který končí tragicky. Kritika pokrytectví, ať už církevního nebo 

maloměstské společnosti, rezonující celým románem, se jistě stala důvodem výběru tohoto díla 

do edičního plánu československého nakladatelství. Této myšlence odpovídají i anotace 

románu a biografie autora uvedené na přebalu. Tehdejší portugalská veřejnost je zde 

popisována jako „zpátečnická a zabedněná“ a nenávist přichází z míst, „kde je společnost 

ovládána katolismem“. Z toho, že byl román přeložen do češtiny teprve ve 30. letech, je obviněn 

Eçův syn Antonio, „přívrženec církve a žoldnéř kapitalistické reakce“, který měl údajně bránit 

vydávání jeho překladů. Sám Eça de Queirós je zde představen jako nepřítel velkostatkářů, 

„hlavního sloupu církve v Portugalsku“, a znalec „zarytosti a pokrytectví portugalské 

provinciální společnosti, připoutané k církvi“. Důraz je kladen pouze na antiklerikální aspekty 

spisovatelova díla (je zde zmíněno dílo Svatý ostatek, tedy A Relíquia). Úpadek Portugalska 

v 19. století je potom přičítán výlučně římskokatolické církvi. Autorem ilustrací v knize je 

slovenský malíř Josef Fedora. Ilustrace jsou černobílé, jen na obálce (příl. 53) figuruje i červená 

barva, která „stéká“ na bránícího se pátera. Celý obraz vyvolává negativní pocity, působí 

dojmem nebezpečí a zla. Proticírkevní tendence románu zmiňuje i článek v časopise Česká 

osvěta z října roku 1934 (příl. 54), podle nějž jsou postavy „stíhány útočnou satirou“. 
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Vzhledem k tomu, že Queirósův román je jediným dílem, jež Krahulík přeložil 

z portugalštiny, je možné, že překladatel tento jazyk neovládal. Guerra da Cal ve své 

bibliografii uvádí, že český překlad obsahuje časté kondenzace textu. Stejnou informaci podává 

i o německém překladu Das Verbrechen Des Paters Amaro, jehož autorem je Thomas 

W. Schlichtkrull a který vyšel v nakladatelství Universum-Büchereu Für Alle v Berlíně roku 

1930. Kromě kondenzací zmiňuje v případě německého překladu i adaptaci textu za účelem 

antiklerikální propagandy. (Guerra da Cal, 1975, s. 31–32) Možnosti, že byl český překlad 

pořízen z německého, nahrává i fakt, že doslov o Eçovi de Queirós v českém vydání, u něhož 

není uveden autor a který opět obsahuje kritiku církve, se shoduje s velkou částí doslovu ve 

vydání německém. Potvrzení hypotézy překladu z druhé ruky by však vyžadovalo hlubší 

analýzu.  

 

6.7 Brazilský román Divoška jako exotika v české literatuře 

Roku 1934 se na československém knižním trhu objevil první román z daleké a exotické 

Brazílie. Autorem knihy Bugrinha byl Afrânio Peixoto, spisovatel s mnoha zahraničními 

kontakty, a do češtiny ji pod názvem Divoška převedl Jaroslav Poch, pedagog a překladatel 

z francouzštiny. 

 

6.7.1 Afrânio Peixoto 

Júlio Afrânio Peixoto (1876–1947) je známý především jako člen Brazilské literární akademie, 

do níž byl zvolen roku 1910. Narodil se v Bahii a studoval medicínu ve městě Salvador. 

V Brazílii si jako federální poslanec vybudoval politickou kariéru a jako profesor působil na 

lékařských fakultách. V letech 1904 až 1906 podnikl svou první cestu do Evropy, kde navštívil 

celkem deset zemí (Rakousko-Uhersko mezi nimi nebylo). Při své druhé cestě na starý 

kontinent, v letech 1910 a 1911, přijel mimo jiné také do střední Evropy. O rok později se do 

Evropy vydal znovu. Jestli při své druhé nebo třetí návštěvě zavítal také do našich končin, 

bohužel není známo. (Ribeiro, 1950, s. 435) Literární kariéru zahájil symbolistní sbírkou básní 

Rosa Mística (1900), pokračoval prózou A Esfinge (1911) a nakonec se v několika 

psychologických románech zaměřil na bahijské ženy: Fruta do Mato (1920), Bugrinha (1922), 

Sinhazinha (1929) a Maria Bonita (1914). (Stegagno Picchiová, 2007, s. 321)  
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6.7.2 Jaroslav Poch 

Jaroslav Poch (1893–1958), narozený v Loděnici u Berouna, bývá v odborné literauře 

představován téměř výhradně jako překladatel z francouzštiny a propagátor francouzské 

literatury. Vystudoval češtinu a francouzštinu na pražské filozofické fakultě a po většinu svého 

života vyučoval na středních školách. Absolvoval několik delších studijních pobytů ve Francii. 

Do češtiny převáděl naučnou literaturu, prózu a dramata, jak od stěžejních autorů 19. století, 

tak od svých současníků. Na překladech mnohdy spolupracoval se svou manželkou Růženou 

Pochovou (roz. Kuncovou). Pochovy překlady divadelních her inscenovala Měststká divadla 

pražská i Národní divadlo. Překladu se věnoval i na teoretické rovině, byl členem několika 

profesních spolků a psal recenze zaměřené na jazykovou správnost děl. V závěru života 

spolupracoval s Československou akademií věd. (Opelík, 2000, s. 973–974) 

 

6.7.3 Divoška: brazilský román 

Bugrinha je regionalistický román, poprvé vydaný roku 1922. Příběh nešťastné lásky se 

odehrává na brazilském venkově v Lençóis. Skutečné jméno hlavní hrdinky, které se zde říká 

Bugrinha, což je hanlivé označení pocházející z mnohoznačného slova „bugre“ (divoký Indián, 

podezřívavý člověk, primitivní člověk), v románu vůbec nefiguruje. Už od dětství je Bugrinha 

zamilovaná do Jorge, který se právě vrátil ze studií v Salvadoru. Mladý pár se sblíží, ale Jorge 

dívku podezřívá, že už není panna. Když se jejich cesty rozdělí, Jorge se zaplete s vdanou ženou 

Ritou. Ritin manžel se chce pomstít, ale namísto své ženy omylem zabije Bugrinhu. Jorge v 

závěru románu pochopí, že Bugrinha jej nikdy nezradila, a lituje svých činů. 

Český překlad románu vyšel roku 1934 v nakladatelství Šolc a Šimáček, jež vzniklo roku 

1920 sloučením dvou pražských firem a sídlilo v Jeruzalémské ulici. Nakladatelství se zprvu 

drželo edičního programu původních firem, posléze však začalo vydávat komerční překladovou 

beletrii a nejrůznější příručky. Produkce nakladatelství směřovala ke čtenářsky vděčné 

literatuře, k „bulvární a exotické senzační próze“. Román Divoška (1934) byl zařazen do 

knižnice Horizont s podtitulem Knihovna dalekých obzorů, v níž mezi roky 1931 a 1936 vyšlo 

21 svazků z české i zahraniční literatury, mezi nimi i erotické prózy. (Opelík, 2008, s. 692–694) 

 Nabídka knižnice Horizont, včetně románu Divoška, se objevila v reklamě časopisu 

Rozpravy Aventina. (příl. 55) (7. 4. 1932, s. 238) Mezi díla, jež „zavádějí čtenáře v různé strany 

světa“ je Divoška považována i v reklamě v týdeníku Jas. (příl. 56) (21. 6. 1935, s. 17) Exotiku 

vzdálené země, z níž román pochází, podtrhuje také reklama v periodiku Našinec. (příl. 57) 
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Kromě toho láká čtenáře i na „dramatické vzrušení, ať citové či dějové“ a představuje román 

jako odpočinkovou četbu. (23. 6. 1935, s. 9) A konečně v literárním týdeníku Zvon najdeme 

krátkou recenzi románu (příl. 58), v níž je dílo Afrânia Peixota (v článku je chybně uvedeno 

„Peizota“), člena Brazilské literární akademie, hodnoceno jako velmi kvalitní. Autor recenze 

chválí „jímavost a vkus“ Peixotova textu a fakt, že román zachycuje i společenské problémy 

Brazílie. Za hlavní téma románu považuje dívčinu bezmeznou lásku. (26. 6. 1935, s. 575) 

 Také z úvodní strany samotného českého vydání (příl. 59) lze poznat, že vydavatel 

doufal, že čtenáře zaujme země původu románu nebo institucionální příslušnost jeho autora, 

garantující kvalitu díla. Uvádí se zde totiž jak to, že román je z Brazílie, tak to, že jeho autor je 

členem brazilské akademie. Otázkou však je, podle jaké předlohy Poch dílo překládal. Jedná se 

o jediné původně portugalsky psané dílo mezi jeho překlady, a navíc jsme nikde nenašli zmínku 

o tom, že by Poch portugalštinu ovládal. V Souborném katalogu České republiky je uvedeno, 

že dílo bylo přeloženo ze španělštiny. Domníváme se však, že tato informace je chybná, protože 

první překlad do španělštiny vyšel až roku 1942, kdy bylo dílo publikováno v Buenos Aires 

pod názvem Chinita. (Fernandes, 2018, s. 564)  

Pravděpodobnější je, že český překlad byl pořízen z francouzského vydání románu nebo 

alespoň s jeho pomocí. V Paříži vyšel román s názvem Bugrinha hned dvakrát: již roku 1925 

knižně v překladu hraběte Maurice de Perignyho a roku 1930 časopisecky. Jak brazilský autor, 

tak český překladatel byli navíc na Francii úzce navázáni, je tedy možné, že měli společné 

kontakty nebo se dokonce poznali. Na podporu tohoto tvrzení, můžeme uvést několik příkladů, 

kde je podle našeho názoru vliv francouzského překladu zřejmý. Titulní a úvodní strana 

francouzského překladu (příl. 60) obsahují stejné informace, jaké najdeme i na úvodní straně 

českého překladu: podtitul Roman Brésilien / Brazilský román a informaci o tom, že Afrânio 

Peixoto je členem Brazilské literární akademie. Syntax českého textu se mnohdy nápadně 

podobá skladbě vět ve francouzském vydání. 

