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Abstrakt (česky) 

Cílem této práce je popsat roli amatérského překladu a  laického tlumočení mezi španělštinou 

a  češtinou při mezikulturní komunikaci, jejímiž aktéry byli a  jsou čeští krajané v  Argentině. 

Úvodní dvě části práce poskytují shrnující informace o  historickém kontextu českého 

vystěhovalectví do Argentiny a  o  jazykové situaci českých krajanů v  Argentině. Teoretická 

část vychází ze sociologického obratu v  translatologii, ze zaměření na osobu překladatele a  na 

historii překladu a  překladatelů. Metodologicky je práce založena především na archivním 

výzkumu a  orální historii. Empirická část mapuje výskyt amatérských překladů v  našem 

korpusu, dále upozorňuje na větší překladatelské počiny krajanů a  v  neposlední řadě na 

základě analýzy biografických narací shromažďuje poznatky k  laickému tlumočení 

v  krajanské komunitě. V  závěru jsou poznatky shrnuty a  jsou navrženy další možné směry 

lingvistického a  translatologického výzkumu českých krajanských komunit v  Argentině.  

 

 

Abstract (in English): 

The aim of the present thesis is to investigate and describe the role of non-professional 

translation and interpreting between Spanish and Czech in the intercultural communication, 

whose actors were and are Czech compatriots in Argentina. The two introductory parts of the 

thesis provide a  summary on the historical context of the Czech emigration to Argentina and 

about the language situation of Czech compatriots in Argentina. The theoretical part is based 

on the sociological turn in translation studies, on the focus on the translator and the history of 

translation and translators. Methodologically, the thesis is based primarily on archival research 

and oral history. The empirical part maps the occurrence of amateur translations in our corpus, 

further, it draws attention to some larger translations made by compatriots and, last but not least, 

it gathers information about non-professional interpreting in the Czech compatriot communities 

in Argentina. As a  conclusion, the found information is summarized and further possibilities 

of linguistic research of the Czech compatriot communities in Argentina are proposed.  
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1. Úvod 

Migrace a  vystěhovalectví jsou neopomenutelnou součástí světových dějin i  jednotlivých 

příběhů všech národů. Migranti se pak často stávají prostředníky a  staviteli mostů nejen mezi 

národy, ale konkrétněji mezi jejich kulturami a  jazyky. Cílem této teoreticko-deskriptivní 

diplomové práce je usouvztažnění českého vystěhovalectví do Argentiny a  amatérských 

překladatelských a  tlumočnických aktivit českých krajanů v  Argentině po celé dvacáté století 

až do současnosti. Autorčina motivace ke zpracování tohoto tématu je dvojí: Dva delší pobyty 

v  Argentině zavedly autorku do argentinského Chaca, kde dosud žije nejpočetnější komunita 

českých krajanů v  celé Argentině, a  toto téma, částečně již prozkoumané z  historického 

a  etnografického hlediska, vzbudilo autorčin zájem z  úhlu pohledu lingvistického 

a  translatologického. Součástí motivace však je i  skutečnost, že autorčini předci odešli na 

počátku 20. století z  Haliče právě do Jižní Ameriky, po nedlouhé době se však rozhodli 

k  reemigraci a  toto téma je tak stále zahaleno jistým tajemstvím.  

Téma československého vystěhovalectví bylo badateli na obou stranách – české 

i  argentinské – uchopeno až s  velkým časovým odstupem. Na české straně mohl k  možným 

příčinám tohoto nezájmu přispět odmítavý přístup komunistického režimu k  fenoménu 

emigrace, bezprostředně po roce 1989 pak agendu plnily jiné zahraničně politické priority, 

a  z  pohledu argentinských badatelů se pak česká krajanská komunita mohla v  porovnání 

s  několikanásobně početnější italskou či španělskou komunitou zdát relativně méně nedůležitá 

a  méně badatelsky atraktivní. Přelom století však s  sebou přinesl nejen zvýšený zájem 

badatelů, ale i  samotných krajanů, kteří díky moderním komunikačním technologiím opět 

obnovují či zintenzivňují kontakty s  příbuznými v  Česku a  díky obnoveným programům 

spolupráce dochází k  oboustranné kulturní i  vědecké výměně.  

V  lingvistice a  translatologii rezonuje téma migrace v  současnosti především 

v  souvislosti s  komunitním tlumočením a  také s  více či méně dobrovolnou rolí migrantů coby 

překladatelů a  tlumočníků – intenzivně se zkoumá například téma jazykového zprostředkování 

dětmi či tzv. rodinné tlumočení, v  německojazyčném prostředí pak badatelský i  politický 

zájem budí tzv. Leichte Sprache, která má usnadnit orientaci v  písemných textech 

a  mluvených projevech nejen migrantům, ale i  dalším potenciálně znevýhodněným skupinám 

obyvatel.  

Naše základní výzkumná otázka byla formulována takto: Jaké poznatky lze ze 

shromážděných písemných pramenů a  rozhovorů s  krajany zjistit o  překladatelských 
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a  tlumočnických aktivitách českých krajanů v  Argentině a  o  tendenci a  významu těchto 

aktivit napříč dějinami českých krajanských komunit? S  tím úzce souvisí i  otázka, jakou roli 

hrál a  hraje překlad a  tlumočení mezi španělštinou a  češtinou při mezikulturní komunikaci 

probíhající v  nesourodém prostředí, jakým Argentina byla během hlavních přistěhovaleckých 

vln. 

Jako úvod do tématu nám poslouží rozsáhlý historický exkurz v  první kapitole předkládané 

práce. Historické souvislosti československého vystěhovalectví do Argentiny jsou za 

posledních zhruba dvacet let intenzivního zájmu o  toto téma sice zmapovány již celkem 

obstojně, přesto však není možnost podat pouhý odkaz na ucelený historický přehled českého 

vystěhovalectví do Argentiny, který by navíc byl zaměřen sociolingvisticky, jako je tomu 

v  druhé kapitole o  jazykové situaci českých krajanů.  

Oproti profesionálnímu překladu a  tlumočení stály laické překladatelské a  tlumočnické 

aktivity v  translatologii poněkud stranou, i  když se jedná o  činnost každodenní a  naprosto 

běžnou, a  to nejen v  kontextu migrace. Druhá kapitola tak vyloží možná translatologická 

východiska amatérského překladu a  laického tlumočení a  pokusí se nastínit, jak jsou tato 

témata zpracovávána v  české a  hispanofonní translatologii, a  to především 

v  souvislosti s  aktuálním příklonem translatologů k  bádání na poli historie překladu.  

V  empirické části popíšeme materiál, který nám byl pro zkoumání amatérského překladu 

a  laického tlumočení mezi krajany k  dispozici a  charakterizujeme použité metody zkoumání. 

Získané poznatky pak shrneme v  několika podkapitolách. V  závěru práce se na základě 

získaných poznatků pokusíme dát odpověď na výzkumnou otázku a  nastíníme další směry, 

kterými by se translatologicky a  sociolingvisticky zaměřený výzkum krajanských komunit 

mohl dále ubírat.  
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2. Čeští migranti v Argentině 

2.1. Historický kontext 

Dříve, než se budeme věnovat problematice překladů a  tlumočení v  krajanských 

komunitách v  Argentině, nastíníme zde historické souvislosti české imigrace a  uchovávání 

české kultury v  této jihoamerické zemi.  

2.1.1. Rakušané, Češi a  Čechoslováci aneb naši krajané1 v  Latinské Americe 

Pojmy jako přistěhovalectví, migrace či uprchlíci prostupují celými dějinami lidstva od 

prvopočátků až po současnost, jde tedy v  zásadě o  pojmy „stále aktuální“. Ať už se jednalo 

o  velké stěhování národů, pobělohorskou migraci či útěk před císařským absolutismem, 

nacismem, rasismem, antisemitismem, socialismem a  jinými politicky nebo sociálně 

nepřátelskými režimy a  myšlenkovými směry, vždy měla migrace několik společných prvků: 

najít lepší „domov“, utéct do bezpečí, zlepšit své sociální a  ekonomické postavení atd. 

 Vystěhovalectví z  habsburské monarchie, resp. z  Československa se viditelněji 

projevilo až ve druhé polovině 19. století, byť do roku 1918 nefigurují počty českých 

a  slovenských imigrantů v  argentinských statistikách samostatně, nýbrž jako součást čísel 

týkajících se vystěhovalectví z  Rakousko-Uherska. (Dubovický 1989) Masově je pak 

zaznamenáno v  první polovině 20. století, kdy mnoho lidí odcházelo do zámořských oblastí. 

Nejoblíbenějšími destinacemi byly Spojené státy americké, Kanada, Austrálie, ale také státy 

Jižní Ameriky, především pak Brazílie a  Argentina2. Samozřejmě bylo stále snazší přesunout 

se pouze v  rámci Evropy, do zámoří tedy neodešlo zdaleka tolik lidí jako do okolních 

evropských států. Pokud se však zaměříme pouze na zámoří, hrála právě Argentina velice 

významnou a  neopomenutelnou roli, co se českého vystěhovalectví do zámořských oblastí 

týče. 

                                                           
1 Toto vymezení dle národnosti nemusí zcela odpovídat jazykové situaci – v  historickém vhledu pokryjeme 

vystěhovalectví Čechů z  habsburské monarchie a  dále potom z  Československa, do Argentiny se však čeština 

dostala i  s  příchodem banátských Čechů či volyňských Čechů – ti osidlovali sever Argentiny (konkrétně oblast 

kolem Posadas) v  rámci polské vystěhovalecké vlny již před 1 . světovou válkou DUBOVICKÝ, Ivan. La 

política emigratoria de Bohemia en relación con Argentina, 1848-1938 in: IBERO-AMERICANA 

PRAGENSIA, AÑO XXIII – 1989. 
2 -„K  roku 1935 byl počet vystěhovalců z  mnohonárodnostního Československa do Jižní Ameriky odhadován 

českou stranou na 40 000, z  toho 30 000 do Argentiny, 7  000 do Brazílie a  zbývající část byla rozdělena 

nerovnoměrně do ostatních zemí subkontinentu. Dnes jsme poučeni, že tyto odhady byly minimální.“ 

BARTEČEK, Ivo, PAVLÍČEK, Jaromír. Česká krajanská komunita v  Latinské Americe in: ACTA 

UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. FACULTAS PHILOSOPHICA. HISTORICA 28 – 

1998. 
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2.1.1.1. Vystěhovalectví do Jižní Ameriky za císařského Rakouska, resp. 

Rakousko-Uherska 

Proč se počet vystěhovalců z  podunajské monarchie do zámořských oblastí značně 

zvedl zrovna v  19. století má jistě mnoho důvodů, za nejdůležitější bychom však považovali 

všeobecný nárůst vzdělanosti obyvatel3 a  tudíž touhu po seberealizaci, uplatnění a  zvýšení 

životní úrovně, dále nespokojenost s  politickou situací v  zemi a  bezpochyby pak zpřístupnění 

dopravy širší veřejnosti, což s  sebou samozřejmě neslo mnohem rychlejší a  kvalitnější výměnu 

informací mezi státy, kontinenty, potažmo mezi lidmi.4  Nemenší zásluhu na rozmachu 

emigrace si vysloužil rozvoj moderní medicíny, resp. velký nárůst populace, a  stejně tak 

průmyslová revoluce a  postupné nahrazování lidské pracovní síly stroji. 

 Velká emigrace za císařského Rakouska, resp. Rakousko-Uherska, byla však často 

motivována také politicky. Po revoluci roku 1848, s  nástupem bachovského absolutismu, se 

mnoho dříve předních a  význačných osobností hlásících se k  české národnosti stáhlo. Mnozí 

ti, kteří bojovali za zájmy Čechů, ztratili prostor a  nástroje pro prosazení svých národních 

i  politických ideálů či se zkrátka jen bezmocně odsunuli do ústraní. Definitivní ranou do zad 

českého národa pak bylo rakousko-uherské vyrovnání roku 1867. Ti, kteří ještě v  posledních 

nadějích vyčkávali, že se snad František Josef I . nechá korunovat českým králem, byli hořce 

zklamáni. Vznik dualismu roku 1867 tedy definitivně odstartoval zánik habsburské monarchie 

jako celku, kde se národy stále více emancipovaly a  pro Čechy bylo naprosto nepřijatelné nést 

úděl jakéhosi „podřadného národa“. Co je zde ovšem zásadní, pro mnoho občanů Rakousko-

Uherska bylo nadále zcela nemyslitelné v  tomto státě dále setrvat. 

 Evropa zachvácená revolucemi, převraty a  sjednocováním států na základě 

národnostního principu však rozhodně nebyla nejlepším prostorem pro uskutečnění snů 

a  naplnění ideálů zklamaných a  zhrzených občanů. Bylo nutností vyhledat něco úplně nového, 

                                                           
3 Již zavedením povinné školní docházky roku 1774 započala Marie Terezie zpřístupňování vzdělanosti širší 

veřejnosti, její syn Josef II. v  jejích snahách nadále pokračoval. Školství bylo reformováno v  průběhu celého 

19. století. Za Bachovy vlády (1849-1860) se stal ministrem kultu a  vyučování Leopold Lev-Thun Hohenstein, 

jenž provedl reformu středního a  univerzitního vzdělávání. Významným mezníkem byla zajisté také skutečnost, 

že ve druhé polovině 19. století bylo dívkám umožněno získat střední a  dokonce i  univerzitní vzdělání. Do 

vývoje systému vzdělávání pak zasáhl zejména tzv. Reichsvolkschulgesetz vydaný roku 1869, který si dal za 

jeden z  hlavních úkolů alfabetizovat široké vrstvy veřejnosti, resp. alfabetizovat především armádu (reakce na 

prohranou bitvu u  Hradce Králové roku 1866). Reichgesetzblatt für das Kaiserthum Österreich. [cit. 2021-05-

06] [online] Dostupné z : <http://alex.onb.ac.at/cgi-

content/alex?apm=0 &aid=rgb&datum=18690004&zoom=2 &seite=00000277&x =14&y =5 >. 
4 Tzv. dopravní revoluce byla jedním ze zásadních mezníků ve výměně informací, proto je namístě považovat 

revoluci v  dopravě taktéž za revoluci komunikační. HLAVAČKA, Milan. Dějiny dopravy v  českých zemích 

v  období průmyslové revoluce. Praha 1990, s . 23-26. 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=rgb&datum=18690004&zoom=2&seite=00000277&x=14&y=5
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=rgb&datum=18690004&zoom=2&seite=00000277&x=14&y=5
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málo osídleného a  nejlépe nepříliš vojensky zajištěného. Jak již bylo řečeno, doprava byla 

snazší a  dostupnější, vzdělanost vyšší a  tak přibývalo i  odborníků, kteří odcházeli najít 

uplatnění do „neprozkoumaných“ končin. Nejprve se jednalo spíše o  jednotlivce, dobrodruhy, 

ale po zmíněných událostech se stala emigrace mnohem masovější. Byla usnadněna též 

zrušením roboty roku 1848 císařem Ferdinandem I . Dobrotivým, následným vyvázáním 

z  poddanské povinnosti a  upravenými předpisy o  vystěhovalectví, na jejichž základě byla 

umožněna právní liberalizace občanů monarchie.5  

 Odejít ze země s  sebou však samozřejmě neslo i  mnoho obtíží. Odchod znamenal 

jednoznačně ztrátu občanství. Lidé, kteří se rozhodli vystěhovat, měli i  v  případě nezdaru 

jejich emigrace navždy zavřené dveře zpět do vlasti, museli podepsat, že se již nikdy nevrátí. 

Samozřejmě bylo také nutno doložit, že nejsou nikde zadluženi a  že mají dostačující kapitál 

k  uskutečnění plánované cesty.6  Nejvíce odcházeli lidé v  produktivním věku, tedy zhruba 

mezi 20 a  40 lety.7  Pokud se nějaký mladík chtěl svou emigrací vyhnout branné povinnosti, 

byla mu cesta odepřena. Emigrovat v  případě nesplnění vojenské služby bylo možné pouze 

nelegální cestou. (Kořalka, Kořalková 1993: 33) Největší část emigrantů tvořily střední vrstvy 

obyvatelstva. Ty nejnižší si cestu dovolit nemohly, ti bohatí měli obvykle zdroje svého 

blahobytu ve své zemi, odcházeli tedy ti, kteří byli zklamáni či neuspokojeni, zkrátka ti, kteří 

kvůli politické či ekonomické situaci v  zemi nedokázali naplnit své cíle a  zároveň měli ještě 

chuť a  sílu zkusit nový život daleko od domova bez jakékoliv záruky na úspěch.8  Ti 

vzdělanější putovali spíše do oblastí s  nižší hospodářkou úrovní, kde se mohli uplatnit 

v  různých odvětvích průmyslu či zemědělství, ti méně vzdělaní, z  nižších sociálních vrstev 

pak odcházeli do států s  vyšší životní úrovní a  obvykle se uchytili jako levná pracovní síla.9 

2.1.1.2. Ferdinand Maxmilián a  jeho mexické dobrodružství 

Nebyli to však jen lidé středních vrstev, které lákalo „neznámo“ Latinské Ameriky, 

vycestovat a  změnit svůj nenaplněný život se rozhodl i  mladší bratr samotného císaře Františka 

Josefa I ., Ferdinand Maxmilián. Roku 1857 se Maxmilián oženil s  belgickou princeznou 

                                                           
5 DUBOVICKÝ, Ivan. Právo a  vystěhovalectví. (Pokus o  historicko-antropologickou interpretaci práva). in: 

Češi v  cizině 7 . Praha 1993. 
6 KOŘALKA, Jiří, KOŘALKOVÁ, Květa. Základní tendence českého vystěhovalectví a  české reemigrace do 

počátku dvacátých let 20. století. in: Češi v  cizině 7 . Praha 1993, s . 33. 
7 VACULÍK, Jaroslav. Češi v  cizině - emigrace a  návrat do vlasti. Brno 2002, s . 10. 
8 NEŠPOR, Zdeněk. Reemigranti a  sociálně sdílené hodnoty: prolegomena k  sociologickému studiu českých 

emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k  západní reemigraci 90. let. Praha 2002, s . 36. 
9 BROUČEK, Stanislav, GRULICH, Tomáš. Domácí postoje k  zahraničním Čechům v  novodobých dějinách 

(1918-2008). Praha 2009, s . 11. 
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Charlottou a  stal se generálním guvernérem Lombardsko-Benátska. Roku 1859 po prohrané 

bitvě u  Solferina, kdy Rakousko ztratilo severoitalské državy, se arcivévoda Maxmilián se svou 

ženou odstěhoval do Terstu na zámek Miramare a  věnoval se svým zájmům. Roku 1859 byla 

Maxmiliánovi poprvé nabídnuta mexická koruna. Celá jeho rodina ho od záměru stát se 

mexickým císařem zrazovala, avšak arcivévoda, po neúspěších v  Itálii a  vůbec z  důvodu 

celoživotního neuspokojení z  toho, že je a  bude pouze císařovým bratrem, nakonec mexickou 

korunu za nemalé podpory Napoleona III. roku 1863 přijal. V  této záležitosti sehrála velkou 

roli i  Maxmiliánova žena Charlotta, která byla velice ambiciózní a  „obyčejný“ život na 

zámečku Miramare ji v  žádném případě nenaplňoval. Arcivévodovo mexické dobrodružství 

nedopadlo dobře. Roku 1867 byl popraven, jeho tělo nabalzamováno a  posláno zpět do 

rakouského mocnářství.10  

 I  přes neúspěch celé záležitosti za sebou však Maxmilián zanechal nesmazatelnou stopu 

– vzepřel se císaři, odešel daleko za moře a  doufal, že daleko od Rakouska se mu snad podaří 

prosadit a  naplnit své ideály, své liberální myšlenky, využít své znalosti a  dovednosti, což mu 

v  Rakousku nebylo umožněno. Maxmilián si za svým rozhodnutím stál, a  to i  za cenu toho, 

že bude vyloučen z  Rakouského Arcidomu, jak se posléze stalo. U  obyčejných lidí to však 

mohlo vyvolat velkou odezvu: Když se sám císařův bratr vzepřel konzervativním hodnotám 

absolutistické vlády svého bratra, proč by obyčejní, neurození lidé, kteří chtějí něco změnit, 

vymanit se z  víru evropských revolučních vln a  zkusit naplnit své ideály, museli hledat něco 

zcela jiného. K  tomu záměru se jevilo zámoří, resp. Jižní Amerika naprosto vyhovující. 