Bem de fronte de casa, na confluencia das ruas do Papagaio e dos Curraes, com a do S. José, 

aparecia-lhe o Gonzaga, quando Jorge ia dar o arranco da partida. Sofreou a rédea ao 

Passarinho, e esperou o amigo. (brazilské vydání, 1924, s. 193) 

Au moment où Georges s’élançait pour partir, Gonzague apparut en face de la maison, au 

croisement des rues do Papagaio et dos Curraes avec celle de S. José. Il tira sur ses rènes et 

attendit son ami. (francouzské vydání, 1925, s. 153) 
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Ve chvíli, kdy Jiří sedal na koně, objevil se Gonzaga před domem, na křižovatce ulic do 

Papagaio a dos Curraes s cestou do S. José. Zastavil koně a čekal na přítele. (české vydání, 1934, 

s. 138) 

V tomto úryvku můžeme také vidět, že Poch stejně jako hrabě de Perigny vynechává při 

překladu jméno koně. V dalším úryvku vidíme ve francouzštině a v češtině stejné použití 

diakritických znamének a opět i stejnou syntax. 

Ha tempo!... E Você, sempre encantado com o “pancada” do seu amigo? (brazilské vydání, 

1924, s. 194) 

J’ai le temps. Et toi? toujours enchanté de ton toqué d’ami? (francouzské vydání, 1925, s. 154) 

Já mám čas. A co ty? Jsi stále nadšen svým potřeštěným přítelem? (české vydání, 1934, s. 139) 

Pochova práce s francouzským překladem je zřejmá i z chyb, které se objevují v českém 

vydání. Například v úryvku níže je regionální výraz „um sem-fim“ použit pro označení ptáka, 

a ne pro vyjádření trvání, jak je tomu v obou překladech. 

Mais junto, ou mais longe, porém mais forte, compassada, mas constante, chegava, intercadente, 

a mágua de um sem-fim: […] (brazilské vydání, 1924, s. 193) 

Plus près ou plus loin, mais plus fort, plus constant, arrivait par moments la tristesse d’un cri 

d’oiseau sempiternel. (francouzské vydání, 1925, s. 153) 

Tu zblízka, tu z dálky, ale stále silně a vytrvale zněl občas smutný, neustávající švehol ptačí. 

(české vydání, 1934, s. 138) 

 

6.8 Ferreira de Castro v Československu 

Portugalský spisovatel Ferreira de Castro je autorem oblíbených dobrodružných románů a jeho 

díla dnes znají čtenáři po celém světě. Sám autor udržoval korespondenci se zahraničními 

literáty, podnikl několik dlouhých cest po Brazílii a Evropě a při jedné z nich navštívil i Prahu. 

V této podkapitole se budeme věnovat třem z jeho románů, jež u nás vyšly ještě před rokem 

1948: Stín kaučuku (1934, 1941), Chladná země (1944) a Věčnost (1947). Autorkou překladů 

je Milada Fliederová, zřejmě vůbec první žena, která se věnovala literárnímu překládání 

z portugalštiny do češtiny. 
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6.8.1 Populární portugalský romanopisec Ferreira de Castro 

Portugalský romanopisec, novelista, autor cestopisů a dramat José Maria Ferreira de Castro 

(1898–1974) se již ve dvanácti letech vydal do Brazílie. Nejprve se živil jako sběrač kaučuku 

v amazonském pralese a potom vystřídal několik dalších zaměstnání ve městě Belém. Svůj 

první román Criminoso por ambição (1916) sám vydal a prodával. V Brazílii a po první světové 

válce i v Portugalsku pracoval jako novinář. Ve své tvorbě se nakonec kromě novel přiklonil 

k psaní sociálních románů, pro něž čerpal ze svých zkušeností v Brazílii i v Portugalsku: 

Emigrantes (1928), A selva (1930), Eternidade (1933), Terra fria (1934), A tempestade (1940), 

A lã e a neve (1947) a O instinto sumpremo (1968). (Hodoušek, 1999, s. 194) Ve 20. století byl 

Ferreira de Castro nejpřekládanějším a nejčtenějším portugalským spisovatelem na světě. 

Kromě toho, že získal různá literární ocenění, byl nominován i na Nobelovu cenu. (Samuel, 

2016, s. 3) 

 

6.8.2 Milada Fliederová a její láska k portugalštině 

Překladatelka Milada Fliederová (1893–1980) není zmiňována v literárněvědných publikacích, 

takže informace o jejím životě a díle jsme čerpali z fondu jejího otce Františka Veselého (1876–

1988) a jejího manžela Roberta Fliedera (1883–1957), které jsou uloženy v Archivu Národního 

muzea. Milada Veselá se narodila v Benešově u Prahy, kde také odmaturovala. Po maturitě se 

roku 1912 provdala za JUDr. Roberta Fliedera (1883–1957), tehdy úředníka pražského 

magistrátu, později československého vyslance. Fliederová doprovázela svého muže na 

zahraničních cestách od roku 1918 až do druhé poloviny 30. let. Během života za hranicemi se 

vždy snažila manželovu pozici reprezentovat, pilně se věnovala také propagaci 

Československa. Své dcery Milenu a Boženu vychovávala k lásce k jejich rodné zemi. 

Fliederová měla v zahraničí možnost prohlubovat své jazykové znalosti, ve svém 

životopise (příl. 61) uvádí, že ovládá latinu, řečtinu, polštinu, srbochorvatštinu, francouzštinu, 

angličtinu, němčinu, italštinu, dánštinu, švédštinu, španělštinu a portugalštinu. Její prvotinou 

byl překlad z polštiny, už roku 1927 se ale začala věnovat překládání z portugalštiny, která ji 

zaujala svou „literární bohatostí“. V té době se s portugalštinou setkávala pravidelně, protože 

ve Stockholmu, kde tehdy s rodinou žila, se přátelila s rodinami portugalských a brazilských 

diplomatů. O vzájemných návštěvách a společných výletech potom psala v dopisech (příl. 62), 

jež zasílala svým rodičům do Benešova. Ve svém životopise Fliederová vysvětluje, jak se 

dostala ke svému prvnímu překladu z portugalštiny. Koncem 20. let se před profesorem 
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Václavem Tillem (1867–1937), spisovatelem, literárním kritikem a vedoucím knižnice 

Evropská knihovna v nakladatelství Sfinx, zmínila, že pro své děti překládá pohádky 

z portugalštiny. Ten jí na druhý den zaslal dopis, v němž jí nabídl spolupráci s nakladatelstvím. 

Roku 1934 ji oslovil s nabídkou překladu díla Ferreiry de Castra, a tak vyšel román Stín 

kaučuku, jenž se v roce 1941 dočkal i druhého vydání. Ve 40. letech vyšly také další Fliederové 

překlady, ale už v jiných nakladatelstvích: Chladná země (1944, edice Rozkvět nakladatelství 

Novina) a Věčnost (1947, Evropský literární klub) od Ferreiry de Castra a Přístav Manso (1949, 

Československý spisovatel) od Alvese Redola. Fliederová přeložila v roce 1949 ještě knihu 

Emigrantes, ale její rukopis nazvaný Emigranti se prý o rok později v Československém 

spisovateli ztratil. Román ale později vyšel pod názvem Vystěhovalci v překladu někoho jiného. 

Sám Ferreira de Castro prý k vydání druhého překladu nechtěl dát souhlas, ale Milada 

Fliederová ve svém životopise uvádí, že nic nenamítala. 

 V souvislosti s Freyovým překladem románů Ferreiry de Castra zaslal v únoru roku 

1953 Robert Flieder, s nímž už byla Milada Fliedereová několik let rozvedená, Jaroslavu 

Cechlovi, vysokoškolskému učiteli portugalštiny, dopis s žádostí o pomoc. (příl. 63) Flieder 

v dopise píše o románu A Lã e a Neve, jenž roku 1952 vyšel v českém překladu s názvem Vlna 

a sníh od Jakuba Freye (Československý spisovatel). Uvádí, že „překlad prý má řadu chyb 

a jeho čeština je toporná“ a že i vládní rada František Bous (znalec portugalštiny, o němž se 

ještě dozvíme více) považuje překlady Fliderové za „nepoměrně lepší“. Navíc má prý 

překladatelka od portugalského autora „generální autorisaci pro překlady do češtiny“, sám ji 

údajně požádal o překlad románu Emigrantes, který Fliederová vyhotovila a nabídla několika 

nakladatelstvím, ale nikde nebyl přijat. Mezitím se však Fliederovi dozvěděli, že Freyův 

překlad stejného románu má vyjít ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 

přestože k tomu Ferreira de Castro, jehož v této otázce kontaktovalo Československé literární 

a divadelní jednatelství, nedal souhlas. Flieder proto Cechla žádá, aby sepsal posudek Freyova 

publikovaného překladu Vlna a sníh a upozornil na jeho vady. Píše navíc, že Fliederové na 

tomto díle záleží. Zdali Cechl Fliederově prosbě vyhověl, bohužel nevíme, ale Fliederové 

překlad Emigranti nebyl nikdy publikován, zatímco Freyův překlad Vystěhovalci vyšel 

v SNKLHU roku 1953 s předmluvou Jorge Amada, kterou přeložil Zdeněk Hampl. Proč dalo 

nakladatelství přednost Freyovi, nemůžeme říct s jistotou, lze se ale domnívat, že důvody byly 

politické, protože Frey měl v 50. letech důležité postavení v podniku zahraničního obchodu 

Čechofracht. 
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 Flieder v dopise Cechlovi také píše, že Milada Fliederová se s portugalským 

spisovatelem osobně zná. Setkali se mezi roky 1936 a 1937, kdy byl Robert Flieder českým 

vyslancem ve Španělsku a v Portugalsku. Milada společně se svým manželem obě země 

navštívila, ale kvůli vypuknutí španělské občanské války se i s dcerou Boženou domů vrátila 

dříve. V roce 1937 byly navíc přerušeny diplomatické styky mezi Československem 

a Portugalskem. Robert Flieder při té příležitosti sepsal vyjádření (příl. 64), v němž nastalé 

situace lituje, především s ohledem na rozvíjející se bilaterální vztahy, ale také na své osobní 

zalíbení v této západoevropské zemi a její literatuře. 

Milada Fliederová s Ferreirou de Castrem začala udržovat korenspondenční vztah 

a dopisovala si s ním po celý zbytek jeho života. Kde jsou uloženy spisovatelovy dopisy a práce, 

které překladatelce údajně zasílal, bohužel nevíme, ale v Muzeu Ferreiry de Castra v Sintře se 

nachází mnoho dopisů od Fliederové – první z nich jsou z konce 30. let a poslední ze začátku 

70. let. Uložena je zde také korespondence od Zdeňka Hampla. Milada Fliederová byla na konci 

války vězněna v Terezíně a v 50. letech byla zaměstnána v Centrotexu a stala se předsedkyní 

vzdělávacího spolku Minerva. K překládání už se po neúspěchu s románem Emigranti nikdy 

nevrátila.  

 

6.8.3 Návštěva Prahy v roce 1938 

Ferreira de Castro navštívil v listopadu roku 1938 Prahu. Město v srdci Evropy poznal jen 

krátce po tom, co bylo Československo nuceno postoupit Třetí říši své pohraniční oblasti. 

Během cesty Evropou si Ferreira de Castro dělal poznámky a jeho dva krátké texty o Praze 

publikoval roku 2012 portugalský časopis Castriana, v němž autorovy reportáže vyšly jako 

příloha článku „,Zonas perplexasʻ e ,palmas demoradasʻ“ a který nám laskavě zaslal pracovník 

Centra studií Ferreiry de Castra v portugalské obci Ossela, spisovatelově rodišti. (Opitz, 2012, 

s. 79–89) 

 Do Prahy se Ferreira de Castro vydal se svou ženou. Chtěli cestovat přímým letem 

z Paříže, ale nebyla volná místa, a tak se vydali přes Itálii, Maďarsko a Rakousko. Spisovatel 

popisuje cestu vlakem z Vídně, přejezd hranic a příjezd do Prahy, která mu připadá „krásná, 

osobitá a pitoreskní“ (s. 132, vlastní překlad). Město si podle něj zachovává jakési kouzlo 

minulosti. Ferreira de Castro se nevyhýbá ani popisování politické situace. Čeští obyvatelé jsou 

zarmouceni nedávnými tragickými událostmi a na ulicích se nikdo neusmívá. Někteří z nich 

byli nuceni opustit pohraničí a teď nemají, kam jít. Celý národ žije v tu chvíli v nejistotě, co 
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s ním bude. Ferreira de Castro zmiňuje i velké osobnosti, k nimž se lidé obracejí: svatého 

Václava, Jana Husa a Tomáše Garrigua Masaryka. 

V druhém textu vyvrací Ferreira de Castro tvrzení, že Československo je uměle 

vytvořeným státem. Česko je podle něj zemí, jejíž národ je sice charakteristický svou 

odměřeností, ale zároveň je kulturně na velmi vysoké úrovni. Spisovatel obdivuje velký počet 

knihkupectví a vysoké náklady knih, v nichž podle něj předčí další evropské státy (vzhledem 

k počtu obyvatel). Píše i o tom, že čtenáři si své knihy schovávali v dobách, kdy byly dané 

publikace zakázány, takže mnoho děl se podařilo zachovat pro knihovny. Čechy považuje za 

lidi s chladným, činorodým myšlením, kteří dokázali využít své nezávislosti, aby během dvaceti 

let vytvořili ze své země průmyslovou mocnost. Slavnou minulost tak přetvořili v zářnou 

modernitu. Ferreira de Castro věří, že své přednosti využijí i v obtížné situaci po Mnichovské 

dohodě. Upozorňuje na obavy Židů, jejichž práva Československo doposud jako jediná 

evropská země ještě nijak neomezilo. V závěru reportáže píše, že právě v Česku „se slovanská 

duše spojila s románskou a Západ s Východem“ (s. 139, vlastní překlad). Češi tak nepostrádají 

bratrství, které je vlastní románským národům, ani odvahu, typickou pro národy slovanské. 

Ferreira de Castro věří, že jim tyto vlastnosti pomohou překonat krizi a že Česko z ní vyjde 

volné a prosperující, tak jako tomu bylo i v minulosti. (2012, s. 129–139) Portugalský spisovatel 

však v té době ještě netušil, že to nejhorší Česko i celou Evropu teprve čeká.  

Sympatie, které Ferreira de Castro českému národu a jeho zemi v nelehké době vyjádřil, 

jsou znát i z článku (příl. 65), jenž o jeho návštěvě vyšel v Lidových novinách. Krátký text 

s názvem „Pozdrav portugalský“ klade důraz na humanistickou myšlenku Castrovy literární 

tvorby i autora samotného. Romanopisec nachází rozumného člověka ve středu Evropy, 

v malém národu, s nímž soucítí a jemuž se jeho vlastní národ podobá. 

„Nedejte si vzít právo myšlení, malé národy jsou nuceny více myslit, než veliké,“ praví, 

„a nedejte si je otrávit vzájemnou zlobou. Nejhorší doby v dějinách portugalských byly ty, kdy 

krajan štval proti krajanovi, a kdy hloupost zakazovala chytřejším, aby myslili.“ Posluchači se 

bezděky zarděli, jako by tento netušící cizinec znal naše dnešní poměry. (18. 11. 1938, s. 6) 

 

6.8.4 Castrovy romány v češtině 

Román A Selva (1930) vynesl svému autorovi mezinárodní slávu. Výpravné a poutavé dílo, jež 

v portugalské literatuře doposud nemělo obdoby, bylo přeloženo do desítek jazyků a v mnoha 

případech vyšlo opakovaně. (Samuel, 2016, s. 3) Hrdinou příběhu je mladý Portugalec Alberto, 
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který je nucen emigrovat do Brazílie a stát se sběračem kaučuku. Čtenář očima hrdiny poznává 

těžký život dělníka v amazonském pralese, setkávajícího se s náročnou prací a ponižujícím 

jednáním a přicházejícího o iluzi rychlého zbohatnutí. Česky vyšel román hned ve dvou 

vydáních pod názvem Stín kaučuku. Nejprve jej roku 1934 vydalo nakladatelství Sfinx, které 

řídil Bohumil Janda a které fungovalo mezi roky 1919 a 1949. Ve druhé polovině 20. let bylo 

nakladatelství, jež se tou dobou začalo soustředit zejména na soudobou prózu, dobrodružné 

knihy a populárně-naučná díla, jedním z nejproduktivnějších v Praze. Stín kaučuku vyšel jako 

10. svazek edice Evropská knihovna, jíž vedl Václav Tille. (Opelík, 2008, s. 91–93) Titul se 

stal oblíbeným pro svou dobrodružnou povahu a exotické téma, o čemž svědčí literární recenze 

i jeho druhé vydání. Jedna z recenzí byla publikována v listu Národní osvobození v článku 

„Barbarské vidění pralesů v portugalském románě“. Portugalská literatura je zde představena 

jako periferní písemnictví, které přináší nové podněty. Amazonský prales je popisován jako 

„zelené peklo“, do něhož se můžeme společně s hrdiny ponořit a stát se tak součástí exotického 

světa stvořeného spisovatelem. Ferreira de Castro je označován za básníka, který dokáže své 

postavy vystavit těm největším zkouškám lidství a vše, co se v knize odehrává, popisuje velmi 

realisticky, zbytečně nezkrášluje, síla jeho textu spočívá v prostotě a jednoduchosti. Právě 

v této prostotě vidí autor recenze nový směr pro „vyčerpanou literaturu“ (24. 7. 1934, s. 6). 

Druhé vydání románu vyšlo také v nakladatelství Sfinx roku 1941, tentokrát jako 

18. svazek edice Palma, jež soustředila poutavou překladovou tvorbu současných autorů. 

Obálku druhého vydání románu (příl. 67) navrhl malíř Alexandr Vladimír Hrska. Její vnitřní 

strana láká čtenáře na děsuplný a exotický příběh, v němž je „každá kapitola neuvěřitelným 

dobrodružným románem“. 

Román Terra Fria (1934) vypráví příběh z nehostinné portugalské oblasti Trás-os-

Montes, kde žije mladá a nemajetná manželská dvojice. Do jejich vztahu vstoupí bohatý 

vystěhovalec, který svede Ermelindu a má s ní dítě. Příběh manželů i dalších postav končí 

tragicky. V češtině vyšel román Chladná země roku 1944 v nakladatelství Novina jako 

14. svazek v edici Rozkvět, jež sdružovala převážně anglosaskou literaturu. (Opelík, 1985, s. 

491–492) Na přebalu knihy (příl. 68), který navrhl Alois Hejl, je chybně uvedeno autorovo 

jméno: Ferreiro de Castro. Zajímavá je biografická informace o autorovi, kde se uvádí, že „rád 

cestuje, navštívil i Prahu a má čilý styk s českými portugalisty“. 

Román Eternidade (1933) napsal Ferreira de Castro během pobytu na Madeiře po smrti 

své ženy Diany. Hlavní hrdina knihy Juvenal se vrací na rodnou Madeiru, kde bojuje proti 

smutku ze smrti své ženy. Jeho pocity se postupně proměňují od pesimismu k optimismu. 
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Český překlad s názvem Věčnost vyšel roku 1947 v nakladatelství Evropský literární klub, které 

vzniklo z iniciativy Bohumila Jandy z vydavatelství Sfinx, profesora Tilla a dalších a navázalo 

na edici Evropská knihovna. 