2.1.1.3. Konzervativní habsburská monarchie a  liberální Argentina? 

Podle odhadů odešlo do Argentiny až do konce první světové války něco mezi dvěma 

a  třemi tisíci obyvatel hlásících se k  české či slovenské národnosti. Počet emigrantů 

samozřejmě stoupal rovnoměrně se zklamáním a  rozhořčením ze stále nekončící velké války. 

Lidé, kteří se rozhodli odejít až za moře, měli povětšinou stejný cíl – splnit si svůj americký 

sen. S  nástupem velké hospodářské krize 70. let 19. století však přestaly být Spojené státy 

americké tou nejlákavější destinací, do popředí zájmu se začala dostávat Jižní Amerika, 

především pak Brazílie a  Argentina. 

 Jak bylo již výše řečeno, doprava zažívala v  druhé polovině 19. století velký rozmach, 

nejednalo se ovšem jen o  dopravu pozemní, samozřejmě také o  dopravu lodní. I  ta začala být 

dostupnější a  levnější, ale přirozeně si na sebe musela nějak vydělat. Jak jinak, než 

                                                           
10 PERNES, Jiří. Maxmilián I . Mexický císař z  rodu Habsburků. Praha 1997. 
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přesvědčováním lidí o  krásách a  perspektivě zámořských oblastí. (Dubovický 1989: 116) 

Středobodem zájmu Čechů a  Slováků se stala Argentina, a  to především díky výrazné agitaci 

Ferdinanda Misslera, jednoho z  hlavních představitelů loďařské společnosti Lloyed, která 

sídlila v  Brémách. Jako její zmocněnec vydával informační brožurky, kde byla Argentina 

vylíčena jako ráj pro přistěhovalce, jako země, která je svými zákony o  přistěhovalectví 

mnohem liberálnější a  otevřenější a  také ve srovnání např. se Spojenými státy americkými 

mnohem vstřícnější a  přátelštější, co se nákladů na život týče. Lidé se mohli v  brožurkách ve 

stručnosti dozvědět něco o  životě v  Argentině, o  tamějších zvyklostech, základním 

geografickém členění, provinciích, počasí, podnebí atd. Pokud se Misslerovi podařilo někoho 

„nalomit“, vytáhl z  rukávu svou „záruku na úspěch“: spokojené dopisy čerstvých 

přistěhovalců. Završením celé Misslerovy akce bylo vytvoření pobočky společnosti Lloyed 

přímo v  Buenos Aires, kam si nově příchozí mohli přijít pro radu do začátku a  získat kontakty 

na již usazené Čechy a  Slováky.11  

 Jak bylo výše zmíněno, Rakouské císařství, resp. Rakousko-Uhersko, se k  otázce 

vystěhovalectví nestavělo vůbec přívětivě a  nepodporovalo tedy žádné krajanské aktivity. Na 

rozdíl od jiných národnostních skupin, kde systematicky vznikala centra emigrace, čeští či 

slovenští vystěhovalci žádné takovéto centrum neměli. Jejich první kroky směřovaly obvykle 

do Buenos Aires, často se tam však neusadili a  putovali dále. Někteří z  nich zakládali dělnické 

kolonie ve městech Tafí Viejo, Tucumán, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Rosario, Berisso atd. 

Kvalifikovanější z  nich našli (většinou za pomoci již dříve usazených krajanů) poměrně dobré 

uplatnění, např. na jatkách, v  továrnách na masové konzervy, ve strojírenství, na stavbách 

železnic, zavlažovacích zařízení, v  cukrovarech, petrolejových polích, v  dolech atp. Ženy se 

mohly uplatnit třeba jako pomocná síla v  domácnosti.12  Jiní pak zakládali kolonie zemědělské. 

První z  nich, osada Veronica, se nacházela v  provinci Buenos Aires. Další a  posléze mnohem 

významnější bylo město Saénz Peña v  provinci Chaco, které proslulo hlavně chovem dobytka 

a  pěstováním bavlny. (Dubovický 1989: 125) V  okolí těchto měst pak z  vlastní iniciativy 

českých a  slovenských přistěhovalců začaly vznikat krajanské spolky. 

 Počátkem 20. století byla Rakousko-Uhersku nabídnuta koupě oblasti Patagonie 

s  myšlenkou osídlení této oblasti obyvatelstvem podunajské monarchie. Byla sem vyslána 

expedice v  čele se zemědělským odborníkem Ferdinandem Klinderou. Klindera však po 

                                                           
11 OPATRNÝ, Josef. Ferdinand Missler y  la propaganda pro-emigratoria. in: Ibero-Americana Pragensia. 

Supplementum 10/2002, Praha 2002, s . 180 – 182. 
12 DUBOVICKÝ Ivan. Formování českého a  slovenského etnika v  Argentině. in: Češi v  cizině 4 . Praha 1989, 

s . 131 – 132. 
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důkladném prozkoumání shledal oblast Patagonie k  osídlení jako nevhodnou. Své poznatky 

pak sepsal a  vydal. Dílo Český rolník napříč Argentinou bylo až do druhé poloviny 20. století 

nejobsáhlejším a  nejpodrobnějším zdrojem informací o  Argentině. (Opatrný 2002: 184 – 190) 

2.1.1.4. Vystěhovalectví do Jižní Ameriky za první světové války a  mezi lety 

1918 a  1938 

Válečné události let 1914 až 1918 vystěhovalectví do Argentiny výrazně utlumily, 

v  souvislosti s  válkou je však třeba říci, že se mezi krajany zformovalo odbojové hnutí 

vyjadřující nesouhlas s  rakouskou politikou a  podporující vznik samostatného 

Československa – po celé Argentině působící Československé národní sdružení. Svým členům 

hnutí vydávalo potvrzení o  jejich československé národnosti, čímž krajané mnohdy dokázali 

předejít vyhazovu ze zaměstnání – podniky mající hlavní sídlo v  zemích Dohody totiž 

celosvětově nesměly zaměstnávat státní příslušníky svých válečných protivníků.  

Po vzniku samostatného státu se mnoho Čechoslováků vracelo domů ze zahraničí 

v  naději na lepší politickou i  hospodářskou situaci. Pro nově vzniklý stát však reemigranti 

představovali zátěž navíc, poválečná hospodářská situace se nelepšila a  dala podnět k  nové 

a  o  to mohutnější vystěhovalecké vlně. Mezi lety 1918 a  1938 tak do Argentiny přicestovalo 

vůbec nejvíc Čechoslováků za celé sledované období (podle odhadů Zastupitelského úřadu 

v  Buenos Aires se jednalo o  cca 25 000 Čechoslováků), největší přistěhovalecká vlna se pak 

datuje lety 1927 a  1930.13  Na této skutečnosti má podíl i  přijetí restriktivních zákonů ve 

Spojených státech amerických v  letech 1921 a  1923, které zužovaly okruh osob, kterým byl 

povolen vstup do země. Navíc se přistěhovalci při vstupu do USA museli již od roku 1906 

prokazovat povinným finančním minimem, náklady na pořízení vlastního pozemku či rovnou 

farmy také plynule rostly – vystěhovalci tedy byli nuceni hledat nové destinace. Do Argentiny 

odcházelo především venkovské obyvatelstvo z  Jižní Moravy, ale také z  Čech, ze Slovenska, 

z  Podkarpatské Rusi či z  Banátu. Emigranti se uplatnili v  zemědělských provinciích Chaco, 

Misiones a  Entre Ríos jako rolníci a  v  průmyslových zónách v  Buenos Aires, v  Cordobě, 

                                                           
13 GARRIDO, Patricia. Sbohem... Adiós... Zbohom...: crónicas de checos y  eslovacos en Argentina. Suárez, 

2007. 
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v  Rosariu, v  Mendoze i  v  ropné oblasti Comodoro Rivadavia jako dělníci a  drobní 

řemeslníci. 

V  předstihu před ostatními členy rodiny odcházeli za prací zpočátku mladí muži, jejich 

partnerky a  děti je později následovaly. Nezřídka se do venkovských kolonií stěhovaly 

postupně i  celé rozvětvené rodiny od nejmladší po nejstarší generaci, což naprosto zásadně 

přispělo k  uchování českých tradic, jazyka a  národní pospolitosti. Na tomto místě si zaslouží 

zmínku dva čeští krajané Petr Šašvata a  Jan Novotný: v  tenkrát prakticky neosídlené oblasti 

Chaco na severu Argentiny založili československou zemědělskou kolonii zaměřenou na 

pěstování a  zpracování bavlny 

(Šašvata měl předchozí pěstitelské 

zkušenosti z  USA), jejich úspěch se 

rychle rozkřikl, další Čechoslováci je 

následovali a  v  období mezi oběma 

válkami vybudovali na čakeňském 

venkově kolem 600 farem – tzv. 

čaker14. Významně tak přispěli 

k  osidlování argentinského severu 

a  prostřednictvím založení 

československého zemědělského 

družstva – tzv. kooperativy – i  k  jeho 

hospodářskému rozvoji.  

2.1.1.5. Vystěhovalectví 

do Jižní Ameriky po 

roce 1938 

Po událostech roku 1938 a  následné nacistické okupaci Československa se k  odchodu 

do Argentiny rozhodlo dalších zhruba 5000 válečných utečenců a  emigrantů – v  motivaci 

převládaly politické důvody a  skupina emigrantů zdaleka nebyla tak homogenní jako 

v  případě předchozích vln: byli v  ní Židé obávající se rasových represí, mladí muži usilující 

o  boj proti okupantům vedený zvenčí, studenti, vědci, komunisté.15 Již zabydlení emigranti i  ti 

nové příchozí se angažovali v  protifašistickém odboji, a  to především prostřednictvím svých 

                                                           
14 Čakra představovala základ zemědělského hospodaření. Pod tímto pojmem si lze představit rodinou farmu 

o  rozloze několik desítek až stovek hektarů. 
15 PÍŠOVÁ, Markéta. Československá komunita v  Argentině: počátky a  současnost. Praha 2014. 
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spolků, z  nichž se většina propojila pod hlavičkou federace Československé sjednocení. 

Důležitou roli hrála spolková publikační činnost – komunikace vystěhovalců s  příbuznými 

v  protektorátu byla velice obtížná, ba často nemožná, a  tak se krajané o  průběhu války 

v  Evropě a  o  postojích československé exilové vlády dozvídali alespoň z  nově vzniklých 

krajanských periodik. Krajané zároveň organizovali charitativní akce na podporu 

Československého červeného kříže, což v  proněmecké Argentině jistě vyžadovalo nemalou 

dávku odvahy. Čeští diplomaté (v  té době již bývalí – svůj zastupitelský úřad v  Buenos Aires 

museli odevzdat Německu) i  nadále, zaštítěni Uruguayí, vydávali československé pasy 

a  zprostředkovávali odvody dobrovolníků do československé armády ve Velké Británii. 

Bezprostředně před skončením války se zasloužili o  uznání čsl. exilové vlády vládou 

argentinskou a  o  obnovení diplomatických styků. V  jejich rámci se po válce řeší především 

téma reemigrace a  její organizace – výzvu československé vlády k  návratu do vlasti 

a  ke znovuosídlení vysídleného pohraničí vyslyšelo (dle počtu podaných žádostí) něco přes 

tisíc krajanů.16 

Po únorovém převratu v  Československu v  roce 1948 čítaly řady emigrantů už jen 

stovky osob, zpravidla šlo o  vzdělanější vrstvy, někteří v  Argentině žádali o  politický azyl 

(např. diplomaté a  zaměstnanci zastupitelského úřadu v  Buenos Aires, kteří se do 

komunistického Československa odmítali vrátit). Tímto obdobím se zároveň uzavírá 

argentinská benevolence k  aktivitám přistěhovaleckých skupin a  stát začíná tlačit na jejich 

integraci do většinové společnosti – to vše pod vlivem událostí v  Evropě, především 

zformování Východního bloku. Obavy Západu z  komunismu se v  Argentině projevily ostrými 

opatřeními, mezi něž patřil i  zákaz činnosti levicových spolků – mezi ně spadalo i  několik 

organizací sdružujících československé krajany. Utlumena byla i  činnost nepolitických 

krajanských sdružení – ač se většiny z  nich (například sportovních klubů) zákaz činnosti 

netýkal, tak se i  přesto krajané ze strachu před perzekucí scházeli stále méně a  spolkový život 

od padesátých let postupně skomíral.  

2.1.1.6. Současnost krajanských komunit v  Argentině 

Podle odhadů českého zastupitelského úřadu v  Buenos Aires dosahuje počet českých 

a  slovenských krajanů (první, druhé, třetí a  čtvrté generace), převážně potomků vystěhovalců 

z  konce 19. a  první poloviny 20. století aktuálně až 400 tisíc osob.17 Argentina je po USA 

                                                           
16 VLKOVÁ HINGAROVÁ, Vendula. Periodizace českého (československého) vystěhovalectví v  Argentině in: 

Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc 2014, s . 157–186. 
17 BERTAZZA, Juan Pablo. La embajada checa en Argentina colabora con la comunidad wichi: Emisión en 

español. Radio Prague International. [cit. 2021-7 -8 ] [online] Dostupné z : <https://espanol.radio.cz/la-

https://espanol.radio.cz/la-embajada-checa-en-argentina-colabora-con-la-comunidad-wichi-8722327?fbclid=IwAR2mfzO6b__mGGPGlKTH0JwPCkZRn7R78Le3Z0N-WXclLEw7bCV8HPUf61o
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pravděpodobně druhou zámořskou zemí s  největší krajanskou komunitou. Tato skutečnost se 

projevuje i  ve velkém počtu žádostí našich krajanů o  české občanství (Bertazza 2021), které 

je pro ně díky Zákonu č . 186/2013 Sb. umožňujícímu dvojí občanství a  jeho novele z  roku 

2019 snáze dosažitelné než dříve, musí však k  prohlášení přiložit doklad prokazující datum 

a  způsob pozbytí československého nebo českého občanství jednoho z  rodičů nebo prarodičů.  

  

                                                           
embajada-checa-en-argentina-colabora-con-la-comunidad-wichi-

8722327?fbclid=IwAR2mfzO6b__mGGPGlKTH0JwPCkZRn7R78Le3Z0N-WXclLEw7bCV8HPUf61o>. 

https://espanol.radio.cz/la-embajada-checa-en-argentina-colabora-con-la-comunidad-wichi-8722327?fbclid=IwAR2mfzO6b__mGGPGlKTH0JwPCkZRn7R78Le3Z0N-WXclLEw7bCV8HPUf61o
https://espanol.radio.cz/la-embajada-checa-en-argentina-colabora-con-la-comunidad-wichi-8722327?fbclid=IwAR2mfzO6b__mGGPGlKTH0JwPCkZRn7R78Le3Z0N-WXclLEw7bCV8HPUf61o
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3. Jazyková situace 

3.1. Čeština jako přistěhovalecký jazyk  

Přistěhovalecké jazyky bývají v  lingvistice podrobovány zkoumání především na poli dvou 

dílčích lingvistických disciplín: V  případě češtiny si tohoto fenoménu poprvé povšimla 

dialektologie, která zkoumala tzv. jazykové ostrovy18 (např. čeština obyvatel rumunského 

Banátu či čeština volyňských Čechů). Tento přístup lze ve zkoumání jazyka českých migrantů, 

kteří se usadili v  Argentině, aplikovat jen v  omezeném měřítku, a  to v  případě Čechů 

usazených ve městě Presidencia Roque Sáenz Peña, z  nichž většina má kořeny v  jihomoravské 

obci Velké Bílovice. Ačkoli nářeční rysy argentinské varianty českého jazyka nelze zcela 

vynechat a  konkrétně v  případě překladu a  tlumočení mohou právě tyto rysy být hodny 

bližšího zkoumání, nejsou hlavním předmětem předkládané práce – proto v  této kapitole budou 

zmíněny jen jako jeden z  rysů češtiny jakožto přistěhovaleckého jazyka v  Argentině, dále se 

jim v  jednotlivých konkrétních případech budeme věnovat v  praktické části předkládané 

práce.  

Zhruba od 60. let 20. století patří zkoumání přistěhovaleckých jazyků k  jednomu 

z  hlavních zájmů sociolingvistiky.19 Problematikou variant přistěhovaleckého jazyka právě 

v  souvislosti se sociolingvistikou se v  současnosti v  českém jazykovém prostředí zřejmě 

nejintenzivněji zabývá Karel Kučera z  Ústavu Českého národního korpusu FF UK v  Praze. 

V  obecné rovině vychází z  Kurzu obecné lingvistiky Ferdinanda de Saussura a  z  jím 

popsaného štěpení jazykového vývoje. S  migrací spojuje právě diferenciaci při územní 

diskontinuitě (v  izolaci), zcela konkrétně potom zkoumá tzv. americkou češtinu (monografie 

Český jazyk v  USA a  příspěvky do časopisů a  sborníků – viz Seznam pramenů a  literatury). 

V  úvodu svých prací20 poukazuje na dvojí přiřazování přistěhovaleckého jazyka – ten bývá 

lingvisty charakterizován buď jako součást jazyka cílové země, nebo jako útvar náležící spíš ke 

komplexu národního jazyka. Stejně jako Kučera (Kučera 1990: 66) zde uvádíme definici M . 