Doslov románu Věčnost o autorovi a jeho díle napsal František Bous, vrchní školní rada 

na ministerstvu školství. Poznatků o tomto zájemci o Portugalsko se nám podařilo získat jen 

velmi málo. Kromě informací o jeho kontaktu s manžely Fliederovými víme, že znal Václava 

Černého a Lumíra Čivrného, jimž opatřil literaturu k sepsání článku „Pohled na současnou 

poesii portugalskou“. Černý jej v poděkování pod článkem označuje za „přítele a znalce 

portugalské kultury“ (1942, s. 53). Zjistili jsme také, že Bous, zřejmě znalec evropského 

folkloru a autor knih pro děti (např. Bretoňské pohádky, 1918, Z kouzelného světa: pohádky, 

legendy, přísloví, 1948), sepsal krátkou antologii Portugalské pohádky (1943), kterou vydala 

Česká grafická Unie a. s. v Praze. Kniha, jíž ilustroval Václav Kocourek (1915–1986), sdružuje 

třináct pohádek, jež zaznamenali Teófilo Braga (1843–1924), Francisco Adolfo Coelho (1847–

1919) a Ana de Castro Osoriová (1872–1935), a které Bous převyprávěl. Na přebalu knihy 

(příl. 69) upozorňuje Bous mimo jiné na odlišnost portugalských pohádek od našich, na 

přítomnost odvahy a vytrvalosti, vyplývajících z portugalských zkušeností ze zámořských 

plaveb, a na vřelý vztah portugalského národa k přírodě.  

 

6.9 Brazilský dům v překladu Evžena Kellnera 

Spisovatel Aluísio Azevedo bývá řazen mezi „velikány“ brazilského naturalistického románu. 

Jeho román O Cortiço vyšel v Československu roku 1938 jako Brazilský dům. Dnes je ale 

známý spíše pod názvem Osada na předměstí (podle druhého překladu od Jaroslava 

Rosendorfského z roku 1957). Překladatel Evžen Kellner, o němž je dostupných jen velmi málo 

informací, tak českým čtenářům zpřístupnil v pořadí třetí knihu brazilské literatury. 

 

6.9.1 Aluísio Azevedo 

Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo (1875–1913) pocházel z provincie Maranhão, která 

se později stala dějištěm některých jeho románů. Nejprve se živil jako spisovatel a později byl 

zaměstnán jako konzul. Měl nadání pro kresbu a malbu, jíž ale musel zanechat kvůli nedostatku 

peněz. Psal především romány a divadelní hry, proslavil se díly Uma Lágrima de Mulher 

(1879), O Mulato (1881), které vyvolalo pohoršení kritikou církve a rasismu ve společnosti, 
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Casa de Pensão (1884) a O Cortiço (1890). (Stegagno Picchiová, 2007, s. 201–202) 

V Azevedových realistických a naturalistických románech můžeme kromě obžaloby 

nespravedlivého společenského uspořádání najít například důkladné popisy psychologie postav 

a ironizující pasáže. (Seabra Pereira, 2019, s. 150–151) 

 

6.9.2 Evžen Kellner 

Ing. Evžen (někdy také Eugen) Kellner překládal z angličtiny (Svět v bouři, 1937), němčiny 

(Škola lásky, 1937), francouzštiny (Když sirény umlknou, 1935), italštiny (Podmanitelé světa, 

1936) a portugalštiny (Brazilský dům, 1938). Zřejmě úzce spolupracoval s pražským 

nakladatelstvím Josefa Richarda Vilímka, kde vyšla většina jeho překladů, převážně 

dobrodružných románů. Je také možné, že podnikl jednu či více cest do Brazílie nebo se o tuto 

zemi hodně zajímal, protože, jak víme z programu rozhlasového vysílání v Českém deníku, 

hovořil o brazilském životě a kultuře v rozhlase. 

17:30 Inž. Evžen Kellner: Brasilie. 

(Český deník, 12. 11. 1932) 

17:30 Inž. Evžen Kellner: Karneval v Rio de Janeiro. 

(Český deník, 25. 2. 1933) 

15:45 Ing. Evžen Kellner: Jak se žije v Brasilii.  

(Český deník, 12. 11. 1938)  

 

6.9.3 Román Brazilský dům 

Naturalistický román O Cortiço (1890) vypráví o osudech obyvatel osady São Romão na 

předměstí Rio de Janeira. Hlavní postavou je chamtivý krčmář João Romão, který se snaží 

vyšplhat výš po společenském žebříčku. Každá z postav má své vlastní problémy, nešvary 

a špatné vlastnosti, jež se nám postupně odhalují bez nejmenších příkras. Azevedo kritizuje 

pokrytectví, rasismus, promiskuitu a mnoho dalších společenských problémů Brazílie. 

Česky vyšel román pod názvem Brazilský dům (příl. 70) v roce 1938 v nakladatelství 

Jos. R. Vilímka, jednom z největších českých nakladatelských podniků, který se orientoval na 

všechny čtenáře a vydával především soudobou překladovou beletrii. Firma působila mezi roky 

1872 a 1949 ve Spálené, Národní, Opatovické a Řeznické ulici na Novém Městě. Filiálky měla 

i v Bratislavě a ve Vídni. Ve 40. letech měl podnik kromě nakladatelství, tiskárny 

a knihkupectví i galerii. Kniha Brazilský dům byla osmým svazkem edice Světová žeň 
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s podtitulem Knihovna náročného čtenáře, již redigoval Jan Thon (1886–1973), který ve 

20. letech pracoval na organizaci městských knihoven v Praze. Edice sdružovala moderní 

překladovou beletrii. (Opelík, 2008, s. 1339–1343)  

Vzhledem k tomu, že nevíme, jaké byly Kellnerovy znalosti portugalštiny, nemůžeme 

potvrdit ani vyvrátit, že předlohou jeho překladu byl portugalsky psaný originál. Nabízí se však 

možnost, že Kellner překládal z němčiny, protože titul Ein Brasilianisches Mietshaus vyšel 

v Berlíně už roku 1931. Velmi povrchní nahlédnutí do tohoto překladu nás přivedlo k myšlence, 

že by mohl být Kellnerovou předlohou, nebo mu posloužit jako vodítko. Německý a český 

překladatel totiž vyznačují uvozovkami stejná slova a často dělí větné celky na stejných 

místech. (Azevedo, 1931) 

V reklamě na knihy z edice Světová žeň (příl. 71) v Lidových novinách je Brazilský dům 

představen jako „mohutné naturalistické plátno, zachycující Jižní Ameriku v době jejího 

kvapného růstu“ (4. 5. 1941, s. 9). Knihovnický list Česká osvěta (příl. 72) také doporučil román 

jako četbu o situaci brazilské společnosti a o jejích problémech. Rio de Janeiro je vykresleno 

jako mravně zkažené město, utiskující své chudé obyvatele s těmi nejhoršími vlastnostmi. 

(1938, s. 340) 

 

6.10 Poezie Teixeiry de Pascoaes v českém překladu 

Básnické dílo Regresso ao Paraíso, které zakladatel saudosismu Teixeira de Pascoaes uveřejnil 

roku 1912, přeložil do češtiny Jan Rudolf Slabý, pedagog, hispanista a portugalista, jenž se 

významně zasloužil o posilování vzájemných česko-iberských vztahů. S překladem díla Návrat 

do Ráje, které u nás vyšlo roku 1936, pomáhal Slabému básník Jaromír Borecký. 

 

6.10.1 Teixeira de Pascoaes 

Básník a filozof Teixeira de Pascoaes (1877–1952), vlastním jménem Joaquim Pereira Teixeira 

de Vasconcelos, vystudoval práva v Coimbře. Poezii začal psát již na střední škole a věnoval 

se jí i během advokátské praxe. Formálně a náladově je jeho lyrické dílo inspirováno pozdním 

romantismem, převratné je však téma Pascoaesovy poezie. Autor přichází s myšlenkou 

saudosismu, tedy se snahou převést portugalský pocit odloučení a stesku do filozofie, 

náboženství a politického a společenského uspořádání. Této ideje se chopilo hnutí Renascença 

Portuguesa, v němž Pascoaes působil. Svoji filozofii zpracoval autor v dílech O Espírito 
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Lusitano ou o Saudosismu (1912), Arte de Ser Português (1915) a Da Saudade (1952). Stesk 

je také cestou člověka ke spáse v rozsáhlé alegorické básni Regresso ao Paraíso (1912). Mezi 

Pascoaesovy básnické sbírky patří Terra Proibida (1899), Elegias (1912), O Doido e a Morte 

(1913), Sonetos (1925), Versos Pobres (1949) a další. Je také autorem několika novel, esejů 

a divadelních her. (Hodoušek, 1999, s. 456–457) 

 

6.10.2 Rudolf Jan Slabý a Jaromír Borecký 

Rudolf Jan Slabý (1885–1957) vystudoval moderní filologii na filozofických fakultách v Praze 

a v Berlíně, díky čemuž plynule ovládal němčinu a několik románských jazyků. Od roku 1912 

byl korespondentem španělského tisku o slovanských národech. Část života strávil ve španělské 

Barceloně, kde vedl jazykovou školu a překladatelskou kancelář. Absolvoval dokonce 

konzervatoř a působil v divadlech a orchestrech. Překládal především ze slovanských jazyků 

do španělštiny a katalánštiny, například Babičku Boženy Němcové nebo díla A. S. Puškina, ale 

věnoval se i překladu do češtiny, například děl Miguela de Cervantese Saavedry. Na 

barcelonské univerzitě přednášel o slovanských jazycích a literaturách a zajímal se o baskičtinu.  

Přestože žil v Barceloně, udržoval kontakty s československými literáty, například 

s profesorem Václavem Tillem. Po návratu do vlasti v roce 1926 pracoval v Československé 

obchodní akademii v Praze a jako lektor katalánštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

(v letech 1927–1939 a 1945–1948). V posledních letech svého života vyučoval portugalštinu 

a španělštinu v Československé obchodní komoře. Jeho dílo zahrnuje několik slovníků (mezi 

španělštinou a němčinou, angličtinou a češtinou) a knihy jako Checoslovaquia (1933), která 

španělsky mluvícím čtenářům představila Československo a jeho kulturu, a Čech ve Španělsku 

a Španělské Americe (1937). (Obec překladatelů, 2020) 

 Slabý tedy portugalštinu vyučoval a měl také dobrou znalost portugalské literatury, jak 

se dozvídáme z jeho předmluvy ke knize Návrat do Ráje (viz níže). Víme i o jeho kontaktech 

s portugalským tiskem, jelikož v letech 1929 a 1930 se pro deník Diário de Notícias vyjádřil 

o československém zájmu o Portugalsko. Hispanista a překladatel Josef Forbelský (*1930) 

poznal Slabého osobně na počátku 50. let. Podle jeho tvrzení byl Slabý díky svým zahraničním 

zkušenostem opravdovým odborníkem na španělštinu a portugalštinu, ale na univerzitu se 

nemohl dostat z politických důvodů. (Vavřínek, 2016, s. 73–74) 

 Jaromír Borecký (1869–1951) byl básník, literární a hudební kritik, libretista 

a překladatel z mnoha evropských jazyků a z perštiny. Studoval na pražské filozofické fakultě 
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a pracoval v Univerzitní knihovně v Praze. Pěstoval rozsáhlou přednáškovou činnost, například 

o J. Vrchlickém, jehož poezií se inspiroval. Do české literatury zaváděl francouzské parnasistní 

formy a podněty dekadentů. Bývá dokonce považován za předchůdce českých dekadentů. 