Peie, který přistěhovalecký jazyk vymezuje jakožto „jazyk jiné země, jímž se mluví 

v  komunitách složených z  přistěhovalců z  této země.“ Kučera dále upřesňuje, že 

přistěhovalecký jazyk je beze sporu historicky zakořeněn v  českém národním jazyce, 

                                                           
18 Termín pocházející z  německé dialektologie, definice dle P . Wiesingera: „Jazykové ostrovy jsou relativně 

malá a  uzavřená jazyková a  sídelní společenství nacházející se uvnitř relativně větších oblastí, v  nichž se 

převážně používá jiný jazyk.“ (1983: 903) – „Sprachinseln sind punktuell oder areal auftretende, relativ kleine 

und geschlossene Sprach- und Siedlungsgemeinschaften in einem andressprachigen, relativ grösseren Gebiet.“) 

Není-li uvedeno jinak, byly všechny překlady citací v  textu vyhotoveny autorkou diplomové práce. 
19 ZAJÍCOVÁ, Lenka. Český jazyk v  Paraguayi. Studie o  jazykovém kontaktu a  zániku. Olomouc 2010, s . 17. 
20 KUČERA, Karel. Český jazyk v  USA. Praha 1990, s . 60. 
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v  současnosti však k  němu již nenáleží a  dále se vyvíjí pod tlakem jazyka cílové země 

migrantů (Kučera 1990: 78). Přistěhovalecké varianty češtiny bývají v  současném diskurzu 

chápány zpravidla jako nejednotné a  noremně rozvolněné varianty českého jazyka, jejichž 

společným znakem dle Kučery (Kučera 1990: 9 ) bývá „zejména skutečnost, že se tyto jazyky 

střetávají s  příslušnými jazyky domácími a  jsou jimi ovlivňovány“. Kučerovy poznatky, jimiž 

charakterizuje hlavní důsledky vývoje češtiny jakožto přistěhovaleckého jazyka v  USA, lze 

v  obecné rovině aplikovat rovněž na vývoj češtiny v  Argentině (a  jistě i  v  dalších destinací 

české emigrace z  počátku 20. století).  

V  době po bezprostředním přenosu češtiny jakožto přistěhovaleckého jazyka ze své domácí 

jazykové oblasti do oblasti jazyka cílové země dochází ještě před samotným tlakem ze strany 

jazyka cílové země k  vyjmutí přistěhovaleckého jazyka (resp. jeho útvarů) z  „jejich 

přirozeného společenského, jazykového, historického a  územního kontextu, (…)“ (Kučera 

1990: 78) – tyto útvary tedy svým přenesením ztrácejí svou historickou komunikační základnu. 

Tato první fáze často souvisí i  se skutečností, že i  když v  přistěhovalectví hovoříme 

o  imigračních vlnách, došlo v  rámci těchto vln vždy k  rozptýlenému osidlování českých 

imigrantů, s  čímž Kučera spojuje konec vývoje češtiny jakožto územně spojitého útvaru – 

izolace vždy záležela na geografické vzdálenosti sídel imigrantů či např. také na existenci 

krajanského tisku, krajanských institucí atd.  

Hlavními důsledky ztráty historické komunikační základny jsou jevy Kučerou 

identifikované jako nivelizace přenesených útvarů (stírání rozdílů v  prestiži mezi jednotlivými 

přenesenými útvary) a  uvolňování a  otevírání normy těchto útvarů. Všechny tyto fenomény 

potom měly za následek tzv. míšení útvarů (např. českých a  moravských nářečí, která si 

imigranti s  sebou do zahraničí přinesli), zánik některých útvarů (zvláště těch nespisovných) či 

naopak vznik některých útvarů nových.  

Toto vše se odehrává na pozadí střídání generací, přičemž např. první generací Kučera 

rozumí všechny mluvčí češtiny nezávisle na jejich věku (tzn., jestliže společně emigrovali 

rodiče a  jejich děti, náleží dle Kučery k  téže – rozuměj první – přistěhovalecké generaci), kteří 

část života strávili ve své vlasti a  část poté v  emigraci. Jejich potomky narozené již v  emigraci 

označuje jako druhou přistěhovaleckou generaci, vnoučata jako generaci třetí atd.21 Význam 

generačního členění mluvčích češtiny jakožto přistěhovaleckého jazyka zároveň shrnuje tak, že 

                                                           
21 Kučerův úhel pohledu mírně koriguje, která se ke Kučerovým pracím v  oblasti přistěhovaleckých jazyků hlásí 

a  vychází z  nich, avšak např. děti narozené ještě v  české jazykové oblasti, které odešly do emigrace spolu 

s  rodiči, považuje již za generaci druhou – a  to především v  souvislosti s  rychlejším zapomínáním mateřského 

jazyka v  případě, že dítě emigruje před dosažením určité věkové hranice. (Zajícová 2010: 53 a  násl.) 
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každá další generace českých mluvčích narozená v  emigraci čítá výrazně méně osob než 

generace předchozí (což je dáno nejen oddělením od přirozeného jazykového prostředí, ale také 

např. postupným zanikáním tzv. doplňovacích škol či také smíšenými manželstvími) a  že čím 

vyšší je číslovka označující generaci mluvčího, tím nižší je pravděpodobnost, že češtinu předá 

svým potomkům (Kučera 1990: 44). Radikálnější než Kučera je ve své etnografické práci 

zaměřené rovněž na českou komunitu v  USA Leoš Šatava, když popisuje jazykovou stránku 

asimilace vystěhovalců pomocí tzv. Loechemova modelu:  

 

„Přistěhovalec myslí v  mateřštině, užívá ji doma, v  obchodě a  ve veřejném 

životě již však mluví řečí dané země. První generace narozená v  nové zemi je 

dvojjazyčná, rodná řeč ustupuje z  prvního místa na druhé, doma se mluví 

rodnou řečí s  rodiči, je to řeč mluvená ne již spisovná. Druhá generace ztrácí 

mluvený projev, vzpomínka na původ prarodičů se vrací jen při slavnostních 

příležitostech. Třetí generace se za svůj původ stydí nebo jej zapomněla.“22  

 

Až od konce století se začaly brát v  potaz úvahy, že generace vnuků a  pravnuků imigrantů 

opět posilují vztah k  zemi svých předků ve snaze najít vlastní kořeny. 

Vedle USA, které se s  1 ,3  miliony osob hlásícími se k  českému původu řadí na první 

místo jako země s  největší českou komunitou v  zahraničí, figuruje čeština jako 

přistěhovalecký jazyk rovněž především v  Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Rusku a  na 

Ukrajině, v  mimoevropských destinacích potom v  Brazílii, v  Austrálii a  na Novém Zélandu, 

a  právě v  Argentině a  Paraguayi.23 Ze sociolingvistického hlediska je nejaktuálnějším 

výzkumným počinem v  oblasti češtiny jakožto přistěhovaleckého jazyka pilotní studie Lenky 

Zajícové Český jazyk v  Paraguayi: Studie o  jazykovém kontaktu a  zániku (Zajícová 2010: 

300),  která byla rovněž vydána knižně.  

3.2. Rysy argentinské češtiny 

Soubor sesbíraných textů, ze kterých budeme vycházet v  empirické části předkládané 

práce, na nichž budeme provádět archivní výzkum a  jež se pokusíme charakterizovat, čítá 

                                                           
22 ŠATAVA, Leoš. Migrační procesy a  české vystěhovalectví 19. století do USA. Praha 1989, s . 62.   
23 Převzato z  Přehledu destinací učitelů u  krajanů [cit. 2016–01–25] [online] Dostupné z : 

<http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v -zahranici/pusobiste-ucitelu/>. Působiště 

učitelů češtiny u  krajanů jsou zároveň nejdůležitějšími a  největšími sídly krajanských komunit, v  roce 

2015/2016 u  krajanů v  Evropě působí 8  učitelů, v  Jižní Americe 4  učitelé, v  USA 1  učitel a  v  Austrálii a  na 

Novém Zélandu rovněž 1  učitel.  

http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/pusobiste-ucitelu/
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především překlady z  českého do španělského jazyka. Řada textů (především prostěsdělného 

stylu) je dvojjazyčných, nejméně jsou potom zastoupeny překlady ze španělštiny do češtiny – 

ty se objevují například u  žádostí o  dotace poskytované institucemi České republiky.    

Protože vymezení charakteru češtiny amatérských překladatelů a  tlumočníků mezi českým 

a  španělským jazykem v  Argentině není ústřední téma předkládané práce, nebyl v  tomto 

ohledu prováděn samostatný výzkum. Ten by navíc vzhledem k  časovému ohraničení korpusu 

(20. století a  začátek 21. století – viz dále) musel být provádět diachronně. Obecné tendence 

vývoje přistěhovalecké češtiny u  imigrantů v  Argentině a  jejich aktuální úroveň češtiny byly 

pro vysoký stupeň podobnosti mezi jazykovou situací obou skupin imigrantů porovnány se 

závěry již zmíněné publikace L . Zajícové Český jazyk v  Paraguayi s  výsledkem, že se 

Zajícovou popsané tendence veskrze shodují s  aktuálním stavem češtiny argentinských krajanů 

první a  druhé generace (porovnávaným materiálem jsou nahrávky rozhovorů s  krajany 

pořízené v  roce 2013).  

Z  analýzy různých jazykových rysů češtiny, kterou Zajícová provedla na unikátním 

materiálu sesbíraném po roce 2000, vyplývá výrazná atrofie na všech úrovních jazykového 

projevu. Nejvýraznější změny Zajícová zaznamenala na úrovni fonetické, syntaktické 

a  lexikální, vhodné příklady bychom našli i  v  námi zkoumaném materiálu:  

- „Tatínek se hodně účastnil na různých spolcích.“24 – česká věta přebírá španělskou 

syntax (participaba en) 

- „Tak on má jeden prapor tam v  okně s  banderou českou.“ (…) „… když jsme 

kosečovali, když se sbírala ta bavlna.“25 – adaptace španělského lexika na českou 

gramatiku (bandera – vlajka, cosechar – sklízet) 

- „To nemělo dveře, tonemělókno.“26 – spojování části české věty do rytmického celku po 

vzoru španělštiny (to nemělo okno) 

- „On dones bratry.“27 – adaptace lexika (Trajo a  sus hermanos. - Přivedl i  své bratry) 

Tuto atrofii Zajícová na základě provedené analýzy spojuje především s  koexistencí češtiny 

s  úředními jazyky Paraguaye (španělština, guaraní) a  dalšími přistěhovaleckými jazyky 

a  rovněž zdůrazňuje, že v  jazykové asimilaci hraje důležitou roli příslušnost ke konkrétní 

vystěhovalecké generaci.  

                                                           
24 rozhovor s  Blankou Česalovou, Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco: 2013. 
25 rozhovor s  Boženou Botíkovou, Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco: 2013. 
26 rozhovor s  Věrou Zelinkovou, Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco: 2013. 
27 rozhovor s  Marií Kučerovou, Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco: 2013. 
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3.3. Výuka a udržování češtiny v Argentině 

3.3.1. Počátky 

Dříve než zde uvedeme stručný přehled informací o  vývoji výuky a  udržování češtiny 

v  krajanských komunitách v  Argentině, je třeba se dotknout i  tématu gramotnosti, která je ve 

většině případů důležitým předpokladem pro výuku a  udržování češtiny mezi krajany 

v  zahraničí. Ke gramotnosti jako takové je v  případě první generace českých přistěhovalců do 

Argentiny třeba říci, že dle rozhovorů s  krajany (rozhovory např. s  manželi Bařinovými či 

Blankou Česalovou28, Sáenz Peña, Chaco; oficiální data bohužel doložit nelze, konkrétní čísla 

jsou dostupná až počínaje rokem 197029) byli čeští imigranti v  době příjezdu do Argentiny na 

rozdíl od jiných krajanských komunit v  naprosté většině gramotní, měli za sebou alespoň 

několik let školní docházky a  byli často vyučeni, což o  příslušnících první generace mnoha 

jiných krajanských komunit (např. italští, španělští přistěhovalci) říci nelze.30  

Zvláště pak u  krajanů věnujících se překladu či tlumočení se předpokládá jak schopnost 

číst, tak schopnost psát v  češtině, resp. minimálně schopnost číst (při překladu do španělštiny). 

Gramotnost v  češtině není u  krajanů narozených již v  Argentině ani zdaleka samozřejmá, 

čímž se velmi zužuje okruh osob majících předpoklady pro překladatelskou činnost. Gramotné 

osoby potom schopnost česky číst a  psát získaly převážně následujícími způsoby: Stejně jako 

mluvenou podobu jazyka se číst a  psát naučily od rodičů (mimo velká města často byla možnost 

školní docházky velmi omezená či zcela nemožná, rodiče z  první přistěhovalecké generace, 

kteří zpravidla ovládali pouze češtinu či jen základy španělštiny, tak učili své potomky českou 

abecedu a  děti se pak dále vzdělávaly např. samostatnou četbou českých knih a  periodik31).  

                                                           
28 rozhovor s  Blankou Česalovou, Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco: 2013. „No a  tak v  roce 1937 založili... 30 

Čechoslováků založili družstvo "La Union". Samý Čechoslováci, protože oni byli... první dvě družstva, který se 

před tím založily, byla směs se Španělama, jenomže oni se nesnášeli dobře. Proč? Protože Španělé uměli řeč, ale 

neuměli se podepisovat, neuměli nic, byli negramotní. Všichni Čechoslováci, kteří přijeli, všichni měli nějaký 

obor a  málokterý z  těch Čechoslováků, kteří přijeli, byli zemědělci. 
29 Dle dat dostupných z : <https://databank.worldbank.org/>. 
30 To potvrzuje například i  publikace ke 100 letům výročí příchodu prvních Čechoslováků do města Presidencia 

Roque Sáenz Peña: „Většina přistěhovalců se věnovala zemědělství, ale přicházeli také lidé různých profesí 

a  povolání, jako byli hudebníci, umělci, malíři, novináři, dělníci, zubaři, kováři, tesaři, košíkáři, ševci, 

fotografové, hodináři, zlatníci, holiči, obchodníci atd.“ (Revista del Centenario: 5 ) - La mayoría de los 

inmigrantes se dedicaban a  la agricultura, pero, también llegaron otros, con distintas profesiones u  oficios, 

como ser: músicos, artistas, pintores, periodistas, albañiles, dentistas, herreros, carpinteros, mimbreros, 

zapateros, fotógrafos, relojeros, joyeros, peluqueros, comerciantes, etc.“  
31 „A  my jsme četli ty noviny a  museli jsme... tak jsme se naučili číst, protože my jsme museli číst pro ně, aby 

je... oni věděli, ale oni chtěli, ať my umíme. (…) Oni nás potom vyučovali a  my jsme museli každý jeden článek 

číst. Museli jsme i  psát, číst, všecko jsme museli dělat doma. Protože daleko byla škola. Nemohli jsme jít. Až už 

byli jsme trošku větší, trošku jsme potom šli.“ Rozhovor s  manželi Bařinovými, Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco: 

2013. 

https://databank.worldbank.org/
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Někteří krajané, kteří vycestovali do zámoří v  dětském věku nebo se narodili až přímo 

v  Argentině, navštěvovali jednu z  československých škol. Jejich vznik je spojován se 

vzdělávací a  osvětovou aktivitou některých krajanských spolků a  také s  obavou 

z  „odnárodnění“ dětí českých přistěhovalců. Ta panovala především ve velkých městech, kde 

krajané nežili koncentrovaně na jednom místě a  čeština se rozplývala mezi dalšími, často 

početněji zastoupenými přistěhovaleckými jazyky. Tzv. československé školy, jejichž cílem 

bylo udržet kontakt s  Československem i  u  potomků imigrantů, byly v  Argentině zakládány 

od 20. let 20. století. Ve školách nejprve vyučovali samotní krajané, jednalo se např. o  nedělní 

výuku, bohužel nikterak systematickou a  často odsouzenou k  brzkému zániku. První 

československou školu s  možností celodenní docházky i  předškolní výuky založily na vlastní 

náklady32 na předměstí Buenos Aires ve čtvrti Berisso33 dvě mladé Češky z  Prahy, Božena 

Čvančarová a  Miroslava Štěpková, které se do Argentiny vydaly pracovat jako vychovatelky 

do zámožnějších rodin. Vedly je k  tomu neutěšené podmínky československých 

přistěhovaleckých rodin. Podobnou čistě soukromou iniciativou byla internátní škola Jana 

Osyčky ve městě Pcia. Roque Sáenz Peña v  Chacu. Na své zemědělské usedlosti vyhradil již 

ve 20. letech prostor pro vzdělávání, ale i  ubytování a  stravování dětí krajanů z  okolí, kde ve 

20. letech školy (ani ty argentinské) prakticky nefungovaly. Každodenní dojíždění do české 

školy bylo pro rodiny nemyslitelné, chyběly dopravní prostředky i  infrastruktura – a  tento 

problém řešila právě internátní škola.  

Od 30. let byly již na celé řadě míst osídlených Čechoslováky zřizovány tzv. doplňovací 

školy34 a  za podpory československé vlády na nich vyučovali profesionální vyslaní učitelé. 

Docházka byla obvykle bezplatná, děti krajanů chodily dopoledne do argentinské školy 

a  odpoledne ve volném čase do školy české. Vyučoval se český jazyk, dějepis a  ruční práce, 

součástí bývalo i  sokolské cvičení. (Píšová 2015: 44)  

3.3.2. Období totalit 

První zásah totality do již fungujícího a  dále se rozvíjejícího československého školství 

v  Argentině byl dán počátkem druhé světové války, kdy tehdejší československý velvyslanec 

                                                           
32 Až později požádaly o  finanční podporu na československém Ministerstvu školství a  národní osvěty 

a  posléze na Československém ústavu zahraničním. 
33 Nacházely se tam mrazírny a  konzervárny a  přistěhovalci se tam často nechávali zaměstnat 
34 Toto označení školy začleňuje do československého vzdělávacího systému – na institucionálním zakládání 

a  organizaci se podílel Československý ústav zahraniční, v  Argentině byla za tímto účelem založena 

Československá matice školská v  Argentině, byly řádně vedeny třídní knihy a  vydávána vysvědčení. 

HANUŠOVÁ, Hana. Příspěvek na sympoziu DZS o  učitelích češtiny v  zahraničí, rok konání nedohledán. 

[online] Dostupné z : <https://docplayer.cz/3951587-Hana-hanusova-ucitelkou-v -argentine-a -v -

paraguayi.html>. 

https://docplayer.cz/3951587-Hana-hanusova-ucitelkou-v-argentine-a-v-paraguayi.html
https://docplayer.cz/3951587-Hana-hanusova-ucitelkou-v-argentine-a-v-paraguayi.html
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v  Buenos Aires vyjednal zřízení českého oddělení na Collège Français v  Buenos Aires, do 

toho však vstoupily události v  Evropě a  již vybraný středoškolský učitel z  Československa do 

Argentiny nikdy neodjel. Snaha o  středoškolskou výuku češtiny pak už nikdy nebyla obnovena. 

Československé doplňovací školy však dále fungovaly, jejich financování převzala v  průběhu 

války exilová vláda v  Londýně.  

Poválečná Perónova vláda prosadila opatření na větší integraci přistěhovalců do 

většinové argentinské společnosti, navíc na Západě panovaly obavy z  komunismu a  už jen 

podezření na levicové smýšlení s  sebou neslo perzekuci. Několik krajanských spolků bylo pod 

nátlakem zrušeno a  většina ostatních ze strachu před perzekucí svou činnost utlumila, čímž 

došlo i  k  uzavření československých doplňovacích škol. Navíc nová opatření s  sebou přinesla 

i  požadavek, aby všichni učitelé měli argentinské občanství – z  tohoto důvodu muselo 

velvyslanectví stáhnout z  Argentiny zpět do vlasti všech 12 československých učitelů.   

Svědectví o  restrikcích projevujících se v  každodenním životě potomků migrantů 

podává v  rozhovoru například Blanka Česalová35: „Jenomže prostě proč možná mnoho jako 

první generace těch, co přijeli sem, neumí česky, protože ve školách... nebo i  ta druhá 

generace, ve školách jim to zakázali. Zakázali, aby děti došly do školy a  neuměly španělsky. 

A  nebo, že to bude... těžko budou vyslovovat36 a  nesmí mluvit doma česky, nejenom česky, 

rusky, jugoslávsky nebo víte? Jinou řečí. Bylo to zakázaný. Tak... pravda. A  se jim smáli, 

někteří ty, co vůbec neuměli a  takže tím pádem mnoho, mnoho se nenaučili a  hodně jako zůstali 

jako bych řekla takový zaražení a  že ani nenaučili děti češtinu.“ 

3.3.3. Současnost 

Aktuální sociolingvistické práce označují současný jazykový profil Argentiny jako 

převážně monolingvní,37 a  to i  navzdory množství přistěhovaleckých jazyků, jejichž používání 

se často omezuje už jen na komunikaci v  rodině, a  navzdory některým stále používaným 

jazykům původního domorodého obyvatelstva.38 

Demokratizace v  80. letech v  Argentině a  sametová revoluce v  Československu však 

vyvolaly u  krajanů opětovný zájem o  vlast svých předků včetně jejich mateřského jazyka. 

                                                           
35 Rozhovor s  Blankou Česalovou, Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco: 2013. 
36 Jak později během rozhovoru respondentka ozřejmila, naráží zde na to, že tehdy platilo přesvědčení, že bude-li 

dítě doma mluvit jinak než španělsky, ovlivní to negativně jeho španělskou výslovnost.  
37 BEIN, Roberto. La situación de las lenguas extranjeras en la Argentina, Linguasur. Legislación y  política 

lingüísticas. Buenos Aires 2011. [online] Dostupné z : 

<http://www.linguasur.com.ar/panel/archivos/f9227ef50db3de732e1d3f897de85aa8Bein 

%20lenguas%20extranjeras.pdf>.  
38 Celkový počet přistěhovaleckých a  domorodých jazyků v  Argentině se odhaduje na 25. (Bein 2011) 

http://www.linguasur.com.ar/panel/archivos/f9227ef50db3de732e1d3f897de85aa8Bein%20%20lenguas%20extranjeras.pdf
http://www.linguasur.com.ar/panel/archivos/f9227ef50db3de732e1d3f897de85aa8Bein%20%20lenguas%20extranjeras.pdf
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Tento zájem ještě zesílil se vstupem České republiky do Evropské unie v  roce 2003 – pro 

mnoho krajanů znamenal vidinu získání českého pasu a  tím i  možnost cestování a  práce 

v  celé EU. (Bertazza 2021) Valná většina z  nich už češtinu aktivně neovládá, aktivních 

mluvčích – tzv. plně či téměř plně kompetentních mluvčích dle kategorií navržených 

Zajícovou39 - je odhadem kolem sta až dvou set40, převážně v  seniorském věku.  

Od roku 2004 můžou krajanské spolky opět žádat o  dotace na obnovu českého dědictví 

v  zahraničí a  Dům zahraničních služeb vysílá do Argentiny každoročně ke krajanům dva 

učitele češtiny. Po znovuzavedení kurzů byl zájem obrovský, postupně se ustálil na několika 

desítkách studentů. Pozastavení prezenční výuky v  důsledku opatření proti šíření nemoci 

Covid-19 v  letech 2020 a  2021 ovlivnilo i  zájem krajanů o  výuku – účastníci v  seniorském 

věku často nedisponovali potřebným vybavením ani dovednostmi pro připojení k  online výuce, 

na druhou stranu se online kurzů mohli účastnit i  zájemci napříč Argentinou, výuka nebyla 

fixována na působiště vyslaných českých učitelů.41 Základní jazykové kompetence získané na 

kurzu v  Argentině si potomci českých imigrantů mohou rozšířit účastí na čtyřtýdenním kurzu 

českého jazyka pro krajany v  Dobrušce či na kurzu pro učitele češtiny v  zahraničí. 

Ministerstvo zahraničních věcí ročně poskytuje celkem 60 stipendijních míst pro krajany 

z  celého světa. 

  

                                                           
39 Jako další úrovně znalosti češtiny mezi krajany vymezuje Zajícová polomluvčí (osvojovali si jazyk v  raném 

dětství a  poté došlo k  přerušení kontaktu nebo si osvojovali jazyk abnormálním způsobem v  jeho zredukované 

podobě) a  pamětníky (jen částečná znalost izolovaných prvků jazyka – říkanky, fráze, vulgarismy atd. – často 

bez znalosti významu těchto prvků) a  osoby s  nulovou znalostí. (Zajícová 2010: 300) 
40 BORTLOVÁ, Hana, HINGAROVÁ, Vendula, NEYRA, Andrea. Algunos apuntes sobre „Las tierras checas 

y  Argentina: migración e  intercambio cultural (2013-2014). in: Las relaciones checo-argentinas. Ibero- 

Americana Pragensis; Supplementum 37/2014, Praha 2014, s . 239. 
41 ŘEHÁČKOVÁ, P . Závěrečná zpráva o  působení učitele u  krajanů. [cit. 16. 7 . 2021] [online] 

<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-02/Chaco%2C%20Argentina.pdf>. 

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-02/Chaco%2C%20Argentina.pdf
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4. Translatologická východiska  

4.1. Sociologický obrat v  translatologii 

Specifikum amatérského překladu a  tlumočení generovaného příslušníky české krajanské 

komunity v  Argentině tkví především ve velmi úzce vymezeném sociálním prostředí vzniku 

textů. Téma diplomové práce je tedy, stejně jako v  předchozí kapitole zmiňující 

sociolingvistiku, nutno nazírat prizmatem sociologie, což však na poli translatologického 

bádání až do přelomu tisíciletí (cca do roku 1995) nebyl běžný přístup – v  popředí zájmu 

badatelů stál spíš samotný text nebo později kultura. Spolu se sociologickým obratem však 

přichází myšlenka, že člověk, resp. překladatel nemá být chápán jako stádní tvor a  má se 

zkoumat jako individuum.   

Studie k  sociologii překladu často staví na díle Pierra Bourdieuho42a  jeho teorii jednání43. 

Jean-Marc Gouanvic44 vyzdvihuje Bourdieuův sociologický koncept jakožto nejvhodnější pro 

jeho aplikaci na oblast překladu. Přímo pro oblast amatérského překladu rozpracovává 

Bourdieuovy koncepty kulturního a  sociálního kapitálu Jaroslav Švelch ve své práci 

Amatérský překlad televizních seriálů v  sociálním kontextu (2011; viz níže), v  níž konstatuje, 

že je lze vhodně použít právě pro zkoumání motivace vedoucí k  překladatelské činnosti, 

konkrétně pak vyzdvihuje Bourdieuovu tezi o  tom, že je důležité „ptát se, jaký zájem vede 

aktéry k  tomu, aby jednali tak, jak jednají“ (Bourdieu 1998: 105) a  z  jeho textů vyvozuje 

závěr, že „sociální aktéři jednají tak, aby získali určitý druh kapitálu v  daném poli“ (Švelch 

2011: 44). Andrew Chesterman45 nachází odraz sociologického přístupu v  jednotlivých 

teoriích překladu (teorie skoposu, analýza diskurzu atd.) a  na jejich základě vztahuje 

sociologický přístup ke třem prvkům v  rámci překladu: k  překladu jako produktu, k  osobě 

překladatele a  k  překladatelskému procesu.   

4.2. Osoba překladatele 

Na své místo v  translatologickém bádání si osoba překladatele musela celkem dlouho 

počkat. Zatímco od dob institucionalizace translatologie jako samostatného vědního oboru, za 

                                                           
42 (1930–2002), francouzský sociolog a  antropolog. 
43 BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha 1998. 
44 GOUANVIC, Jean-Marc. Outline of a  sociology of translation. MonTI, 2010, s . 121. [cit. 2016-03-18] 

[online] Dostupné z : <http://www.raco.cat/index.php/MonTI/article/viewFile/301203/390670>. 
45 CHESTERMAN, Andrew. Questions in the sociology of translation. in: DUARTE, João Ferreira, Alexandra 

ASSIS ROSA a  Teresa SERUYA. Translation studies at the interface of disciplines. Philadelphia 2006, v . 68., 

s . 12. 

http://www.raco.cat/index.php/MonTI/article/viewFile/301203/390670
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což je považována publikace Holmesovy mapy translatologie46 v  roce 1972, se velice obšírně 

zkoumal již výše zmíněný přeložený text či překlad jako proces, došlo až po sociologickém 

obratu k  takzvané „humanizaci translatologie“, jak tento proces nazval Anthony Pym47.  

Paralelně s  příklonem k  osobě překladatele rostl od 80. let i  zájem o  historiografii 

v  translatologii – tyto dvě tendence pak vyústily ve vznik publikace Translators through 

History48 pod vedením editorů Jeana Delisla a  Judith Woodsworthové. V  úvodním příspěvku 

popisují, že již o  několik desetiletí dříve existovala v  odborných kruzích shoda, že by měly 

být srozumitelnou formou sepsány a  vydány celosvětové dějiny překladu. Přes různé 

komplikace a  po nutném zúžení zkoumané oblasti vznikla publikace, která „si neklade nárok 

na to být vyčerpávající studií o  dějinách překladu. Namísto toho se jedná o  výběrový 

a  tematický přehled zásadních rolí, které překladatelé hráli v  průběhu věků.“49 (1995: 2 ) 

Odborné recenze publikaci dodnes (i  v  jejím revidovaném vydání z  roku 2012) vyzdvihují 

coby průlomovou, neboť poskytuje ucelený přehled o  světové kultuře a  jejím šíření 

prostřednictvím překladatelů50, jejichž role byla a  je v  celé řadě oblastí a  období 

nepostradatelná (tamtéž). Jean Delisle pokračuje v  systematizaci historie a  historiografie 

překladu i  nadále, dokladem toho je jeho publikace Notions d'histoire de la traduction51 vydaná 

v  červnu 2021 a  dostupná zatím pouze ve francouzštině. Kniha je jakýmsi slovníkem 

metajazyka používaného na poli historie překladu a  obsahuje 855 termínů a  1032 pojmů, které 

se pokouší objasnit.  

V  některých subdisciplínách se centrální pozice překladatele stala od té doby již tradicí – 

jmenujme například interdisciplinární bádání na poli translatologie a  genderových studií 

(feminismus v  překladu) či kulturní paradigma a  zkoumání (ne-)viditelnosti překladatele 

(Venuti 1995) – autor si všímá nejen neviditelnosti či nepřítomnosti překladatele v  samotném 

překladu, ale také např. na knižním trhu či přímo v  translatologii. A  zde právě navazuje 

                                                           
46 HOLMES, James. “The name and nature of translation studies”. In L . VENUTI (ed.). The Translation 

Studies Reader. London and New York 2000, pp. INTRODUCTION. THE FICTIONAL TURN OF 

TRANSLATION STUDIES 6  172-1186. 
47 PYM, Anthony. Humanizing Translation History. Hermes - Journal of Language and 

Communication Studies, 2009, č . 42, s . 32. 
48 DELISLE, Jean, WOODSWORTH, Judith. Translators Through History. Amsterdam, Philadelphia 1995. 
49„ […] does not claim to be an exhaustive study of the history of translation. Instead, it is a  selective and 

thematic overwiev of the principle roles played by translators through ages.“ (1995: 2  
50 Mezi nimi opět nechybí Konstantin a  Metoděj (1995: 13) – v  kapitole Vynález abecedy. 
51 DELISLE, Jean. Notions d'histoire de la traduction. Québec 2021. [online] V  českém prostředí zatím 

dostupných jen několik málo ukázkových stran z : <https://www.pulaval.com/produit/notions-d -histoire-de-la-

traduction>. V  plánu je pořízení publikace do Knihovny Šporkova paláce. 

https://www.pulaval.com/produit/notions-d-histoire-de-la-traduction
https://www.pulaval.com/produit/notions-d-histoire-de-la-traduction
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Andrew Chesterman: nazve nové odvětví Translator Studies (aluzivně na Holmesovu 

přednášku The Name and Nature of Translation Studies) a  rozčlení ho takto:  

- dějiny překladu a  překladatelů včetně jejich kulturního kontextu (ideologie, etika, 

dějiny překladatelů) 

- výzkum myšlenkových postupů (rozhodovacích procesů), k  nimž dochází během 

překladatelského procesu (emoce, přístup k  textu, psychologie práce) 

- sociologie překladu, v  jejímž rámci je překladatel nahlížen jako na aktér v  oblasti 

sociálních systémů (sítě vztahů a  kontaktů, instituce atd.) 

Na tomto místě vyvstává otázka, do jaké míry figurovala osoba překladatele 

v  československých teoriích překladu? Pro nestory československé translatologie Jiřího 

Levého a  Antona Popoviče překladatel v  žádném případě neviditelný nebyl – to je možno 

vyčíst z  jejich základního díla a  poukazují na to i  současní badatelé propagující jejich dílo na 

mezinárodní úrovni:  

Jiří Levý ve svém díle Umění překladu: 

Skoro všechny lingvistické teorie mají jeden rys společný, že totiž nechávají 

stranou účast překladatele na procesu překládání a  na struktuře překládaných 

děl; že – řečeno slovy Uriela Weinreicha – redukují překlad na „kontakt mezi 

dvěma jazyky“.52 

Dále Levý upřesňuje, v  čem „viditelnost“ překladatele vlastně tkví: překladatel vnímá předlohu 

v  rozsahu svého pasivního idiolektu, překlad je potom výsledkem uplatnění překladatelova 

aktivního idiolektu.53 

Pro Zuzanu Jettmarovou (2016) z  toho (a  celé řady dalších Levého poznatků) vyplývá:  

„Levý nezapadá do chronologické linie západních paradigmatických obratů, 

protože je poněkud předstihl jak teoreticky, tak především metodologicky.“54 

Ani Anton Popovič osobu překladatele neupozaďuje, navíc v  rámci praxeologie překladu 

hovoří o  sociologii překladu a  neopomíná vedle osoby překladatele ani ostatní aktéry 

(redaktory, vydavatele, čtenáře, kritiky), když vybízí k  zohlednění „vonkajšiech podmienok 

a  kultúrno-spoločenských predpokladov prekladatelskej činnosti“55 (Levý 1971: 33) 

                                                           
52 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha 1983, s . 31. 
53 LEVÝ, Jiří. Bude literární věda exaktní vědou? Praha 1971, s . 48. 
54 JETTMAROVÁ, Zuzana. Mozaiky překladu – Translation Mosaics. K  devadesátému výročí narození Jiřího 

Levého. Praha 2016, s . 7 . 
55 POPOVIČ, Anton. Originál/preklad: interpretačná terminológia. Bratislava 1983, s . 265. 
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Proč se Levého a  Popovičovy poznatky zveřejněné v  70. a  80. letech nedostaly do 

širšího povědomí mezinárodní translatologické badatelské obce, zdůvodňuje Jettmarová 

kulturní izolací Československa nacházejícího se v  té době za železnou oponou.56 

V  badatelských kruzích se tedy, jak vidno výše, již dříve připouštělo, že osoba překladatele ze 

své podstaty nemůže být ani neviditelná, ani neutrální – diachronním pohledem pak přispěl 

k  rozvoji Translator Studies právě již zmiňovaný Anthony Pym. Ve své publikaci 

k  metodologii dějin překladu Method in Translation History (2014) formuluje myšlenku, že 

spojitost mezi překladateli a  historií překládání tu existovala odjakživa a  nabádá ostatní 

translatology:  

„ […] Ústředním aspektem historického poznání by neměl být text překladu ani 

jeho kontextový systém, ba ani jeho jazykové rysy. Ústředním aspektem by měl 

být člověk – překladatel, neboť pouze lidé disponují odpovědností, která náleží 

společenské kauzalitě. Pouze prostřednictvím překladatelů a  jejich sociálních 

vazeb (zákazníci, mecenáši, čtenáři) se můžeme pokoušet pochopit, proč 

překlady vznikaly zrovna na daném místě a  v  daném čase. Abychom pochopili, 

proč překlady vznikaly, musíme se zaměřit na lidi do něj zapojené.“57  

V  reakci na Pymovu výzvu začaly vznikat například slovníky překladatelů, nejčastěji 

v  národních variantách58. Koncept Translator Studies se však neobešel ani bez kritiky: Helle 

V . Damová, jejíž citaci uvádíme v  poznámce pod čarou níže (v  kapitole Amatérský překlad) 

se vlastně neuchyluje k  tvrdé kritice Chestermanova vymezení Translator Studies, spíš 

navrhuje nazývat jeho přístup Translator Approach, neb ho nevidí jako samostatný vědní obor, 

nýbrž jako jednu z  disciplín v  rámci translatologie nebo spíš jako jeden ze specifických 

přístupů, protože pro své výzkumné účely získává informace právě z  široké oblasti 

translatologie a  o  nové poznatky pak také translatologii zpět obohacuje (Dam 2013: 17). 

Damová dále navrhuje uplatňovat přístup Translator Approach nejen u  uměleckého překladu, 

ale například i  u  překladu odborného (tamtéž).  