Zájem o hudbu jej přivedl k práci libretisty a ovlivnil jeho básnickou tvorbu – věnoval 

pozornost hudebnosti verše. Vydával knižní i časopisecké překlady. (Opelík, 1985, s. 269–270) 

V Boreckého pozůstalosti v Památníku národního písemnictví jsme našli pět Slabého 

dopisů z let 1923 až 1939. O spolupráci na překladu z portugalštiny se zde odesílatel nezmiňuje, 

ale z korespondence je očividné, že autoři se vzájemně zajímali o své práce a jeden druhého si 

vážili. (Vinařová, 1972) 

  

6.10.3 Tři rukopisy Návratu do Ráje 

Teixeira de Pascoaes přichází v epické poémě o dva a dvaceti zpěvech O Regresso ao Paraíso 

(1912) s myšlenkou, že znovuzrození Portugalska závisí na portugalském duchovním principu 

„saudade“. Báseň vypráví příběh Adama a Evy, kteří jsou vyloučeni ze zahrad Edenu 

a dostanou se do Pekla, kde v odrazu pekelného jezera spatří svého syna Kaina. Putují společně 

na Svět a vzpomínají na dobu, kdy byli v Ráji. Před nimi se objeví postava „Saudade“ (v českém 

překladu Touha), jež zosobňuje starý Ráj. Pár míří společně s Touhou a se skupinou věrných 

do Lusitanie, kde má dojít ke spáse lidstva. Nastává Poslední soud, při němž rozhoduje Bůh 

Infant. Do všeho se vlévá nový život pod dohledem archanděla Touhy. Vítězí Život, Světlo, 

Pravda a Láska. Touha nakonec provází Adama a Evu při návratu do Ráje. V díle se prolínají 

náboženské a mytologické prvky s motivy portugalských dějin. 

Báseň Návrat do Ráje (příl. 73) vyšla roku 1936 v českém překladu Rudolfa Jana 

Slabého a Jaromíra Boreckého, nákladem České grafické Unie, a. s., již založili přední zástupci 

českého grafického a nakladatelského průmyslu. České akademie věd a umění ji vydala jako 

173. svazek edice Sborník světové poesie, která sdružovala výbory z děl významných 

světových básníků. Vytištěno bylo 500 exemplářů knihy. (Opelík, 1985, s. 475–476) 

Kniha je věnována Akademii věd v Lisabonu „k utužení kulturních styků česko-

portugalských“, takže se jedná o případ překladu, o nějž byl institucionální zájem. Z několika 

poznámek v knize také víme, že Teixeira de Pascoaes s překladateli na českém vydání 

spolupracoval. Titul obsahuje vynikající informativní a literárněkritickou předmluvu, jejímž 

autorem je Slabý. Nejprve poukazuje na tři zásadní znaky portugalské básnické tvorby: citovou 

povahu, vzpomínání na velkou minulost a smysl pro hudebnost. Píše také o hospodářské 
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a politické krizi národa, který hledá svou velkou budoucnost. Popisuje coimberskou generaci 

a tvorbu význačných básníků přelomu století (Antera de Quentala, Joãa de Deuse, Guerry 

Junqueira a dalších). Historické i literární informace zasazuje do evropského kontextu. Poté se 

podrobně věnuje životu a dílu Teixeiry de Pascoaese, jehož považuje za „nejlepšího psychologa 

duše portugalské“. Slabý popisuje také saudosismus a pojem „saudade“ vysvětluje jako „touhu, 

jakýsi světobol, spojený však s pevnou nadějí v lepší budoucnost lidstva“. Filozofické téma 

v poezii Teixeiry de Pascoaese je podle Slabého zpracováno pomocí prostých veršů, avšak 

velmi obrazotvorných a zvukomalebných. Poslední část předmluvy je věnována samotnému 

lyricko-epickému dílu Návrat do Ráje. Slabý představuje nejprve báseň Marános z roku 1911, 

která Návratu do Ráje předchází a v níž hraje Touha velkou roli. Obě díla jsou parafrází 

křesťanského příběhu, avšak spojeného s přírodou a portugalským mesianismem.  

[Návrat do Ráje je] ojedinělým a přitom geniálním pokusem moderního básníka o vzkříšení 

eposu náboženského, jenž v tomto případě se nám jeví zároveň jako národní epos portugalský, 

jako intimní podání plemenné podstaty duše portugalské i její messianistické Touhy a Víry 

v konečný cíl lidstva. (s. 20) 

Slabý prozrazuje, že předlohou překladu bylo třetí vydání básně s předmluvou Leonarda 

Coimbry z univerzity v Portu, „nejlepšího tlumočníka idejí básníkových“. Poté shrnuje děj 

básně. Připojuje také několik odstavců o recepci básně a jejích překladech v zahraničí, 

například ve Španělsku a ve Francii, kde měl Teixeira de Pascoaes přátele a kde si jeho díla 

považují. (1936, s. 7–24) 

 Na posledních dvou stranách předmluvy se Slabý svěřuje, že během svých cest do 

Portugalska navštívil básníka v jeho sídle v Amarante. Jeho dílo už znal ze Španělska a přál si 

je převést do češtiny. Podnět mu k tomu zavdal Teixeira de Pascoaes, který se upřímně zajímal 

o slovanské literatury a jejich překlad do portugalštiny. Projevil prý zájem o překlad prací 

Boženy Němcové a české poezie. Když se ke Slabému připojil Borecký, rozhodli se oba 

překladatelé pokračovat ve šlépějích Vrchlického, jehož Slabý uvádí jako „prvního průkopníka 

literatury portugalské v písmenictví českém“, a dílo přeložit. Díky kontaktu s autorem měl 

Slabý možnost ověřit si správnost interpretace díla. Básníci zachovali volný verš a rozměr 

originálu, aby se co nejvíce drželi autorovy poetiky. Překlad v próze dokončili roku 1929 

a překlad ve verších o rok později. Roku 1931 byla jejich práce hotova. V závěru předmluvy 

Slabý vyslovuje přání, aby překlad vzbudil zájem o portugalskou poezii, která u nás prý od dob 

Vrchlického žádného šiřitele neměla. Zdá se tak, že o Procházkově ani Kosterkově zálibě 

v portugalském básnictví Slabý nevěděl. (1936, s. 25–26) 
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V závěru knihy se nachází „Obsah a poznámky“, v nichž se pro usnadnění pochopení 

díla shrnuje děj jednotlivých zpěvů. Slabý v poznámce pod čarou píše, že obsah díla sestavil 

speciálně pro české vydání sám Teixeira de Pascoaes. Ostatní poznámky sepsal Slabý po 

konzultaci s autorem a s Boreckým. (1936, s. 193)  

V Památníku národního písemnictví jsou ve fondu Jaromíra Boreckého uloženy tři verze 

Návratu do Ráje. Je zde rukopis, strojopis a definitivní verze překladu s ručně psanými 

poznámkami. (příl. 74) Rukopis je bohužel velmi špatně čitelný, silně proškrtaný a upravovaný 

text se v něm line v různých směrech i po okrajích papíru. Překladatel si zde často znázorňuje 

metrum veršů. Strojopis také obsahuje úpravy, některá slova jsou škrtnuta a nahrazena ručně 

psanými ekvivalenty. Definitivní verze překladu obsahuje už jen červené znaky, naznačující 

změny v členění slok. Nachází se zde také rukopis závěrečných poznámek, obsahy zpěvů už 

jsou téměř dokončeny, ale Slabý ještě ručně připsal poznámky související s portugalskými 

reáliemi. Na základě důkladného studia těchto rukopisů by jistě bylo možné zrekonstruovat 

proces překladu Návratu do Ráje. (Vinařová, 1972) 

V českém tisku jsme dohledali jen jednu recenzi na knihu, a to v literárním týdeníku 

Zvon. Krátký článek (příl. 75), podepsaný inciálami „pa“, představuje Teixeiru de Pascoaese 

jako „největšího současného básníka portugalského“ a jeho báseň jako „vrcholné lyrickoepické 

dílo“. Pascoaesovy myšlenky pokládá autor článku za humanistické a směřující k představě 

„ideálního moderního člověka“, který se navrátí do Ráje. To, že je koncept spojený přímo 

s Portugalskem, neuvádí. Překlad se podle něj čte hladce, jeho autorům věnuje poklonu, protože 

dílo považuje za překladatelsky nesnadné. (1937, s. 335) 

 

6.11 Portugalský renesanční básník znovu na české literární scéně 

O životě Luíse Vaze de Camõese se dochovalo jen velmi málo věrohodných informací a téměř 

vůbec žádné písemnosti. Camões pravděpodobně studoval na univerzitě v Coimbře a kolem 

roku 1550 se zúčastnil vojenské výpravy do Maroka. Po střetu s královým sloužícím byl 

uvězněn, odkud jej záhy propustili, ale musel se zúčastnit výpravy do Indie. V zámoří nakonec 

strávil 17 let, dostal se do Mosambiku, odkud doplul domů. Údajně vedl bohémský život a žil 

v chudobě, ačkoliv jeho dílo dosáhlo věhlasu. 

Camõesovo lyrické dílo sestává jak z tradičních portugalských forem, jako je například 

redondila, tak z nových forem, jako jsou sonety, sextiny, tercíny, oktávy, kancóny, ódy, elegie 

a eklogy. Jedná se především o milostnou lyriku, ať už erotickou či duchovní. Z tradice 
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galicijsko-portugalské lyriky vychází motiv nedosažitelnosti ženy a jejího zbožňování. Právě 

tato touha se u Camõese prolíná s nostalgií nad starými časy. Jeho tematicky i stylisticky 

vytříbené dílo je považováno za jeden z vrcholů evropské renesanční poezie. (Hodoušek, 1999, 

s. 171–173) 

Literatura a životní příběh tohoto slavného básníka vždy poutaly a dodnes poutají 

pozornost spisovatelů, literárních kritiků a překladatelů po celém světě. Nelze se tedy divit, že 

i čeští literáti působící ve 30. a 40. letech minulého století se k jeho dílu, jímž se před nimi 

naposledy zabýval Vrchlický, vrátili. 

 

6.11.1 Camõesova lyrika v českém překladu 

Básník Miloslav Bureš (1909–1968) přeložil za svůj život nejspíš jen jednu jedinou knihu: 

Sonetos de Amor od Luíse de Camõese. Bureš se narodil v Poličce, kde vystudoval gymnázium, 

a potom pokračoval na filozofickou fakultu v Praze. Pracoval jako redaktor v nakladatelstvích, 

novinář a úředník na několika ministerstvech. Burešova poezie tematizovala zprvu jeho rodný 

kraj, za doby německé okupace potom českou minulost a její osobnosti. Jeho básně se 

vyznačovaly splynutím přírody s obrazy moderního světa. (Opelík, 1985, s. 332–333) 

Sbírka Sonety lásky (příl. 76) vyšla roku 1933 v nakladatelství V. Vokolka v 

Pardubicích. Nakladatelství působilo na československém knižním trhu mezi roky 1924 a 1949 

a soustředilo se především na bibliofilie a drobné soukromé tisky.  Sonety lásky vyšly jako 

22. svazek edice Paprsek, vůbec první knižnice nakladatelství, která prošla mnoha změnami. 

Nejprve se zaměřovala na soudobou českou tvorbu, později i na překlady, a nakonec se z ní 

stala jakási bibliofilská edice s nízkým nákladem. (Opelík, 2008, s. 1436–1437) V tiráži knihy 

bez pevné vazby je uvedeno, že „vytištěno bylo 30 výtisků na holandském papíře Pannecoeck 

et Cie s původním leptem Vojmíra Vokolka a 100 výtisků na papíře ofsettovém […]“. Podle 

údajů v tiráži spolupracoval s Miloslavem Burešem na Sonetech lásky jakýsi PhDr. J. Tyka. 

Tato postava stejně jako Burešova motivace k překladu (jen tři roky po tom, co odmaturoval) 

a nakladatelova motivace k vydání sbírky jsou pro nás bohužel neznámé. Pokud víme, 

překladatel ani nakladatel neměli žádné portugalské kontakty. 

Sbírka sdružuje dvanáct sonetů s milostnou tématikou. Básník se rmoutí a trápí 

hlubokou láskou a obdivem k ženě, jíž nemůže nikdy dosáhnout. Výrazný je zde také motiv 

věčnosti a vzpomínání. 
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S osobností Václava Černého (1905–1987), který společně s Kamilem Bednářem také 

pracoval na překladu Camõesovy lyriky, jsme se již setkali v souvislosti s jeho článkem 

o portugalské poezii v Kritickém měsíčníku a s výukou portugalštiny na Univerzitě Karlově. 

Kamil Bednář (1912–1972) byl básník a překladatel z mnoha literatur. Studoval na právnické 

a filozofické fakultě v Praze. Pracoval jako nakladatelský redaktor v Melantrichu, u Václava 

Petra a v Československém spisovateli. Od roku 1959 se věnoval už jen literární práci. 

V básnické tvorbě byl Bednář lyrikem lásky, smrti a bolesti. Jeho poezii ovlivnily prožité 

válečné hrůzy, poté však začal psát o lásce k lidem a k životu. Bednářovo básnické 

a překladatelské dílo je rozsáhlé. (Opelík, 1985, s. 173–174) 

Sbírka básní Portugalské lásky s podtitulem Výbor z milostné lyriky vyšla 

v nakladatelství Václava Petra, sídlícím v Ječné ulici, jež se většinou zaměřovalo na soudobou 

domácí a překladovou beletrii. Nakladatelství často vydávalo začínající básníky. Jednou 

z básnických knižnic Václava Petra byla Lyrika, jíž vedl redaktor Kamil Bednář. V edici 

vycházela poezie mladé generace a redaktorovy překlady včetně Portugalských lásek (druhý 

svazek edice), kterým se dostalo dokonce dvou vydání – prvního v roce 1941 a druhého o rok 

později (příl. 77). Dohromady měla sbírka 3300 výtisků. (Opelík, 2000, s. 886–888) Sbírka, 

kterou přeložil Bednář s jazykovou a výběrovou pomocí Václava Černého, je věnována 

památce Jaroslava Vrchlického a obsahuje Camõesovy redondily, sonety, kancóny, elegie 

a sextiny. V závěrečné poznámce vysvětluje Černý, že cílem výboru bylo poskytnout čtenářům 

pouze malý vzorek rozsáhlé Camõesovy milostné poezie, v němž jsou básně řazeny podle 

formálních znaků, tedy ne chronologicky ani tematicky. Tři z básní z této sbírky („Prosím, 

abyste mi řekla“, „Tážeš se, kdo zabíjí mne“, „Kam uchýlit se před žalem“) a „Sonet 19“ vydal 

Černý také v Kritickém měsíčníku. (1941, č. 2, s. 57–62) Báseň „Plakat jsem jasné oči zřel“ 

byla otištěna v novinách Čteme. (1942, č. 4, s. 41)  

Při nahlédnutí do pozůstalosti Václava Černého v Památníku národního písemnictví jsme 

narazili na zajímavou korespondenci. Z dopisů Kamila Bednáře (příl. 78) víme, že Černý 

a Bednář spolu dlouhá léta spolupracovali, setkávali se a že v době obou vydání sbírky byl 

Bednář redaktorem u Václava Petra. V dopise s datem 28. 1. 1941 píše Bednář Černému, že 

překlady jsou již hotové a potřebují jen poslední úpravy. Žádá jej zároveň o dodání „druhého 

dílu Camoense“ a románu „paní de Costa“. Písmo je však těžko čitelné, mohlo by se jednat 

o Camõesovu biografii od Virgínie de Castro e Almeidové. V doušce Bednář Černého 

upozorňuje, že František Kožík odpověděl na Černého obvinění z plagiování románu této 

portugalské autorky. V korespondenčním lístku ze dne 10. 2. 1941 opakuje Bednář svou žádost 
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o „Camoense“. V dopise z 15. 9. 1942 potom Černému slibuje doplatek z honoráře za práci na 

Camõesově díle. Velmi podnětný je jeden z dopisů Lumíra Čivrného (příl. 79), jenž s Černým 

spolupracoval na překladu soudobé portugalské poezie do článku v Kritickém měsíčníku. 

Čivrný píše, že k Černému posílá herečku Alexandru Hájkovou, která pořádá recitační večery 

a ráda by využila přeložené portugalské a španělské básně. Čivrný prosí Černého o větší 

množství materiálu nebo doporučení dalších překladatelů. Zároveň jej informuje, že Hájková 

si přeje, aby se Černý během recitačního večera ujal úvodního slova. Zdali se večer uskutečnil 

a jestli se jej Černý nebo Čivrný účastnili bohužel z korespondence nevyplývá. Václav Černý 

udržoval korespondenční styk také s Františkem Bousem, který měl přístup k portugalsky 

psaným dílům, v jeho dopisech jsme však o portugalské literatuře nenašli žádnou konkrétní 

zmínku. (Hamanová, 1997) 

Pavla Lidmilová ve své studii A Projecção de Camões na Cultura e na Literatura Checas 

uvádí, že důvodem pro překlad sbírky byl zájem české čtenářské obce o portugalského básníka, 

který vzbudilo vydání knih Básník neumírá (Kožík, 1940) a Život Camõesův (Castro e 

Almeidová, 1941). (1984, s. 513) 

 

6.11.2 Životní příběh portugalského básníka v české literatuře 

Camõesův životní příběh zpracovalo mnoho autorů, nejen z Portugalska. Mezi ty 

nejslavnější životopisce patřili Visconde de Juromenha, Teófilo Braga, Wilhelm Storck 

a Virgínia de Castro e Almeidová (1874–1945). Tato portugalská spisovatelka se narodila 

v Lisabonu, ale část života prožila ve Švýcarsku a ve Francii. Je známá především jako autorka 

literatury pro děti a mládež. Její knihy měly děti vzdělávat jednoduchou a zábavnou formou. 

Vedla edici Biblioteca para Meus Filhos v nakladatelství Livraria Clássica Editora. Překládala 

významná portugalská díla do francouzštiny a angličtiny. Věnovala se ale také filmové 

produkci a stala se mimo jiné i vyslankyní Salazarovy vlády ve Společnosti národů. (Infopedia, 

2020) 

Během výzkumu se nám bohužel nepodařilo dohledat portugalský originál Vida de 

Camões a zdá se nám, že dílo napsala autorka pouze ve francouzštině: Vie de Camoens (1934). 