                                                           
56 JETTMAROVÁ, Zuzana. Czech and Slovak Translation Theories. The Lesser-Known Tradition. Praha 2009, 

s . 1 . 
57 „[…] The central aspect of historical knowledge should not be the text of the translation, nor its contextual 

system, nor even its linguistic features. The central object should be the human translator, since only humans 

have the kind of responsibility appropriate to social causation. Only through translators and their social 

entourage (clients, patrons, readers) can we try to understand why translations were produced in a  particular 

historical time and place. To understand why translations happened, we have to look at the people involved.“ 

PYM, Anthony. Method in Translation History. New York 2014, s . IX. 
58 (např. Delisle 1999, 2002 pro díla překládaná do francouzštiny; Lafarga a  Pegenaute 2009, 2013, Bacardi 

a  Godayol 2011 pro díla překládaná do španělštiny a  katalánštiny; Kelletat – Tashinskiy 2015 pro díla 

překládaná do němčiny) 
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Edoardo Crisafulli ve své kritice Chestermana a  Pyma sice přiznává, že Touryho 

a  Holmesův přístup orientovaný na proces a  produkt také má své meze, ale nechápe, jak jinak 

by translatolog měl hledat cestu k  překladateli, když ne právě skrze důkladnou analýzu jeho 

překladatelského díla? (Crisafulli 2003: 90) Podobným směrem orientovanou obecnou námitku 

předjímají i  autoři jednoho z  nejobsáhlejších slovníků překladatelů – Germersheimer 

Übersetzerlexikon – když sami sobě pokládají otázku, jestli přístup k  dílu prostřednictvím jeho 

autora není už překonaný, zvláště pak po tezi francouzského sémiotika Rolanda Barthese, který 

již v  60. letech pravil, že „autor je mrtev.“ Dle redakce vedené Andreasem Kelletatem nikoli 

– v  Translator Studies se zkoumá cesta od textu zpět směrem k  překladateli a  jeho okolí, je 

to tedy jakási rehabilitace kategorie „život a  dílo“59. Na zpracování hesel v  tomto slovníku 

navíc vidíme, že dílo překladatelů opomíjeno není, jen zde nemá být cílem porovnávání 

originálu a  překladu (Kelletat – Tashinskiy 2014: 9 ). 

Vymezením Translator Studies, resp. Translator Approach se však vývoj translatologie 

orientovaný na osobu překladatele nezastavil: kromě slovníků překladatelů, publikovaných 

svědectví či rozhovorů s  překladateli60 se badatelé ve svých výzkumech začali obracet také 

k  tomu, jak je osoba překladatele vykreslena v  literárních či audiovizuálních dílech. Tento tzv. 

fictional turn – fikční obrat byl poprvé zmíněn translatoložkou Else Vieirou v  roce 1998, kdy 

vyzvala, aby "literární díla byla využívána v  úvahách o  teorii překladu“61 (Kaindl 2012: 147). 

Fikčního materiálu, ať už knih či filmů, v  nichž je tematizována (často přímo 

prostřednictvím hlavní postavy) osobnost překladatele, je počátkem 21. století již 

nezanedbatelné množství a  postava překladatele se v  kontextu globalizace, migrace 

a  deteritorializace stávám jakýmsi prototypem dnešní doby.62 (Fólica, Lladó 2017: 2 ) 

Denise Kripperová jde v  popisu postupných změn nahlížení na překladatelovu osobnost 

ještě dál a  dodává, že za dobu existence translatologie jakožto samostatní disciplíny se 

z  neviditelného či velmi upozaděného překladatele stává v  dnešním světě založeném na 

okamžité komunikaci osoba žádoucí, ba dokonce nepostradatelná. Jestliže tato charakteristika 

platí nyní globálně, je dle Kripperové o  to příznačnější pro Latinskou Ameriku, kde překládání 

vždy velmi úzce souviselo se vznikem národní literatury a  identity provázané s  cizími prvky 

                                                           
59 Germersheimer Übersetzerlexikon [online]  Dostupné z : 

<http://www.uelex.de/artiklar/Germersheimer_%c3%9cbersetzerlexikon>. 
60 V  českém prostředí je stěžejní publikací tohoto směru kniha Stanislava Rubáše Slovo za slovem / 
S  překladateli o  překládání. Praha 2012: Academia 
61 "literary works should be used for theorizing translation" (Kaindl 2012: 147) 
62 FÓLICA, Laura, LLADÓ, Ramón. El giro ficcional de la traducción : introducción. Doletiana: revista de 

traducció, literatura i  arts, 2017, Núm. 7 , s . 2 . [cit. 14. 7 . 2021] [online] Dostupné z : 

<https://raco.cat/index.php/Doletiana/article/view/360264>. 

http://www.uelex.de/artiklar/Germersheimer_%c3%9cbersetzerlexikon
https://raco.cat/index.php/Doletiana/article/view/360264
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a  zahraničím. Proto také v  latinskoamerické beletrii nalezneme celou řadu děl, v  nichž je 

překladatel (zpravidla profesionál) hlavní postavou – z  nich Kripperová vybírá tři argentinské 

romány a  dále je analyzuje – máme tak před sebou translatologickou studii, v  níž, jakkoli to 

bylo v  počátcích této vědy jistě naprosto nemyslitelné, nefiguruje žádný překlad, ani jako 

produkt, ani jako proces.63 

4.3. Amatérský překlad  

Jsme všichni předurčeni k  práci překladatele? […]? Všichni přece 

překládáme realitu, která nás obklopuje, ať už se jedná o  žvatlání našich 

potomků, kterému rozumíme jen my rodiče, nebo o  nezměnitelná gesta 

domácích mazlíčků, když se pohledem na svého páníčka snaží něco získat 

– což by dokazovalo, že Tarzan zdaleka nebyl jediný, kdo ovládal 

intersémiotický překlad.64 

 

Ač je fenomén „amatérského překladu“ starý jako překládání samo, 

v  translatologickém bádání nachází významnější teoretickou reflexi teprve po výše zmíněném 

sociologickém obratu po přelomu tisíciletí.  

Provokativní otázka Baigorriho Jalóna citovaná výše je jistě formulována poněkud 

hyperbolicky. Nicméně už nepřekvapí, že definice tohoto typu překladu (a  tlumočení) jsou 

v  literatuře nejčastěji uváděny v  souvislosti s  bilingvismem a  debatami o  tom, zda všechny 

bilingvní osoby umí automaticky překládat (viz také níže kapitola 2 .4 . Laické tlumočení). 

Editoři online translatologické příručky prestižního nakladatelství John Benjamins uvádí 

definici Rachel Antoniniové65: 

„Přirozený překladatel / tlumočník je neškolená a  zpravidla bilingvní 

osoba, která často bez nároku na finanční kompenzaci plní funkci 

                                                           
63 KRIPPER, Denise. Los agentes de la traducción: las ficciones del traductor como relatos de mercado. Mutatis 

Mutandis. Revista Latinoamericana de Traducción. 2017, s . 176. 
64 „¿Estamos todos llamados a  ser traductores […]? Ciertamente, todos traducimos la realidad que nos rodea, 

desde los balbuceos   de   nuestros   hijos, que   solo   los   padres   somos   capaces   de   interpretar, hasta lo 

que pide una mascota con señas inconfundibles cuando mira a  su dueño, demostrando que Tarzán no era el 

único capaz de practicar la interpretación  intersemiótica.“ BAIGORRI  JALÓN,  Jesús.  Divagaciones  sobre  

lenguas,  interpretación  e   historia. Hermēneus. Revista de Traducción e  Interpretación, 22/2020, 1 -10, s . 2 . 
65 „A  natural translator/interpreter is an untrained and very often unremunerated bilingual individual who acts 

as a  linguistic and cultural (inter)mediator in a  variety of formal and informal contexts and situations.“ 

ANTONINI Rachele. Natural Translator / Interpreter. in: GAMBIER, Y .; VAN DOORSLAER, L . (ed.) 

Handbook of Translation Studies Online. 2011-2016. [cit. 2021-07-15] [online] Dostupné z : 

<https://benjamins.com/online/hts/articles/nat1>. 

https://benjamins.com/online/hts/articles/nat1
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jazykového a  kulturního prostředníka v  širokém spektru formálních 

i  neformálních okolností a  situací.“  

Na bilingvismus je navázáno právě i  označení natural translation, tedy přirozený 

překlad. Od 70. let 20. století se tímto fenoménem systematicky zabýval Brian Harris, své 

poznatky shrnul v  článku The Importance of Natural translation (1976)66: schopnost překládat 

mají podle něj všichni lidé ovládající dva a  více jazyků, přirozeným překladem však rozumí 

spíš ústní jazykové zprostředkování v  každodenních situacích, kde jde primárně o  přenos 

informace, nikoli o  způsob jazykového vyjádření. Naproti tomu staví profesionální umělecký 

překlad. Terminologicky Harris ve svém článku často operuje i  s  označením amateurs, 

amateur translators.  

V  českém prostředí se amatérským překladem a  jeho v  současnosti nejobvyklejšími 

kontexty, tedy tzv. fansubs67, lokalizací počítačových her a  videoher a  tzv. crowdsourcingem 

překladu, zabývá například Jaroslav Švelch. Překlad vznikající v  amatérském kontextu 

označuje i  přes jisté negativní konotace tohoto adjektiva v  českém jazykovém prostředí 

primárně jako „amatérský překlad“68, tedy opak překladu profesionálního, a  využívá tak 

vymezení na základě osoby překladatele a  opozice amatér versus profesionál (Švelch 2011: 

17-18). Tohoto označení se budeme držet i  v  předkládané diplomové práci.  

V  předchozí kapitole citovaný Anthony Pym opozici profesionála vidí 

v  dobrovolníkovi, tedy někom, kdo za překlad nedostává zaplaceno (2011: 97) – nezabývá se 

zde však dále motivací překladatelů – a  tedy například i  situací, kdy profesionální překladatel 

překládá bez nároku na honorář např. pro neziskový sektor.  

Proto zůstaňme u  názvosloví užívaného Švelchem – ten dále za účelem definice 

amatérského překladu uvádí těchto pět definičních znaků, které však, jak dodává, často narážejí 

na neostré hranice a  v  různých kontextech amatérského překládání je nutno je aktualizovat 

(Švelch 2011: 18-19):  

- a ) Amatérský překlad je vytvářen jedincem nebo skupinou lidí, pro něž to není 

výdělečná činnost. 

                                                           
66 HARRIS, Brian. The importance of natural translation. Working Papers in Bilingualism. Toronto 1976. [cit. 

28. 6 . 2018] [online] Dostupné z : 

<https://www.researchgate.net/publication/284578264_The_importance_of_natural_translation>. 
67 Zkratka výrazu fan-subtitled. Toto označení se původně užívalo pro amatérské titulky k  japonským anime, 

hentai, manga a  dorama seriálům, nyní však označuje fanouškovské titulky k  jakémukoli filmovému či 

televiznímu dílu.   
68 Odtud i  název jeho kvalifikační práce na ÚTRL FF UK: Amatérský překlad televizních seriálů v  sociálním 

kontextu. Praha 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v  Praze, Filozofická fakulta, Ústav translatologie. 

Vedoucí práce PhDr. Zuzana Jettmarová, M .Sc., Ph.D . 

https://www.researchgate.net/publication/284578264_The_importance_of_natural_translation
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- b ) Překlad vzniká bez zadání vlastníkem práv a  bez jeho podpory a  k  jeho šíření 

dochází bez jeho souhlasu. 

- c ) Překladatel není za vyhotovení překladu honorován.   

- d ) Amatérský překlad je výsledkem zájmové činnosti či záliby, motivy však mohou 

být i  jiné. 

- e ) Překladatel často zůstává v  anonymitě.  

Pro překlad v  krajanských komunitách lze výše uvedené definiční znaky upravit takto:  

- a ) Amatérský překlad je vytvářen jedincem nebo skupinou lidí, pro něž to není 

výdělečná činnost. – V  našem kontextu krajanských komunit platí bez výhrad. 

Dokonce je třeba uvést, že v  Argentině jsou ke dni zpracování tohoto textu pro 

jazykovou kombinaci španělština – čeština registrovány jen dvě soudní překladatelky / 

tlumočnice69.     

- b ) Překlad vzniká bez zadání vlastníkem práv a  bez jeho podpory a  k  jeho šíření 

dochází bez jeho souhlasu. – Překládání uvnitř krajanských komunit se toto dotýká jen 

částečně, ve většině případů se totiž u  textů určených k  překladu jedná o  texty vlastní 

produkce (prostěsdělné texty jako například oznámení, pozvánky atd., korespondence 

s  příbuznými žijícími v  České republice, rodinné memoáry atd.), díla, u  nichž přichází 

v  úvahu autorskoprávní licence a  její případné porušování, jsou překládána spíše 

sporadicky – jedná se například o  divadelní hry inscenované krajanskými spolky 

v  českém jazyce, k  nimž krajané pořizují španělské titulky, které se promítají při 

představeních.  

- c ) Překladatel není za vyhotovení překladu honorován. - V  našem kontextu 

krajanských komunit platí bez výhrad. 

- d ) Amatérský překlad je výsledkem zájmové činnosti či záliby, motivy však mohou 

být i  jiné. - V  našem kontextu krajanských komunit platí bez výhrad, motivem je zde 

právě zájmová činnost (působení v  krajanských spolcích) a  snaha o  přiblížení české 

kultury argentinským spoluobčanům nečeského původu. Za další z  potenciálních 

motivů je možno považovat i  skutečnost, že překlad není možno objednat 

u  „profesionálních“ překladatelů. A  jestliže by to možné bylo, hrála by zde jistě roli 

                                                           
69 Jen pro zajímavost – obě jsou potomky českých vystěhovalců. Tzv. traductor público, matriculado či také 

traductor jurado, kterého jmenuje argentinské Ministerstvo zahraničních věcí. [online] Dostupné z : 

<https://www.traductores.org.ar/traductores/>. 

https://www.traductores.org.ar/traductores/
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i  finanční motivace – objednávka překladu by v  rozpočtu krajanských spolků byla 

nákladem navíc (k  finanční motivaci srov. Fernández Costales70).   

- e ) Překladatel často zůstává v  anonymitě. - V  našem kontextu krajanských komunit 

platí bez výhrad. 

I  ve španělské translatologii bychom nalezli paralelu Švelchových úvah o  amatérském 

překladu: je jím práce badatele Alberta Fernándeze Costalese. Jeho článek nazvaný 

Crowdsourcing y  traducción colaborativa: ¿fenómenos de masas o  amenaza silenciosa para 

los estudios de traducción?  se mezi ostatními vyjímá mimo jiné i  tím, že jedním z  klíčových 

slov je ve španělském diskurzu jinak zřídka používané označení „traducción amateur“, tedy 

ekvivalent v  českém prostřední naopak hojně používaného „amatérského překladu“. Velmi 

důležité a  relevantní i  pro tuto předkládanou diplomovou práci nám připadá, že Fernández 

Costales se obrací k  samé podstatě celé problematiky a  klade si otázku, zda má vůbec význam 

se neprofesionálním překladem zabývat a  zda lze v  této oblasti provádět vědecký výzkum, 

když zde neexistují parametry měření kvality a  kvalitativní standardy?71 Nejedná se jen 

o  zbytečné zviditelňování nekvalitních překladatelských výkonů? (Fernández Costales 2013: 

87).  K  jeho kladné odpovědi na tyto otázky – tvrdí dokonce, že se těmito oblastmi 

translatologie zabývat musí, i  když se jedná o  oblast bez jasně vymezených empirických dat 

– se přikláníme i  my v  případě amatérských překladů generovaných krajany v  Argentině. 

Význam a  přínos pro translatologii zde nebude tak snadno uchopitelný jako v  případě 

crowdfundingových amatérských překladů, o  kterých hovoří Fernández Costales a  kde se přeci 

jen jedná o  masovou a  globální záležitost, avšak jejich význam z  hlediska kulturního transferu 

a  diverzity a  rovněž i  z  hlediska sociolingvistického jistě nelze popřít a  na rozdíl od 

globalizujícího směřování překladatelských aktivit popisovaných Fernándezem Costalesem 

směřují krajanské překladatelské aktivity spíš proti globalizaci a  nehrají tak výraznou roli 

v  komerční sféře překladatelského průmyslu. Stejně jako Švelch se Fernández Costales 

v  jedné z  hlavních částí své práce zabývá motivací amatérských překladatelů (Fernández 

                                                           
70 FERNÁNDEZ COSTALES, Alerto. Crowdsourcing y  traducción colaborativa: fénómenos de masas 

o  amenaza silenciosa para los estudios de traducción? 2013, s . 95. 
71 Pochybování o  smyslu nových směrů translatologického výzkumu je však běžné a  přirozené, kritice se po 

sociologickém obratu nevyhnul ani model stavějící osobu překladatele – ať už profesionálního či amatérského – 

do centra zájmu. Translatoložka Helle V . Damová to komentuje: „Disciplína zkoumající své vlastní aktéry není 

však ani příliš obvyklá ani bezproblémová. Odborníci na právo se tak například nezabývají právníky, ale 

zůstávají u  zkoumání práva jako takového. […] Neměli by translatologové postupovat také tak a  zabývat se 

překlady […] spíš než překladateli? „‘A  discipline that studies its own practitioners is, however, neither very 

common nor unproblematic. Law scholars, for example, do not study lawyers but stick to studying the law. […] 

Should translation scholars not be doing the same, studying translation […] rather than translators?’  (Damová 

2013: 33)   
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Costales 2013: 92) a  jako stěžejní motivaci vymezuje osobní zájem dotyčných na šíření 

informací a  zájem na tom, aby lidé měli přístup k  materiálům ve svém vlastním jazyce. 

Vyzývá zároveň k  dalšímu zkoumání motivace, v  menší míře jí může být prostá radost 

z  překládání („umění pro umění“), nácvik překladatelských dovedností během studia či 

altruismus (amatérské překládání např. pro neziskové organizace).  

4.3.1. Historie amatérského překladu  

K  překladatelské činnosti dochází pravděpodobně během celé historie mezikulturní 

komunikace, logicky tedy i  předtím, než došlo k  profesionalizaci překladatelské 

a  tlumočnické práce, a  v  průběhu věků je zastávána nejrůznějšími „amatéry“ - příslušníky 

nejrůznějších profesí či často právě jedinci, kteří překladatelské či tlumočnické kompetence 

nabyli díky migraci, jak bude rozvedeno dále.  Bastin (2013: 132) tak například cituje Dugase 

de la Boissonny (1987: 32-33) a  jeho výrok, že „ve středověku bylo v  celé Evropě běžné, že 

kněží zastávali roli překladatelů a  tlumočníků mezi latinou a  královským jazykem a  mezi 

královským jazykem a  jazyky regionálními“72. Nyní v  digitální éře a  díky možnosti publikovat 

ve virtuálním prostředí prakticky cokoli je však amatérská překladatelská činnost mnohem více 

viditelná a  výsledky takovéto činnosti se mohou mnohem rychleji šířit. 

Zaměřme se nyní na období v  historii česky a  španělsky mluvících zemích, v  nichž 

amatérský překlad zastával významnou roli:   

V  českém prostředí se historií překladu zabýval kolektiv vědců pod vedením Milana 

Hraly, editora publikace Kapitoly z  dějin českého překladu (2002). Ač je patrné už z  názvu, 

že se dílo zaměřuje na překlad jako produkt, najdeme i  zde zmínky o  aktérech překladu 

a  překladatelích. Ani zde nás nepřekvapí, že jsou první dochované zmínky o  překladech 

vázány právě na liturgii. Není tak opomenuto dílo Konstantina a  Metoděje a  spolu s  Jiřím 

Levým, z  jehož Českých teorií překladu kolektiv autorů této publikace (mimo jiné) vychází, 

autor kapitoly o  nejstarších dochovaných zmínkách o  překladech Jindřich Veselý uvádí také 

aktivitu řádových sester z  ženských klášterech, které zčešťovaly izolovaná slova latinských 

liturgických textů. Autoři se dále zaměřují na překlady z  pera učenců období vlády Karla IV., 

reformace, humanismu, baroko, národního obrození atd. a  těžko se zde domáhat nějakého 

přesného vymezení, kdy se překlad do češtiny profesionalizoval a  kdy je možno mluvit 

o  dichotomii amatérský X  profesionální překlad. Jak prozrazují názvy obou výše jmenovaných 

publikací – České teorie překladu a  Kapitoly z  dějin českého překladu – je v  nich středem 

                                                           
72 En la Edad Media en toda Europa era común que los sacerdotes sirviesen de intérpretes y  traductores  entre el 

latín y  la lengua del reino y  entre ésta y  las regionales.“  
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zájmu překlad jako proces a  produkt, proto by bylo přínosné a  zajímavé studovat motivaci 

raných překladatelů spíš než se pokoušet stanovit linii mezi amatérem a  profesionálem.73 Jak 

zmiňuje Švelch (2011: 24), lze zde však vyzdvihnout teprve nedávno minulou, z  hlediska 

tradice amatérského překladu velmi významnou kapitolou je i  období totality před rokem 1989 

a  s  ní spjatá cenzura a  samizdatové překlady. Dále uvádí, že se kromě literárních děl 

neoficiálně překládala například i  díla filmová, k  nimž vznikal neoficiální dabing, není však 

známo, zda za ním stáli profesionální či amatérští překladatelé. (Švelch 2011: 25)  

V  hispanofonních zemích a  jejich translatologické tradici se označení „amatérský“ či 

„neprofesionální“ překlad (traducción no profesional) objevuje spíše sporadicky. Není to však 

dáno tím, že by v  dějinách hispanofonního překladu sehrál méně důležitou roli než např. 

v  českém prostředí. Spíše naopak – jedna z  oblastí amatérského překladu generovaného 

v  období mezi koncem 15. století a  18. stoletím se v  kontextu současného translatologického 

bádání dostává stále více do popředí, a  to především v  souvislosti s  objevením a  kolonizací 

Latinské Ameriky – jedná se v  první řadě o  tzv. misionářský překlad (traducción misionera) 

– k  podrobnému probádání této oblasti byli (nejen) translatologové vyzváni na Prvním 

mezinárodním sympoziu o  dějinách misionářské lingvistiky, literatury a  překladu (Primer 

Simposium Internacional de Historia de la Lingüística, Literatura y  Traducción Misioneras) 

konaném v  roce 2013: „ [Je to] obrovská oblast otevřená historickému výzkumu ve všech třech 

uvedených disciplínách. Ty by se následně měly začlenit do vývoje, který tato mladá disciplína 

v  rámci historie překladu za počala na našich univerzitách.“74 Toto tvrzení je dle našeho názoru 

vyřčeno zcela právem – v  rámci christianizace totiž překlad vždy hrál stěžejní roli a  misionáři 

tak nevědomky přispívali k  rozvoji translatologie: poté, co se naučili ovládat jazyk 

domorodého obyvatelstva, začali překládat náboženské texty z  latiny či španělštiny, vytvářeli 

texty přímo v  jazyce domorodců (ty byly v  některých případech z  didaktických důvodů 

doprovázeny zpětným překladem do latiny či španělštiny) či také přímo dvojjazyčné texty 

                                                           
73 Byli například překladatelé v  překladatelských dílnách na dvorech evropských panovníků (Levý 1957/1996: 

26) „profesionálové“, když jejich činnost byla honorována?  
74 „… un enorme campo abierto al historiador de las tres temáticas que, en último término, deben integrarse en 

la progresión que la joven disciplina de la historia de la traducción ha iniciado en nuestras universidades.“ In: 

III Jornadas HISTRAD:  

Primer Simposium Internacional de "Historia de la Lingüística, Literatura y  Traducción Misioneras". [cit. 2016-

03-25] [online] Dostupné z : <http://web.ua.es/es/histrad/produccion-investigadora/congresos-organizados/iii-

jornadas-histrad.html>; za „archetyp“ lingvistických misionářů, kteří svým záběrem obsáhli jak činnost 

jazykovou, tak i  literární a  překladatelskou, jsou zde navíc považováni slovanští věrozvěsti Cyril a  Metoděj.  

(„En todo caso, la identidad nacional eslava tuvo en la triple dimensión de su obra misionera (la lingüística, la 

literaria y  la traductora) una piedra angular.“) 

http://web.ua.es/es/histrad/produccion-investigadora/congresos-organizados/iii-jornadas-histrad.html
http://web.ua.es/es/histrad/produccion-investigadora/congresos-organizados/iii-jornadas-histrad.html
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(Zwartjes 2014: 1 ). Západní translatologie však tento přínos dlouho popírala – dle Zwartjese 

kvůli neznalosti pramenů, které byly velmi obtížně přístupné (tamtéž: 3 ). 

Kromě misií se v  současné translatologii španělsky mluvících zemí problematizují 

i  další témata z  období kolonizace – jmenujme například článek leónského profesora dějin 

překladu Julia-Césara Santoya Zapomenuté řemeslo: Tlumočníci-překladatelé lodních výprav, 

který se nedávno dočkal českého znění75.  Z  dalších aktuálních prací na toto téma jmenujme 

také text George L . Bastina s  názvem La traducción en la conquista espiritual de Venezuela76. 

V  úvodu své práce Bastin podotýká, že téma jazykové výměny, zvláště pak překladu 

a  tlumočení, nepoutalo doposud až na několik výjimek příliš pozornosti výzkumníků 

zabývajících se touto historickou epochou (2012: 131). Santoyo ve svém přehledu začíná 

u  samotného Kryštofa Kolumba, který se inspiroval portugalskými mořeplavci, kteří si 

z  dobytých území vozili do Portugalska otroky s  cílem naučit je portugalsky, aby později 

mohli vykonávat práci tlumočníků (2013: 39). Z  Bastinova komentovaného výčtu překladatelů 

a  tlumočníků lze vyvodit, že se v  případě těchto laických tlumočníků často jednalo 

o  domorodé ženy, které si dobyvatelé často brali s  sebou zpět do Španělska, kde je pojímali 

za manželky a  na další výpravy do Latinské Ameriky je poté opět brávali s  sebou jako 

tlumočnice. To potvrzuje i  Santoyova zmínka o  Cortésově milence a  zároveň tlumočnici doñe 

Marině (Malinche) (2013: 40).  

Zvláštní pozornost věnuje Santoyo v  souladu s  názvem svého článku právě tlumočení 

v  rámci lodních výprav, k  němuž se historické prameny i  dostupná sekundární literatura 

i  přes jeho nepostradatelný význam vyjadřují jen minimalisticky (2013: 43). Ze Santoyova 

bádání vyplývá, že i  tato činnost se vzhledem k  požadavkům (počet jazyků, přísaha, vedení 

tlumočnického deníku atd.) postupně profesionalizovala a  neprovozovali ji „ad hoc“ 

tlumočníci – s  výjimkou například kapitánů či členů posádky ovládajících více jazyků (2013: 

47).   

Na straně španělských dobyvatelů o  jazyky domorodého obyvatelstva poprvé projevili zájem 

první misionáři z  řad jesuitů, kteří později zároveň školili příslušníky domorodých kmenů, aby 

byli schopni zastat roli tlumočníků. Tyto dvě skupiny tlumočníků zůstaly dle Bastina „aktivní 

po celou dobu kolonizace (tzn. 16. - 18. století), jejich role se však poněkud omezila s  tím, jak 

                                                           
75 SANTOYO, Julio-César. Zapomenuté řemeslo: Tlumočníci-překladatelé lodních výprav. in: VAVROUŠOVÁ, 

Petra (ed.). Sedm tváří translatologie: teorie překladu a  tlumočení prizmatem současných španělských 

translatologů. Praha 2013, s . 37-54. 
76 BASTIN, Georges. La traducción en la conquista espiritual de Venezuela. in: ANTONIO BUENO 

Y  MIGUEL ÁNGEL VEGA, directores. Traducción y  humanismo. Bruxelles 2012, s . 131-151. 
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se domorodé obyvatelstvo učilo (často násilnou formou) jazyk conquistadorů a  misionáři 

naopak začali ovládat řeč domorodých kmenů; zároveň také zesílil význam psané komunikace.“ 

77 Písemně se pak překládaly hlavně náboženské texty. 

Tlumočení a  překlad také poměrně rychle dosáhlo institucionalizace 

a  profesionalizace: Již v  roce 1527 byl ze strany Španělska zřízen Tlumočnický sekretariát 

(Secretaría de Interpretación de Lenguas), který měl španělským úřadům zajišťovat 

překladatelské a  tlumočnické služby. Zákon z  roku 1563 potom tlumočníkům přiznával plat, 

stanovoval pracovní dobu atd.  

Ani přesto však, jak na závěr svého článku podotýká Bastin, misionáři schopnostem 

domorodých tlumočníků nedůvěřovali a  rozhodli se obyvatelstvo raději obracet na víru 

prostřednictvím jejich mateřského jazyka (sami se tedy domorodé jazyky učili, sestavovali 

gramatiky, slovníky atd. a  poté do těchto jazyků překládali náboženské texty), což ovšem bylo 

v  rozporu s  úřední strategií, kdy misionáři byli povinni vyučovat domorodé děti španělštině, 

později dokonce byly jazyky domorodců králem označeny za „nelegální“.   

Hispanofonní translatologie se tedy, jak je rozvedeno výše, v  současnosti v  oblasti 

amatérského překladu zaměřuje co do počtu dohledaných akademických výstupů především na 

misionářský překlad. Avšak i  témata rezonující v  české translatologii, jako je amatérské 

titulkování, překlady počítačových her atd. jsou předmětem translatologického bádání: vedle 

několika málo zmínek o  neprofesionálním překladu (traducción no profesional) lze dohledat 

v  rámci španělského bádání o  audiovizuálním překladu i  studie např. o  fanouškovském 

překladu (traducción aficionada) či o  crowdsourcingu a  skupinovém překladu (traducción 

colaborativa) v  oblasti překladu - srovnej především článek již citovaného Fernándeze 

Costalese (2013) či Díaz-Cintas,  Muñoz  Sánchez (2006).  

Kromě výše uvedených výrazů nacházejících se v  sémantickém poli amatérského překladu 

se v  hispanofonní translatologii objevuje i  výraz traducción cotidiana, tedy překlad 

„každodenních“ textů, čemuž by v  českém prostředí zřejmě nejlépe odpovídalo označení 

překlad prostěsdělných textů. Agustín Rubio Sémper na úvod svého článku s  názvem 

Traducciones cotidianas poznamenává následující: „Většina prací v  oblasti historie překladu 

se zabývá studiem překladů významných děl – možná proto, že tyto překlady mají potenciál 

překonat toho, kdo je vytvořil. Ale až na pár čestných výjimek se zapomíná na studium 

                                                           
77 „Estas dos categorías de intérpretes ejercieron sus actividades a  lo largo de toda la colonización, pero su 

papel se redujo a  medida que los indígenas aprendían la lingua de los conquistadores (frecuentemente a  la 

fuerza) y  los misioneros la de los indígenas, y  que aumentaba la mediación escrita.“ 
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každodenních prostěsdělných překladů.“ (2004: 1 )78 Prostěsdělné texty tvoří vedle textů 

publicistických a  uměleckých a  vedle audiovizuálního překladu důležitou součást databáze 

textů, z  nichž čerpá předkládaná diplomová práce, a  nebudou proto opomenuty ani 

v  následujících kapitolách.  

4.4. Laické tlumočení 

I  přesto, že se v  námi vymezeném korpusu (v  rámci aktuálně dostupného a  dosud ne zcela 

uspořádaného materiálu) nachází jen naprosté minimum záznamů krajanského tlumočení, lze 

kusé doklady tlumočnických aktivit dohledat v  nahrávkách a  přepisech rozhovorů, které jsou 

součástí korpusu. Proto zde zmiňme alespoň velice stručnou informaci o  teoretickém ukotvení 

laického tlumočení v  translatologii. Jak jsme již poznamenali výše v  úvodu kapitoly 

k  amatérskému překladu, zabývají se amatérským tlumočením především badatelé na poli 

bilingvismu, velice aktivní je na tomto poli především americká translatologie. Dále se od roku 

2012 konají na různých evropských akademických pracovištích Mezinárodní konference 

o  laickém tlumočení a  překladu79, letos proběhl již pátý ročník. Příspěvky se dotýkají převážně 

tlumočnických témat, často (i  když nejenom) spjatých právě s  migrací, jako je např. ad hoc 

překlad / tlumočení, jazykové zprostředkování dětmi (rodinné tlumočení), tlumočení do a  ze 

znakového jazyka, neprofesionální náboženské tlumočení, fanouškovské překlady (titulkování, 

dabing, beletrie), laické tlumočení ve válečných oblastech a  zónách konfliktu, v  neziskovém 

sektoru, zdravotnictví, komunitní a  sociální oblasti atd.  Jak podotýkají organizátoři pátého 

ročníku konference, tato oblast výzkumu je v  odborných kruzích stále spíš podceňována – 

„[…] ačkoli v  mnoha prostředích a  souvislostech je laické tlumočení a  překlad ve skutečnosti 

mnohem běžnějším prostředkem k  propojování různých kulturních a  jazykových světů, než je 

tomu v  případě profesionálního tlumočení a  překladu.“80 

V  české translatologii je průkopnickým dílem v  oblasti laického tlumočení diplomová 

práce Dítě jako tlumočník – případová studie Marie Šindelářové, absolventky Ústavu 

translatologie FF UK.81 Dle Šindelářové volíme v  této práci také označení laické tlumočení, na 

                                                           
78 „La mayoría de los trabajos sobre la historia de la traducción se ocupan de estudiar las traducciones que se 

han realizado de obras importantes, quizás porque estas traducciones trascienden más allá del que las realizó, 

olvidando, salvo contadas excepciones, el estudio de la traducción cotidiana.“ (Rubio Sémper 2004: 1 ) 
79 International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation, tzv. NPIT 
80 „[…] though in many settings and contexts non-professional interpreting and translation is, in fact, more 

common in bridging diverse cultural and linguistic worlds, than professional interpreting and translation.“  

International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation, tzv. NPIT, 2020. [cit. 2021-07-17] 

[online] Dostupné z : <https://www.npit5.com/>. 
81 ŠINDELÁŘOVÁ, Marie. Dítě jako tlumočník: případová studie. Diplomová práce. Praha 2018. Univerzita 

Karlova. Filozofická fakulta. Ústav translatologie. Vedoucí práce: Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 

https://www.npit5.com/
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rozdíl od amatérského překladu, kde zachováváme terminologickou jednotu se Švelchem 

(2011). V  angličtině se nejčastěji setkáváme se zastřešujícím označením non-professional 

interpreting, volí ho i  výše citovaná Antoniniová (2011/2016). V  češtině se jako ekvivalent 

nabízí neprofesionální tlumočení, Šindelářová (2018: 10) však s  přívlastkem neprofesionální 

spojuje negativní konotace82 poukazující například i  na nekvalitně odvedený výkon, zatímco 

v  angličtině je přívlastek non-professional bezpříznakový.  

  

                                                           
82 Srovnej Švelch (2011:18) a  jím zmiňované negativní konotace přívlastku amatérský, které však 

nevyhodnocuje jako natolik závažné, aby mu zabránily pokusit se tento přívlastek ukotvit v  českém 

translatologickém názvosloví. 
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5. Empirická část – materiál, metodologie a analýza 

 

Jak jsme již zmínili v  Úvodu této teoreticko-deskriptivní práce, základní výzkumná otázka 

byla formulována takto: Jaké poznatky lze ze shromážděných písemných pramenů a  rozhovorů 

s  krajany zjistit o  překladatelských a  tlumočnických aktivitách českých krajanů v  Argentině 

a  o  tendenci a  významu těchto aktivit napříč dějinami českých krajanských komunit? S  tím 

úzce souvisí i  otázka, jakou roli hrál a  hraje překlad a  tlumočení mezi španělštinou a  češtinou 

při mezikulturní komunikaci probíhající v  nesourodém prostředí, jakým Argentina byla během 

hlavních přistěhovaleckých vln. Tyto otázky si pokládáme především proto, že dle zjištěných 

informací v  Argentině v  kombinaci španělština – čeština oficiálně působí jen dvě 

profesionální překladatelky a  tlumočnice, obě navíc pouze v  hlavním městě, a  ani v  průběhu 

20. století neměli krajané možnost obracet se na větší počet jazykových profesionálů. 

Jazykovou kombinaci španělština – čeština nelze v  Argentině v  současnosti studovat na žádné 

z  47 institucí83 nabízejících studium překladu a  tlumočení, totéž platí (s  výjimkou kurzů pro 

krajany, které jsou často otevřeny i  zájemcům bez českých kořenů) i  pro češtinu jako cizí jazyk 

či bohemistiku84. 

Výstupem naší práce bude popis vymezeného korpusu krajanských materiálů jako celku, 

kvantitativně a  exemplárně na  souboru textů konkrétního textového typu - pozvánek na 

krajanské akce - se pokusíme uchopit výskyt amatérských překladů v  našem korpusu, dále 

upozorníme na větší překladatelské počiny krajanů a  v  neposlední řadě zde především na 

základě analýzy biografických narací shromáždíme poznatky k  laickému tlumočení 

v  krajanské komunitě, od čehož si slibujeme alespoň částečnou odpověď na výše uvedenou 

výzkumnou otázku.  