Vyšlo v Paříži v nakladatelství Éditions Duchartre. Touto informací si však nejsme 

stoprocentně jisti, Václav Černý například píše, že francouzská verze byla přeložena 

z portugalštiny, a také v Souborném katalogu Národní knihovny ČR je uvedeno, že se jedná 

o překlad z portugalštiny. Životopis Luíse de Camõese, jenž, jak uvádí sama autorka, stojí na 
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pomezí biografie románové a vědecké, se snaží přiblížit atmosféru hrdinova života, aniž by 

zasahoval do historických událostí. Kniha je rozdělena do osmi kapitol podle míst, kde básník 

pobýval. (Castro e Almeidová, 1934) 

Tento životopis přeložil do češtiny Lumír Čivrný (1915–2001), básník, prozaik 

a překladatel z několika jazyků. Vystudoval Filozofickou fakultu UK a pracoval jako redaktor 

a tajemník Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Mezi roky 1945 a 1954 působil 

v politických funkcích a poté se zabýval literaturou. Psal milostnou poezii a sociálně laděné 

verše a od 60. let i prózu. Překládal především ze španělštiny, ale také z francouzštiny, němčiny 

a dalších jazyků. (Obec překladatelů, 2020)  

Život Camõesův (1941) vyšel stejně jako lyrická sbírka Portugalské lásky v nakladatelství 

Václava Petra. Byl zařazen jako 121. svazek do edice Atom, jež byla žánrově univerzální. Básně 

„Sonet 19“ a „Otrokyně paní“, které se v díle nachází přeložil Kamil Bednář. (První z nich 

potom vyšla v Kritickém měsíčníku, druhá ve sbírce Portugalské lásky.) Na vnitřní straně obalu 

knihy (příl. 80) najdeme informace o knize a o Camõesovi, jenž je zde vylíčen jako „druh 

prokletých básníků“ a hrdina své doby. Krátce je tu zmíněna také „kritická polemika, která 

proběhla tiskem i časopisy ještě před vydáním této knihy a způsobila, že nejeden ze čtenářů 

sáhne dnes po knize paní de Castro se zvědavým a senzacechtivým očekáváním“ (Castro 

e Almeidová, 1941). 

Touto polemikou má nakladatel na mysli spor mezi Františkem Kožíkem, autorem díla 

Básník neumírá, a Václavem Černým, který Kožíka nepřímo obvinil z plagiátorství. Kniha 

Básník neumírá o životě Luíse de Camõese vyšla již roku 1940 ve čtyřech vydání: poprvé 

v brněnském nakladatelství Lidové noviny a podruhé, potřetí a počtvrté v nakladatelství Sfinx, 

B. Janda, což svědčí o velké oblíbenosti díla, jež byla nejspíše způsobena literární senzací. Pavla 

Lidmilová píše, že při vypracovávání knihy měl Kožík k dispozici biografie Virgínie de Castro 

e Almeidové (ve francouzštině) a Wilhelma Storcka (v němčině). Byl však obviňován z toho, 

že některé pasáže se až příliš podobají těm z díla portugalské autorky. (1984, s. 511) Václav 

Černý uveřejnil v Kritickém měsíčníku článek „Případ vskutku zvláštní“, v němž poněkud 

ironickým tónem upozornil na pasáže shodující se s románem Almeidové. (1940, s. 441–447) 

Od Kožíka se mu dostalo rozezlené a obsáhlé odpovědi, na níž Černý ve svém časopise reagoval 

v článku „Případ vskutku zvláštní, II“. (1941, s. 63–72) 

Kožík chtěl svým dílem, které bylo lyričtější než životopis Portugalky a které se 

podobalo spíše románové biografii, dodat odvahu českému národu, jehož země byla v té době 
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okupována Třetí říší. Další vydání románu z roku 1971 se rozhodl Kožík upravit a vypustit 

pasáže, které vzbuzovaly polemiku. Kniha Básník neumírá byla ještě dlouhá léta oblíbeným 

titulem českých čtenářů. (Lidmilová, 1984, s. 512)  
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Závěr 

V první části této diplomové práce jsme uvedli, že úkolem překladové literatury je vnášet do 

domácího písemnictví zahraniční kulturní hodnoty, obohacovat jej anebo dokonce stimulovat 

jeho vývoj. V případě literárních překladů z portugalštiny, vydaných ve zkoumaném období, 

prokazatelně došlo k přenosu zahraničních kulturních hodnot do českého prostředí, k obohacení 

o renesanční i moderní formy a umělecké přístupy v poezii, a především o nová témata, jak 

v próze, tak v poezii. Kromě motivů a reálií ze samotných zemí, Portugalska a Brazílie, 

obsažených ve všech dílech, lze jako příklad uvést témata ryze portugalská. Portugalský duch 

byl do české kultury vnesen kupříkladu vydáním lusitánského národního eposu o zámořských 

plavbách Lusovci (1902), lyricko-epického díla Návrat do Ráje (1936), založeného na myšlence 

saudosismu, knihy Život Camõesův (1941) nebo sbírek lyrické poezie Luíse de Camõese 

(Sonety lásky, 1933, Portugalské lásky, 1941 a 1942), prodchnuté tradicí galicijsko-

portugalských písní. Jako další významné prvky, které portugalsky psaná literatura přinesla do 

českého prostředí, vnímáme exotiku a dobrodružství. Populárními se staly sociálně orientované 

romány z cizokrajného prostředí od Ferreiry de Castra (Stín kaučuku, 1934 a 1941, Chladná 

země, 1944, Věčnost, 1947) a brazilské romány Afrânia Peixota (Divoška, 1934) a Aluísia 

Azeveda (Brazilský dům, 1938). 

Čeští překladatelé volili díla z různých časových období. Na přelomu století i ve 

30. a 40. letech 20. století překládali díla „klasická“, doplňující znalosti renesanční literární 

Evropy (máme samozřejmě na mysli tvorbu Luíse de Camõese). Tři prvorepublikoví 

překladatelé si vybrali dílo Eçy de Queiróse (Dobrodruh v svaté zemi, 1919, Tajemství silnice 

z Cintry, 1922, Zločin pátera Amara, 1934), který byl literárně aktivní do konce 19. století, ale 

jehož dílo zůstávalo i nadále aktuální. Také Evžen Kellner si k překladu vybral Azevedovo dílo 

z roku 1890 (Brazilský dům, 1938), avšak zde byl výběr nejspíš motivovaný zemí původu díla. 

Je třeba říct, že Kosterkův záběr byl široký, mezi jeho rukopisy se našel překlad dramatu Frei 

Luís de Sousa z období romantismu i poezie jeho současníků. V ostatních případech se jednalo 

vesměs o překlady aktuální literatury, například Arnošt Procházka se nadchl pro symbolistní 

tvorbu svého současníka Eugénia de Castra a přeložil drama Belkiss, královna sábská, axumská 

a hymiarská (1900) a velmi záhy se k nám dostaly také romány Ferreiry de Castra. 

Motivace pro překlad byla velmi různorodá, téměř všechny tituly mají však jedno 

společné: k jejich vydání došlo na základě snahy jednotlivců. Tento individuálních charakter 

dějin českého překladu z portugalštiny jsme předpokládali, vychází totiž z povahy česko-
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portugalských a česko-brazilských vztahů. Zdá se, že nejčastějším důvodem k převodu do 

češtiny byla překladatelova záliba v daném díle, autorovi či celé literatuře (Alois Koudelka, 

Arnošt Procházka, Jaroslav Vrchlický, Hugo Kosterka, Rudolf Jan Slabý). Někdy měl překlad 

pravděpodobně specifický účel, a to například v souvislosti s náboženstvím: dílo Můj flos 

sanctorum (1914) vyhovovalo Florianovu pojetí křesťanské víry, Mackův překlad Dobrodruh 

v svaté zemi (1919) a Krahulíkův překlad Zločin pátera Amara (1934) posloužily ke kritice 

církve. Cílem několika překladatelů a zároveň literárních kritiků bylo i představit českým 

čtenářům portugalskou literaturu ve větší šíři (Alois Koudelka, Jaroslav Vrchlický, Václav 

Černý). Jen v jednom případě vznikl překlad pod hlavičkou větší instituce. Bylo tomu tak 

u Návratu do Ráje (1936), který Česká akademie věd a umění věnovala Lisabonské akademii 

věd. Překladatel Slabý však převod díla inicioval. Ve dvou případech jsme zaznamenali 

prokazatelnou iniciativu ze strany nakladatele. Josef Florian zřejmě požádal svého redaktora 

Antonína Ludvíka Stříže o překlad díla Josého Severiana de Resendeho a Václav Tille 

z nakladatelství Sfinx oslovil Miladu Fliederovou s nabídkou překladu románu Stín kaučuku 

(1934). Fliederová však portugalštinu ovládala jen díky svým zahraničním cestám a osobnímu 

zájmu o tento jazyk. U některých překladatelů však motivace zůstává nejasná (Evžen Kellner, 

Miloslav Bureš). 

Nakladatelskými subjekty, u nichž díla přeložená z portugalštiny vycházela, byly velké 

firmy (J. Otto, Šolc a Šimáček, Jos. R. Vilímek, Sfinx, Evropský literární klub) i malé podniky 

jen s několika redaktory, obvykle zaměřené na specifický druh literatury či bibliofilské tisky 

(Moderní revue, Kamila Neumannová, Josef Florian, V. Vokolek). Tato nakladatelství vydala 

většinou jen po jednom portugalském či brazilském díla, výjimečně byla vydána díla dvě 

(u J. Otty a u Václava Petra). 

Mezi literaturou portugalskou a brazilskou je velký rozdíl v počtu přeložených děl. 

Předpokládáme, že je to dáno především geografickou a kulturní vzdáleností Brazílie. Do 

poloviny 20. století se navíc česko-brazilské vztahy koncentrovaly spíše na území Brazílie, kde 

žili čeští krajané. Tři brazilská díla, která se objevila v českém vydání, byla nějakým způsobem 

vázána na Evropu, nebo už existovala v jiném překladu. Kniha O Meu Flos Sanctorum (1908) 

vyšla nejprve v Portugalsku a její autor José Severiano de Resende žil dlouho v Paříži. Také 

Afrânio Peixoto, autor knihy Bugrinha (1922), podnikl několik cest do Evropy. Román 

O Cortiço (1890) byl zase přeložen do několika dalších jazyků. 

Vzhledem k tomu, že několik překladatelů převedlo z portugalštiny do češtiny pouze 

jedno dílo a neprokázalo se, že by ovládali portugalský jazyk, považujeme za pravděpodobné, 
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že nepřekládali z portugalského originálu. Jak tomu bylo v případě Antonína Macka 

a Miloslava Bureše, bohužel nevíme. Jaroslav Poch podle nás překládal z francouzštiny a Ivan 

Krahulík a Evžen Kellner nejspíš překládali z němčiny. 