5.1. Metodologie 

V  této kapitole popíšeme, jak byl uskutečňován samotný výzkum. Uvedeme zde jednotlivé 

výzkumné metody, které byly použity pro sběr empirických dat, pro jejich analýzu a  následné 

                                                           
83 GÓMEZ HERNÁNDEZ, N . La enseñanza de las lenguas y  de la traducción: ¿formación o  distorsión de la 
identidad hispanoamericana? Přednáška v  rámci konference Tendencias de la investigación en los estudios de 
traducción: formación, historia y  mercado [online]. 2021: Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v =w5783rC tgeg&t =2433s [cit. 2021-07-19] 
84 V  rámci buenosaireské univezity (UBA – Universidad de Buenos Aires) funguje Katedra slovanských literatur, 
která se však zaměřuje na literaturu ruskou, bulharskou či literaturu zemí bývalé Jugoslávie (BORTLOVÁ, 
HINGAROVÁ, NEYRA in: OPATRNÝ 2014: 237) 
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vyhodnocení. Na tomto místě je rovněž třeba zmínit, že naše výzkumná strategie je smíšeného 

rázu:  

Smíšený výzkum je empirický výzkum zahrnující sběr a  analýzu dat jak 

kvalitativního, tak i  kvantitativního rázu.85 (Punch 2014: 288) 

Punch (2014: 289) dále uvádí, že po téměř výhradním uplatňování kvantitativních 

metod až do 70. let 20. století se postupně etablovaly i  metody kvalitativní, kombinace obou 

strategií však byla tabu. Kolem přelomu století zájem o  smíšený výzkum stoupá a  jsou 

vyzdvihovány jeho přednosti: zatímco kvantitativní strategie pomůže získat zobecnitelné údaje 

a  postihnout trendy a  tendence, kvalitativní výzkum přispěje k  porozumění jemnějším 

souvislostem, kvalitativními daty lze také „okořenit“ suchá číselná data.   

Množství zdigitalizovaného písemného a  obrazového materiálu (v  řádu tisícovek 

souborů) je nutno uchopit kvantitativně, analýza biografických narací či větších krajanských 

překladatelských počinů naopak vyžaduje kvalitativní přístup.   

V  rámci přípravy metodiky kvalitativního výzkumu jsme rovněž využili poznatků z  již 

citované publikace Anthonyho Pyma Method in Translation History (1998), v  níž se autor 

zaměřuje na metody historiografického výzkumu. Za stěžejní princip považuje Pym při 

výzkumu historie překladu právě zaměření na překladatele. Dále vyzdvihuje mezikulturní 

pozici překladatelů a  rovněž akcentuje příčinné souvislosti (tamtéž).   

V  empirické části práce se tedy metodicky soustředíme především na archivní výzkum, 

v  jehož rámci se dále zabýváme rozborem textů a  dokumentů. V  rámci rozhovorů s  krajany 

byla dále aplikována metoda orální historie, při návštěvách u  krajanů byla uplatněna metoda 

zúčastněného pozorování. Jednotlivé metody byly použity v  souvislosti s  konkrétními 

okolnostmi a  cíli zkoumání. 

5.1.1.  Archivní výzkum  

Vlivem aktuálních tendencí v  translatologickém výzkumu, kdy se na překlad, 

překladatele i  překladatelský proces nahlíží často prismatem historie a  sociologie či dokonce 

v  jiných interdisciplinárních souvislostech a  kdy se přihlíží ke kulturním okolnostem vzniku 

překladu, přicházejí badatelé stále častěji do styku s  archivními prameny. Tento trend je 

reflektován i  v  odborných publikacích, v  českém prostřední se archivnímu výzkumu na poli 

                                                           
85 Mixed methods research is empirical research that involves the collection and analysis of both qualitative and 
quantitative data. (Punch 2014: 288) 
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translatologie věnuje v  rámci svého badatelského záměru na ÚTRL FF UK Kateřina Středová, 

v  letošním roce vyšel také slovenský sborník textů Archívny výskum (textov) 

v  interdisciplinárnych súvislostiach86, který neopomíjí právě ani důležitost archivního 

výzkumu v  translatologii – a  jak píše Igor Tyšš hned v  úvodních poznámkách ke sborníku, 

takto získané poznatky z  dějin překladu mohou a  mají sloužit k  poznání dějin obecně a  hovoří 

v  této souvislosti dokonce o  historiografickém obratu v  translatologii (Tyšš 2021:10). Tento 

obrat pak nemá jen pobízet k  intenzivnějšímu využívání historických metod a  nástrojů napříč 

humanitními obory, ale má zároveň i  rozšířit úhel pohledu na historická témata (tamtéž: 12).  

Translatologové tak mají díky těmto aktuálním výstupům k  dispozici přehledně zpracované 

informace a  základní doporučení ke snazšímu dohledání archiválií (tedy ke kompetencím 

archiváře), ale také k  tomu, jak k  nim přistupovat s  náležitou kritikou a  jak se je pokusit 

interpretovat – tedy ke kompetencím historika (Středová 2018: 94).   

 

Středová (2018: 93) toto rozšíření translatologova zorného pole spojuje s  kritickým obratem 

v  90. letech 20. století – archivní výzkum totiž pomáhá zasadit dílo do doby a  kultury jeho 

vzniku. Prameny dělí na publikované texty a  archivní prameny. Mezi publikované texty patří 

v  první řadě vydané překlady (tamtéž: 94) - těch je v  našem korpusu minimum, využijeme zde 

však kvalitativní přístup. V  našem případě náleží do publikovaných pramenů i  vydávaná 

periodika (krajanský tisk). Ve většině případů však spíš než do publikovaných textů budeme 

nahlížet do archivních pramenů. Ty lze hledat v  archivech veřejných a  soukromých. Veřejné 

archivy dělí Středová v  českém prostředí na:  

- Národní archiv, zemské či oblastní archivy – v  našem případě jsou součástí 

zkoumaného korpusu i  archiválie z  Národního archivu. 

- Archiv bezpečnostních složek – ačkoli byl v  rámci projektu České země a  Argentina: 

migrace a  kulturní spolupráce konzultován i  tento archiv, neposkytuje nám texty 

vhodné pro náš korpus a  nebyl proto do výzkumu zařazen. 

- archivy specializované (tamtéž: 95) – v  našem případě se bude jednat především 

o  materiály uložené v  Náprstkově muzeu v  Praze, v  sekcích Krajanských archiv 

1  a  Krajanský archiv 2 .  

                                                           
86 GROMOVÁ, E ., RONDZIKOVÁ, N ., TYŠŠ, I . (eds.): Archívny výskum textov v  interdisciplinárnych súvislostiach. 
Nitra: 2021.  
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Mezi soukromé archivy patří například archivy právnických osob – v  našem případě 

argentinských krajanských spolků (především Český dům v  Buenos Aires a  Československá 

unie v  Sáenz Peña), ale také archivy po zesnulých, které bývají spravovány rodinnými 

příslušníky, a  soukromé archivy vydavatelů krajanských periodik. 

Vedle standardního oficiálního dělení na veřejné a  soukromé archivy Tyšš (2021: 15) 

poukazuje i  na umístění jednotlivých archivů na ose centrum – periferie a  podotýká, že nejeden 

zcela zásadní objev byl učiněn v  malých zastrčených archivech.     

Je však také nutno poukázat na nevýhody či problémy spjaté s  archivním výzkumem – z  těch 

s  možnými praktickými dopady jmenuje Tyšš fakt, že v  archivech nikdy nelze nalézt vše 

a  badatel musí v  materiálech původně určených pro jiné účely číst mezi řádky (Tyšš 2021: 

14). Výzkumníky nabádá k  trpělivosti a  poukazuje i  na metodologickou skepsi, k  níž se 

badatelé ve svých závěrech často propracují – apeluje tak na nutnost ověření poznatků z  více 

zdrojů, například právě prostřednictvím metody oral history, jíž využíváme i  my. Vždy je také 

nutno mít na zřeteli, že archivace či naopak nearchivace či vyřazení materiálu z  archivu je 

projevem nějaké intence, v  extrémním případě se může jednat i  o  snahu pokřivit obraz 

minulosti (tamtéž: 15).  Zcela konkrétní úskalí pak ve své nedávno vydané publikaci Česká 

a  slovenská periodika v  Argentině pojmenovává Vendula Hingarová (2021: 18):  

„V  budovách českého spolku Český dům a  Slovenského kulturního spolku v  Buenos Aires, 

jakož i  Československé unie v  Sáenz Peña, jsou částečně dochované spolkové knihovny 

a  archivy, kde lze nalézt tiskovou produkci krajanů. Přístup k  těmto a  dalším nezpracovaným 

dobovým pramenům je poněkud obtížný a  záleží na momentální situaci ve spolku a  ochotě 

funkcionářů materiály, o  kterých mnozí nevědí, zpřístupnit.“ 

 

 

5.1.2.  Orální historie  

Vzhledem k  velice omezené dostupnosti dat dokládajících amatérskou tlumočnickou 

činnost krajanů (zvukové či zvukově-obrazové záznamy) byla v  rámci výzkumu použita 

rovněž metoda orální historie. Jedná se o  jednu z  kvalitativních metod využívaných ve 

společenskovědním výzkumu a  v  humanitních vědách. Tato metoda hraje nezastupitelnou roli 

především ve výzkumech, k  nimž neexistují či nejsou dohledatelné ostatní prameny a  může 

tak být často cenným zdrojem informací. Teorie a  metodologie orální historie je v  české vědě 

tradičně na velmi dobré úrovni, při přípravě a  interpretaci rozhovorů jsme čerpali ze základní 
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„návodné“ publikace Miroslava Vaňka a  Pavla Mückeho Třetí strana trojúhelníku (2015), 

z  kapitoly o  orální historii v  publikaci Jana Hendla Kvalitativní výzkum: Základní teorie, 

metody a  aplikace (2016) a  z  osobní instruktáže historičky a  iberoamerikanistky Hany 

Bortlové – Vondrákové, výzkumné pracovnice Centra orální historie ÚSD AV ČR. 

Vaněk a  Mücke (2015) vymezují dvě hlavní formy využití metody orální historie, 

a  sice interview (rozhovor) související často s  nějakou konkrétní historickou událostí, jež je 

ve středu zájmu badatele, a  životní příběh (životopisné vyprávění neboli biografickou naraci). 

V  rámci projektu byla zvolena biografická narace, která v  našem případě nejvíce splňuje 

požadavek minimalizace efektu tazatele na kvalitu rozhovoru (Hendl 2016: 173) a  navíc může 

posloužit badatelům různých oborů.  

I  zde však musíme zmínit úskalí: poznatky získané metodou orální historie mají vždy 

subjektivní charakter, hrají zde roli problematika paměti narátora a  další faktory. To nemusí 

být nutně nevýhoda – právě sdělení jednotlivce je zde považováno za specifickou poznávací 

hodnotu, je zde však žádoucí porovnávání výpovědí s  dalšími prameny (Vaněk 2003: 6 ).  

Výběr narátorů byl dán především jejich jazykovými kompetencemi – jazykem narace byla 

čeština a  plně kompetentních mluvčích žilo v  době realizace projektu v  celé Argentině 

odhadem 100 až 200. Dalšími (z  praktického a  především finančního hlediska neméně 

důležitými) kritérii byla časová dostupnost a  lokální dostupnost narátorů v  čase a  v  místě, do 

nichž byli členové výzkumného týmu vysláni (narace neprobíhaly online). Pro rozhovory byly 

tedy vybráni narátoři z  Buenos Aires a  z  provincie Chaco, kde žije nejvíce potomků českých 

vystěhovalců splňujících požadavek narace v  češtině. Primárně byli osloveni krajané 

docházející na akce pořádané krajanskými spolky, někteří narátoři pak poskytli kontakt i  na 

další krajany, kteří se například ze zdravotních důvodů či větší vzdálenosti od místa bydliště 

spolkových aktivit neúčastnili.  

S  narátory byly uzavřeny písemné smlouvy o  jejich souhlasu s  poskytnutím osobních 

a  citlivých údajů pro projekt České země a  Argentina: migrace a  kulturní spolupráce.  

Zvukový záznam rozhovorů byl posléze převeden do písemné podoby. Dle Hendla (2016: 207) 

může transkripce usnadnit interpretaci a  vyvození závěrů. Uvádí následující způsoby 

transkripce: doslovnou transkripci, komentovanou transkripci, shrnující protokol, selektivní 

protokol (Hendl 2016: 208–210). V  našem případě jsme zvolili doslovnou transkripci bez 

použití fonetické abecedy, namísto něj jsme použili tzv. literární opisu normální abecedou (viz 

Hendl 2016: 208). 
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5.1.3.  Zúčastněné pozorování 

Mezi další důležité metody kvalitativního výzkumu patří metoda zúčastněného 

pozorování. Pozorovatel v  něm nezaujímá roli pasivního registrátora, ale sám se zapojuje do 

dění v  sociálních situacích, jehož se účastní předmět či předměty pozorování. To pozorovateli 

umožní sledovat dění a  komunikaci z  perspektivy, z  níž ji vidí sami účastníci (Hendl 2008, 

s . 193). V  případě českých krajanů v  Argentině bylo velkou výhodou, že se autorka této práce 

byla schopna aktivně zapojit i  do aktivit, které nebyly přímo spjaty s  cíli výzkumného 

projektu. Jednalo převážně o  účast na spolkových aktivitách, oslavách, zkoušce pěveckého 

sboru, hudební vystoupení na festivalu krajanských spolků, přednesení přednášky o  české 

hudbě pro zájemce z  řad studentů češtiny. Autorka tak v  roli pozorovatelky mohla lépe 

zaznamenat kontext, který dokreslil biografické narace, a  mohla navázat užší kontakty se 

zkoumaným prostředím, požádat o  nahlédnutí do materiálů ze soukromých archivů krajanů 

a  klást v  rámci narací "důvěrnější" doplňující otázky, které by jinak u  tazatele zvnějšku 

nepřipadaly v  úvahu (Jeřábek 1993: 70). 

Metodou zúčastněného pozorování bylo možno sbírat poznatky i  během samotných 

biografických narací – v  několika případech se během narace spontánně zapojily i  třetí osoby 

(partner, přátelé, potomci) a  tazatelka mohla pozorovat, jak narátor naloží s  vzniklou 

jazykovou situací.  

 

 

5.2. Materiál 

5.2.1. Obecná charakteristika databáze a  okolnosti jejího vzniku 

Databáze bibliografických údajů a  písemných a  obrazových materiálů, z  níž bude 

v  empirické části předkládané diplomové práce vybrán materiál pro zkoumání amatérské 

překladatelské a  tlumočnické aktivity českých krajanů v  Argentině, byla vytvořena v  rámci 

výměnného bilaterálního projektu České země a  Argentina: migrace a  kulturní spolupráce. 

Projekt byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy České republiky a  rovněž 

i  jeho argentinským protějškem, tedy Ministerstvem vědy, technologie a  produktivní inovace 

(Ministerio de Ciencia, Tecnología e  Innovación Productiva), a  to na období 2013–2014. 

Cílem projektu bylo propojit českou a  argentinskou akademickou sféru prostřednictvím 

několika výzkumů, jejichž společným jmenovatelem je zájem o  kulturní výměnu 

uskutečňovanou na základě migrace. Český výzkumný tým byl veden iberoamerikanistkou 
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a  socioložkou Vendulou Vlkovou Hingarovou a  iberoamerikanistkou a  výzkumnou 

pracovnicí Centra orální historie ÚSD AV ČR Hanou Bortlovou – Vondrákovou, celý projekt 

pak zaštítil přední český iberoamerikanista a  vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK 

Josef Opatrný. Český tým87 se zabýval především rešeršemi a  digitalizací písemných 

a  obrazových materiálů o  československé imigraci do Argentiny v  českých a  argentinských 

archivech a  dále pak zaznamenáním biografických narací potomky československých 

imigrantů pomocí metodologie oralní historie – sbírka těchto vyprávění byla poté pod názvem 

Čeští krajané v  Argentině uložena v  Centru orální historie v  Ústavu pro soudobé dějiny 

Akademie věd České republiky a  zpřístupněna veřejnosti. Z  výše uvedeného vyplývá, že 

hlavním oborem řešení byla historie, jedním z  vedlejších oborů řešení však již od počátku byla 

i  jazykověda (spolu s  demografií a  sociologií).  

Zkoumaný písemný a  obrazový materiál byl shromážděn převážně v  digitální podobě 

a  jak již bylo uvedeno výše, ve fyzické podobě ho můžeme najít hned v  několika archivech, 

veřejných i  soukromých, v  České republice i  v  Argentině.  

 

Za účelem postupné digitalizace a  zveřejňování byl badatelkou Vendulou Hingarovou 

a  jejím týmem založen webový portál Lamigrace.cz, který má ambice zdigitalizovat sbírku 

krajanských a  exilových bohemik z  Latinské Ameriky. Do poloviny roku 2021 se podařilo 

zdigitalizovat jedno až tři čísla od každého z  českých i  slovenských periodik z  Jižní Ameriky, 

několik exemplářů českého a  slovenského tisku z  Argentiny už je dostupných online. 

(Hingarová 2021: 18).88 

 

Jak již bylo zmíněno výše v  přehledu materiálů, bylo v  letech 2013 a  2014 vedeno, 

zaznamenáno a  z  většiny i  převedeno do písemné formy celkem 30 biografických narací 

potomků československých emigrantů, příslušníků převážně druhé a  třetí generace. Hlavním 

cílem bylo získat od narátorů obecné informace o  české krajanské komunitě v  Argentině 

a  zdokumentovat jejich osobní zkušenost s  uchováváním českého kulturního dědictví, 

s  integrací českých rodin do mimořádně heterogenní argentinské společnosti a  zjistit, jaký 

                                                           
87 Součástí týmu se dílem náhody stala i  autorka předkládané diplomové práce, když do projektu vstoupila na 
podzim roku 2013 jako náhradnice za jednu z  řešitelek projektu, která se z  osobních důvodů nemohla účastnit 
výzkumné cesty do Argentiny. Díky předchozí zkušenosti a  již navázaným kontaktům s  některými z  krajanů 
z  argentinského Chaca (autorka práce působila v  roce 2012 v  rámci dobrovolnického vzdělávacího projektu 
jako učitelka hudby v  základních školách na čakeňském venkově – projekt neměl vazbu na krajanské komunity) 
byla autorka vyslána na třítýdenní výzkumnou cestu s  cílem zaznamenat několik biografických narací českých 
krajanů.  
88 Dostupné na https://lamigrace.ff.cuni.cz/argentina/casopisy/ 
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mají vztah k  zemi svého původu, jejímu jazyku a  její kultuře. Narátoři byli vyzváni k  tomu, 

aby v  naraci hovořili primárně česky. A  jelikož počet aktivních mluvčích češtiny v  celé 

Argentině dosahuje dle odhadů maximálně sta až dvou set,   

 

5.2.2.  Struktura databáze textů 

Databáze mapuje materiály o  československém přistěhovalectví do Argentiny vzniklé či 

publikované mezi lety 1918 a  2014 (tedy od vzniku Československa do současnosti – 

s  možnými přesahy do doby počátku ekonomické emigrace, tj. konce 19. století). Jedná se 

o  materiály: 

a) publikované v  Česku českými autory z  českých zdrojů 

b) publikované i  nepublikované v  češtině v  Argentině (noviny, vzpomínky, tiskoviny, 

sborníky atp.)  

c) publikované i  nepublikované španělsky psané texty/materiály k  českému 

přistěhovalectví (např. sborníky spolků, webové prezentace spolků atp.) 