 Na základech překladatelské činnosti v námi zkoumaném období stavěli čeští 

překladatelé druhé poloviny 20. století. Díla Luíse de Camõese, Eçy de Queiróse, Ferreiry de 

Castra a Aluísia Azeveda byla překládána i v následujících desetiletích a vydávají se dodnes. 

Zajímavé je, že v případě ostatních autorů (Júlia Dinise, Eugénia de Castra, Josého Severiana 

de Resendeho, Afrânia Peixota, Teixeiry de Pascoaese a Virgínie de Castro e Almeidové) 

k dalším překladům nedošlo. 

Vzhledem k tomu, že součástí našeho výzkumu byla také samostatná práce v archivech, 

přináší tato diplomová práce i nové a vzácné informace o rukopisech a o českých literárních 

kontaktech s lusofonními oblastmi. Pozoruhodná je pozůstalost Huga Kosterky v Památníku 

národního písemnictví. Překladatel, o němž se předpokládalo, že z portugalštiny do češtiny 

převedl pouze jedno dílo, jich ve skutečnosti přeložil dalších devět (jeden z rukopisů zahrnuje 

ukázky básní). Tyto rukopisy jsou velmi podnětné a jistě by se měly stát předmětem dalšího 

výzkumu, stejně jako překladatelův vztah k portugalskému jazyku. Zaujala nás také práce 

Arnošta Procházky. Tento překladatel a literární kritik udržoval korespondenci s brazilským 

autorem Elysiem de Carvalhem, jenž mu popsal současný stav jihoamerické literatury. 

V pozůstalosti Jaromíra Boreckého v Památníku národního písemnictví jsme našli tři verze 

překladu Návratu do Ráje. Tento obsáhlý materiál poskytuje unikátní příležitost k analýze 

překladatelova postupu. Zajímavé by bylo nahlédnout do pozůstalosti Teixeiry de Pascoaese, 

jehož fond v Amarante byl bohužel v době naší návštěvy Portugalska nepřístupný. V Archivu 

Národního muzea jsme měli možnost nahlédnout do životopisu a korespondence Milady 

Fliederové a jejího manžela, československého vyslance JUDr. Roberta Fliedera. Dozvěděli 

jsme se, že Fliederová se s portugalštinou setkala během zahraničních cest a při návštěvách 

u rodin portugalských a brazilských diplomatů. Díky tomu, že byl její manžel vyslancem 

v Portugalsku, se také osobně setkala s Ferreirou de Castrem, s nímž poté desítky let udržovala 

korespondenční kontakt. Castrovy dopisy jsme bohužel nenašli, víme však, že dopisy od 

Fliederové (a také od Zdeňka Hampla), adresované portugalskému romanopisci, se nacházejí 

v Muzeu Ferreiry de Castra v Sintře. Jistě by se mohly stát předmětem dalšího výzkumu. Zjistili 

jsme také, že Fliederová přeložila do češtiny román Emigrantes, jehož rukopis se však ztratil. 

 Naše práce je příspěvkem i do oblasti česko-portugalských a česko-brazilských 

bilaterálních vztahů. V případě několika autorů se nám podařilo odhalit korespondenční kontakt 
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s Portugalskem (Alois Koudelka, Jaroslav Vrchlický, Milada Fliederová). V tomto ohledu je 

zajímavá také informace o návštěvě Ferreiry de Castra v našem hlavním městě. Jeho text 

o české zemi a jejích obyvatelích v době po Mnichovské dohodě je působivým svědectvím 

o vnímání této situace portugalskýma očima. Zaujala nás ještě doposud neznámá postava 

Františka Bouse, vrchního rady na ministerstvu školství, který zřejmě udržoval kontakty 

s Portugalskem. Z dostupných pramenů usuzujeme, že portugalsky mluvící Češi se mezi sebou 

znali. Manželé Fliederovi se například znali s Františkem Bousem a prostřednictvím dopisu se 

obrátili na Jaroslava Cechla. V kontaktu s Františkem Bousem byl i Václav Černý. 

 Kromě již zmíněných návrhů pro další výzkum by bylo přínosné zjistit více informací 

o překladatelích Evženovi Kellnerovi a Miloslavu Burešovi, o nichž a jejich motivaci 

k překladu z portugalštiny nemáme téměř žádné poznatky. Navrhujeme také se při dalším 

zkoumání dějin překladu z portugalsky psaných literatur mezi roky 1898 a 1948 zaměřit na 

stylistickou analýzu přeložených děl a porovnání s jejich předlohami. Zapotřebí je i průkazná 

analýza v případě domnělých „překladů z druhé ruky“. V našem případě nebyla analýza cílem 

výzkumu a její provedení ani nebylo časově možné, vezmeme-li v potaz množství nasbíraného 

materiálu a zjištěných informací. 
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Resumé 

Tématem diplomové práce jsou dějiny českého překladu z portugalsky psaných literatur mezi 

roky 1898 a 1948. Předmětem našeho zkoumání bylo šestnáct knižních děl z portugalské 

a brazilské literatury. Zastoupenými autory portugalské literatury jsou Júlio Dinis, Eugénio de 

Castro, Luís de Camões, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Ferreira de Castro, Teixeira de 

Pascoaes a Virgínia de Castro e Almeidová a brazilskou literaturu reprezentují José Severiano 

de Resende, Afrânio Peixoto a Aluísio Azevedo. 

Teoreticky práce vychází z výzkumných modelů dějin překladu od československých 

translatologů Jiřího Levého a Antona Popoviče. Naším cílem bylo sepsat základní informativní 

práci k dějinám překladu a doplnit co nejvíce bílých míst na překladatelské mapě. Zajímaly nás 

poznatky o výchozí kultuře a literatuře, o předlohách překladů a jejich autorech, dále pak 

o okolnostech výběru děl, vzniku a vydání překladů, a nakonec o cílové kultuře, překladech 

samotných, překladatelích a recepci přeložených děl v českém prostředí. Vzhledem k množství 

nasbíraných informací jsme se rozhodli neprovádět stylistickou analýzu překladů, čímž 

zavdáváme podnět k další výzkumné práci. 

Kromě bibliografických zdrojů z českých i zahraničních knihoven jsme během 

výzkumu využívali také archiválie. Navštívili jsme Památník národního písemnictví v Praze 

a v Litoměřicích a Archiv Národního muzea v Praze, kde jsme získali cenné informace. Za své 

badatelské úspěchy považujeme například nalezení korespondence mezi brazilským 

spisovatelem Elysiem de Carvalhem a českým literárním kritikem a překladatelem generace 

90. let Arnoštem Procházkou, nalezení několika rukopisných překladů z portugalštiny, jejichž 

autorem je Hugo Kosterka, nalezení tří pracovních verzí překladu Návratu do Ráje od Teixeiry 

de Pascoaese, nalezení životopisu a dopisů, jež nám prozrazují, jak se Milada Fliederová dostala 

k překládání díla Ferreiry de Castra, nebo získání zápisků Ferreiry de Castra o jeho návštěvě 

v Praze. 

Je velmi obtížné, z našeho pohledu vlastně téměř nemožné, určit povahu dějin českého 

překladu z portugalsky psaných literatur v první polovině 20. století několika slovy. Možná by 

se o ní však dalo říct, že se odvíjela od soukromých iniciativ. Výběr děl k překladu závisel 

téměř ve všech případech na motivaci nebo zalíbení jednotlivců.  
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Sumário 

A presente tese de mestrado tematiza a história da tradução checa das literaturas de língua 

portuguesa entre os anos 1898 e 1948. A nossa pesquisa focou dezasseis livros traduzidos da 

literatura portuguesa e brasileira. Os autores de literatura portuguesa são Júlio Dinis, Eugénio 

de Castro, Luís de Camões, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Ferreira de Castro, Teixeira de 

Pascoaes e Virgínia de Castro e Almeida, enquanto a literatura brasileira é representada por 

José Severiano de Resende, Afrânio Peixoto e Aluísio Azevedo. 

 A parte teórica da tese é baseada nos modelos de pesquisa em história da tradução 

criados por Jiří Levý e Anton Popovič, especialistas checoslovacos em estudos de tradução. Os 

nossos objetivos principais foram redigir um trabalho de base sobre a história da tradução e 

completar os espaços brancos no mapa de tradução. Interessámo-nos pelas informações sobre 

a cultura e a literatura de partida, as obras originais e os seus autores, as circumstâncias de 

escolha das obras, a criação e a publicação das traduções, e, por último, a cultura de chegada, 

as próprias traduções, os tradutores e a receção das traduções no contexto checo. Devido à 

quantidade de informações reunidas, decidimos não elaborar a análise estilística das traduções, 

propondo assim um novo assunto de investigação. 

 Além de material bibliográfico de bibliotecas checas e estrangeiras, consultámos 

também documentos de arquivo. Visitámos o Arquivo de Literatura Nacional em Praga e em 

Litoměřice e o Arquivo do Museu Nacional em Praga, onde recuperámos informações valiosas. 

Consideramos que entre os maiores sucessos da nossa pesquisa constam, por exemplo, a 

revelação da correspondência entre Elysio de Carvalho, escritor brasileiro, e Arnošt Procházka, 

crítico literário checo e tradutor da geração dos anos 90, a revelação de várias traduções em 

manuscritos de Hugo Kosterka, a revelação das três versões da tradução do Regresso ao Paraíso 

de Teixeira de Pascoaes, a revelação da biografia e das cartas que esclarecem porque Milada 

Fliederová começou a traduzir as obras de Ferreira de Castro e a aquisição das notas de 

reportagem sobre a visita de Ferreira de Castro a Praga. 

 É muito difícil, e do nosso ponto de vista até mesmo impossível, descrever com poucas 

palavras a feição da história da tradução checa das literaturas de língua portuguesa na primeira 

metade do século XX. Talvez possamos constatar que se desenvolvia com base em iniciativas 

privadas. A seleção de obras para tradução dependeu, em quase todos os casos, da motivação 

ou da preferência dos indivíduos. 
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Česká grafická Unie. 53, [II] s.  

  

  



175 

 

70. Obálka a tiráž románu Brazilský dům. 
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