Materiály jsou dále systematizovány dle následujících kategorií: 

a) knihy odborné 

b) knihy jiné 

c) archivy 

d) články 

e) tisk 

f) interní publikace a  literatura nevydaná tiskem (tiskoviny spolků, deníky atp.) 

g) kvalifikační práce 

h) filmové / rozhlasové materiály 

i) internetové zdroje institucí zabývajících se krajany (webové prezentace krajanských 

spolků atd.) 

j) články v  českých médiích 

k) knihy o  českém přistěhovalectví vydané mimo ČR 

l)  rozhovory s  potomky československých imigrantů 

m) další texty, které vyšly mimo ČR 

V  předkládané práci budeme doklady o  překladatelské a  tlumočnické činnosti krajanů 

hledat v  pramenech vzniklých jako výsledek činnosti Čechů/Čechoslováků přímo v  Argentině. 

Kromě krajanských periodik, která jsou uložena v  Národní knihovně v  Buenos Aires 



50 
 

a  v  knihovně Náprstkova muzea, nejsou tyto prameny systematicky archivovány a  byly 

nalezeny netříděné a  necelistvé ve výše zmíněných archivech, dále pak v  některých 

krajanských spolcích i  v  rodinných archivech v  Argentině. 

Aby ze sesbíraných materiálů vznikl, pokud možno, ucelený korpus, bude kromě užití 

kritéria místa vzniku, resp. publikace (Argentina) nutné ohraničit korpus také časově 

a  obsahově. Časově jej vymezíme 20. stoletím až do současnosti, obsahově se bude jednat 

o  texty a  narace produkované českými krajany v  Argentině a  týkající se často právě tématu 

emigrace a  krajanského spolkového života.   

Tato práce se kromě textů samotných soustředí i  na osobu amatérských překladatelů, 

laických tlumočníků a  další účastníků překladatelského a  tlumočnického procesu, 

v  podkapitole o  krajanském tisku okrajově zmíníme i  paratexty89.  

 

5.3. Charakteristika 

5.3.1. Krajanský tisk a  pozvánky 

V  rámci námi vymezeného korpusu jsme měli k  dispozici vždy několik čísel či 

kompletní ročníky těchto krajanských periodik:  

- Jihoamerický Čechoslovák (od roku 1925 již jen Jihoameričan) 

- Našim dětem 

- Nová doba 

- Obrana 

- Sjednocení 

- Svornost 

- Tábor 

- Dělnické listy 

- Československý vlastenec 

                                                           
89 Pro jejich okrajové zmínění nebyly paratexty v  kapitole o  translatologických východiscích pojednány 
samostatně, pro celistvost však uveďme v  translatologických pracích hojně citované vymezení dle Gennetta 
(1997): „jméno autora, titul, podtituly, mezitituly, věnování, předmluvu, poznámky, doslovy, texty o  dílu 
v  médiích, rozhovory autora, propagační text vydavatele, korespondenci autora o  díle a  mnoho jiných prvků, 
jež doprovází text.“ (cit. dle Novákové 2015: 30) 
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Ucelený přehled o  všech českých90 a  slovenských novinových a  časopiseckých titulech 

a  o  jejich obsahu pak podává Vendula Hingarová v  nedávno vydané monografii Česká 

a  slovenská periodika v  Argentině (2021). Původní výzkum v  rámci projektu České země 

a  Argentina: migrace a  kulturní spolupráce Hingarová rozšířila o  další pětileté bádání nejen 

v  českých a  argentinských knihovnách91 a  archivech, ale také v  badatelských institucích 

v  Německu, na Slovensku a  v  USA.  

My se zaměříme na jazykovou stránku krajanského tisku a  roli překladu v  něm. Abychom 

tuto roli mohli sledovat diachronně, uvádíme v  následující tabulce ke konkrétnímu roku vydání 

vždy periodika, která jsou zastoupena v  našem korpusu92:  

1923 Jihoamerický Čechoslovák 

1924 Jihoamerický Čechoslovák 

1925 Jihoamerický Čechoslovák, Jihoameričan 

1930 Svornost 

1931 Nová doba, Dělnické listy 

1932 Dělnické listy 

1936 Obrana, Svornost 

1938 Našim dětem, Svornost 

1939 Sjednocení, Svornost 

1940 Sjednocení 

1942 Tábor 

1943 Tábor (ročenka + jednotlivá čísla) 

1944 Tábor 

1945 Československý vlastenec 

1952 Nová doba 

1954 Nová doba 

 

Díky tomuto časovému rozvrstvení jsme schopni postihnout jisté tendence spojené s  rolí 

překladu. Jak již vyplývá z  výše uvedeného přehledu, jsou názvy všech periodik v  našem 

                                                           
90 Česky psaných titulů, které v  minulosti v  Argentině vycházely, je dle Hingarové 26 a  vycházely mezi lety 
1907-1961. U  14 periodik se jí podařilo dohledat většinu čísel a  ze zbývajících 12 bylo dohledáno přes 80 % 
vydaných čísel. (2021: 15-16) 
91 Archivace českého krajanského tisku viz Příloha č . 1 . 
92 Vždy je zastoupeno minimálně jedno číslo, v  některých případech však i  celé ročníky.  
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korpusu primárně v  češtině, pod českých názvem pak ve většině případů malým písmem 

uveden překlad názvu či alespoň podtitulu do španělštiny (viz Příloha č . 1 ):  

- Jihoamerický Čechoslovák – nejprve bez překladu do španělštiny, přeložen je jen 

podtitul: První československý časopis v  Jižní Americe – Primer Periodico 

Independiente Chechoslovaco en Sud America, v  průběhu vydávání se objevuje 

i  překlad titulu – El Checoeslovaco Sudamericano 

- Našim dětem – bez překladu titulu, podtitul Časopis čsl. dětí v  Argentině přeložen: 

Periódico de los niños checoslovacos en la República Argentina 

- Nová doba – Nueva Era 

- Obrana – La Defensa 

- Sjednocení - Unión 

- Svornost - Concordia 

- Tábor (s  podtitulem Svobodné Československo) – bez překladu 

- Dělnické listy – do roku 1931 s  překladem Hojas Obreras, poté titul bez překladu, 

s  podtitulem, který je uveden jen ve španělštině: Orgán de los inmigrantes checos 

y  eslovacos en América Sur 

- Československý vlastenec – El Patriota Checoslovaco 

Napříč celým sledovaným obdobím jsou novinové články psané ve valné většině česky, 

s  několika málo výjimkami psanými dvojjazyčně či španělsky. Tyto výjimky zde uvádíme 

a  nacházíme u  nich pro překlad do španělštiny společnou motivaci – tou jsou politické důvody 

a  souvislosti. Poté, co bylo vydávání Dělnických listů v  roce 1931 „policejně zastaveno“93, 

objevuje se v  prvním obnoveném vydání v  roce 1932 dvojjazyčné prohlášení o  apolitičnosti 

Dělnického sdružení, které bylo vydavatelem listu (viz Příloha č . 2 ). List Sjednocení, jehož 

první číslo vychází v  pohnutých dobách roku 1939, zase hned na titulní straně prvního – jinak 

plně českého – čísla zveřejňuje článek Nuestro Saludo a  la Prensa Argentina (viz Příloha č . 

3 ) s  cílem apelovat apelovat i  na nečeského čtenáře a  upozornit na kritickou situaci 

v  Československu. V  podobném duchu pak tento list po dobu 2 . světové války přináší vždy 

na jedné až dvou stranách shrnutí dění v  Československu a  v  Evropě ve španělštině, nejedná 

se však o  překlad českého obsahu – španělské texty mají informovat a  apelovat, zatímco česky 

psaný obsah je většinou hlubší analýzou určenou Čechoslovákům znalým kontextu. Podobně 

je to i  v  případě listu Tábor, kde se v  průběhu války dostávají španělsky psané informace 

                                                           
93 Dělnické listy, roč. 6 , č . 171. Buenos Aires 1932. 
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z  Evropy na titulní stranu, český a  slovenský obsah následuje až dále. Tituly článků znějí 

například La censura en los Países Checos, Pasé como prisionero por el campamento Dachau, 

Checoslovaquia libre en Europa libre94 či Continúa la persecución Nazi a  los patriotas 

checoslovacos95. Politické gesto je patrné i  z  článku Eterna en el alma de su pueblo z  listu 

Nová doba z  roku 1952, kde česká redakce španělsky kondoluje ke smrti Evy Perónové96 (viz 

příloha č . 4 ).  

Během studia krajanského tisku se díky svému jazykovému zpracování dostaly do 

centru našeho zájmu ale především texty s  persvazivní funkcí: reklamy, inzerce, pozvánky 

a  podobně, které musí pro plnění své přesvědčovací funkce být jazykově zacíleny co 

nejpřesněji. Většina inzerentů je přímo z  řad krajanské komunity a  inzerují česky, v  každém 

zkoumaném materiálu se však vyskytuje i  inzerce zadaná nadnárodními lodními dopravci, 

peněžními ústavy či zdravotnickými zařízeními, v  jejichž čele nestojí čeští krajané. Tyto 

společnosti svou inzerci publikují ve více či méně zdařilém českém překladu (viz Příloha č . 

5 ), od 40. let – tedy paralelně s  tím, jak slábnou jednotlivé přistěhovalecké vlny a  usídlení 

krajané si osvojují španělštinu – dochází stále častěji k  výskytu buď hybridních česko-

španělských reklam, nebo čistě španělsky psané inzerce.   

Neměnný jazykový charakter vykazují v  našem vzorku krajanského tisku na rozdíl od 

podnikatelské inzerce pozvánky na krajanské slavnosti, divadelní představení a  jiné aktivity – 

po celé časové rozpětí zkoumaného materiálu (1923-1954) jsou bez výjimek formulovány 

v  češtině, bez překladu do španělštiny. Ačkoli krajanský tisk vlivem vládních restrikcí od 50. 

let oslaboval, máme v  našem korpusu doložené pozvánky na krajanské aktivity i  z  období od 

60. let do současnosti, které byly tištěné samostatně. Objevují se dvojjazyčné pozvánky, ale 

dominance španělštiny je stále patrnější. České výrazy (Mikulášská, Vinobraní a  podobně) plní 

ve španělsky psaných pozvánkách v  současné době funkci poukázání na hodnotu krajanských 

tradic, odkazují na název divadelního představení, které krajané inscenují v  češtině – Potopa 

světa, Vražda v  salonním kupé, Rohovín čtverrohý a  další nebo se jimi označují typicky české 

pokrmy nemající španělský ekvivalent – například unos riquísimos koláče (viz Příloha č . 6 ). 

V  krajanském tisku jsme mezi inzercí týkající se velice širokého spektra podnikatelských 

činností a  služeb hledali také inzerci služeb překladatelských či tlumočnických. Až do roku 

1930 v  našem korpusu takovou inzerci doloženou nemáme, vyskytují se jen inzeráty 

                                                           
94 Zvláštní příloha listu Sjednocení, roč. 2 , č . 27. Buenos Aires 1940. 
95 Tábor, roč. 2 , č . 27. Buenos Aires 1940. 
96 Nová doba, roč. 22, č . 597. Buenos Aires 1952.  
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knihkupců nabízejících slovníky a  učebnice španělštiny. Od roku 1930 se pak ve vícero titulech 

opakovaně vyskytuje inzerce překladatele a  tlumočníka Emila Pivničky. (viz příloha č . 7 ) 

 

5.3.2. Kazimourův Památník 

V  našem korpusu sesbíraného materiálu se s  výjimkou krajanských periodik nachází jen 

minimum publikovaných literárních děl, na nichž bychom mohli zkoumat překlad 

v  krajanských komunitách97. Jedním z  takových děl a  zároveň jedinou knihou98, k  níž 

v  našem korpusu máme doložený český originál a  španělský překlad, Památník 

československé kolonie v  argentinském Čaku 1912-1937, sestavený krajanem Karlem 

Kazimourem a  vydaný v  roce 1937 krajany v  argentinském Chacu při příležitosti 25 let 

existence města Presidencia Roque Sáenz Peña.  

Karel Kazimour byl redaktorem periodika Venkov čakeňský, v  Argentině také založil 

první československou tiskárnu. Jeho Památník je zpracován velice solidně a  spíš než za 

publikované prameny je ho tedy možno považovat za literaturu naukovou99. Obsahuje velké 

množství fotografií a  podává základní informace o  osidlování argentinského severu 

Čechoslováky, ale také o  Chacu a  jeho domorodém obyvatelstvu či o  jeho mytologii. Obšírně 

se věnuje zemědělství, včetně tabulkových přehledů například o  oseté ploše či celkové 

produkci, dále také demografii Chaca a  závěrečný oddíl knihy s  názvem Naši v  Čaku čítající 

více než 80 stran věnuje portrétům jednotlivých kolonizátorů.  

Překladu Kazimourova Památníku do španělštiny se po roce 2000 rozhodla ujmout 

krajanka z  Chaca Blanka Česalová, do té doby Památník nikdy přeložen nebyl (viz Příloha č . 

8 ). Česalová (1941-2014) se narodila ve městě Presidencia Roque Sáenz Peña českým 

rodičům, v  rodině se velice dbalo udržování češtiny (viz citace z  biografické narace B . 

Česalové v  kapitole 2 . Jazyková situace a  viz Příloha č . 9  – Přepis biografické narace B . 

Česalové zaznamenané M . Píšovou v  roce 2013), v  Argentině vystudovala učitelství 

a  posléze také architekturu, již od 60. let průběžně využívala nabídky stipendií umožňujících 

studium češtiny na českých univerzitách. Plánovala se dokonce usadit v  České republice a  stát 

se překladatelkou češtiny a  španělštiny na volné noze, z  těchto plánů však nakonec vždy sešlo 

                                                           
 
98 Knižně vydaným překladům české literatury na argentinském knižním trhu se ve své diplomové práci Překlady 
české literatury v  Argentině ve 20. století podrobně věnuje Magdalena Nováková (2015), značnou část práce 
věnuje překladatelce a  propagátorce české kultury v  Argentině Heleně Voldanové.  
99 Vycházíme z  definice Pavery a  Všetečky (2002: 208–211). 
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(Česalová 2013). Svou motivaci k  překladu Památníku ozřejmila v  předmluvě ke své knize 

Chaco, tierra de esperanzas (2012: 11), jejíž hlavní součástí je právě i  překlad Památníku. 

Jejím cílem bylo shromáždit na jednom místě všechna důležitá písemná svědectví o  prvních 

Čechoslovácích v  Chacu, Památník je tak doplněn o  několik dalších rodinných příběhů 

sepsaných potomky přistěhovalců. Kniha má být poctou všem československým kolonizátorům 

Chaca a  má sloužit jako zdroj informací jejich potomkům, kteří už neovládají češtinu na 

dostatečné úrovni (Česalová 2012: tamtéž), motivaci k  pořízení překladu tak lze označit za 

vlasteneckou (srov. Nováková 2015: 66). Nedostupnost Památníku navíc nebyla do doby 

vydání překladu jen jazyková, ale i  fyzická – původní výtisky z  roku 1937 je možno dohledat 

v  několika málo knihovnách a  archivech, pravděpodobně budou součástí soukromých archivů 

krajanských spolků a  samotných krajanů, mezi badateli kolují černobílé kopie původního 

barevného vydání. Publikace Česalové z  roku 2012 byla vydána buenosaireským 

nakladatelstvím Ediciones Elemento a  je k  dispozici ve vybraných kamenných 

i  internetových knihkupectvích – je tedy dostupná široké veřejnosti. V  kapitole 

o  translatologických východiscích i  v  empirické části zmiňujeme kromě osoby překladatele 

i  další aktéry ovlivňující vznik překladu – v  případě Památníku dala svolení s  vyhotovením 

překladu Kazimourova dcera Elisa Maria Kazimourová. V  úvodu knihy jí byl dán prostor ke 

krátké předmluvě, v  níž stejně jako Česalová píše o  svém přání zpřístupnit otcovo dílo a  dílo 

Česalové širší veřejnosti, ale do jisté míry toto dílo také konfrontuje s  ostatními krajanskými 

komunitami v  Chacu:  

„[Kniha] si zaslouží být součástí každé domácnosti, každé knihovny – nevěřím totiž, že by 

kterákoli jiná krajanská komunita či zdejší skupina obyvatel měla k  dispozici takto komplexně 

zpracovanou historii a  životní příběhy svých krajanů, jako je tomu v  případě této knihy“ 

(Česalová 2012: 7 ) 

Překlad je zde tedy i  způsobem vymezení oproti ostatním krajanským komunitám.  

 

5.3.3. Překladové titulky ke krajanským divadelním inscenacím  

Pozoruhodnou součástí zkoumaného korpusu jsou překladové titulky ke krajanským 

divadelním inscenacím, které krajané (často za pomoci vyslaných učitelů češtiny) nastudovali 

v  českém znění. Překladové titulky ve španělštině jsou promítány na menší plátno umístěné 

obvykle na kraji pódia a  plní informativní funkci. V  korpusu máme elektronickou verzi 

španělských titulků ke třem divadelním hrám nastudovaným v  krajanském spolku Unión 
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Checoeslovaca Presidencia Roque Sáenz Peña: Popelka, Potopa světa a  Rohovín čtverrohý. 

Překladové titulky vypracovaly krajanky Myriam Botíková, náležící ke třetí generaci potomků 

přistěhovalců, a  Cecilia Špidlová, náležící dokonce ke čtvrté generaci. Obě dle klasifikace 

podle Zajícové (2010) spadají do kategorie polomluvčích a  mezi potomky krajanů téže 

generace jsou jejich překladatelské aktivity spíš výjimkou. Špidlovou zmiňovala ve své 

antropologicky orientované diplomové práci a  v  ní obsažených výsledcích terénního výzkumu 

také Řeháčková (2017: 83), kdy její úroveň češtiny hodnotí dobrou, byť s  jistými 

komunikačními obtížemi. Její rodiče však česky nemluví – Špidlová se českému jazyku naučila 

díky svým prarodičům a  díky své vlastní vůli, která byla podpořena stipendijními pobyty 

v  České republice a  zájmem o  českou kulturu (Řeháčková 2017: tamtéž). 

5.3.4.  Žádosti krajanských spolků o  poskytnutí peněžního daru do zahraničí 

V  předchozích dvou podkapitolách o  překladu Kazimourova Památníku 

a  o  amatérských titulcích k  divadelním hrám pojednáváme v  obou případech o  překladu 

z  češtiny do španělštiny. Dohledaných dokladů amatérské překladatelské činnosti v  opačném 

směru je v  našem korpusu velice málo – částečně se jedná například o  texty vypisované do 

tzv. Žádostí krajanského spolku, společnosti přátel ČR o  poskytnutí peněžního daru do 

zahraničí, které krajanské spolky podávají s  cílem zajistit financování svých kulturních 

projektů nebo například rekonstrukce spolkových sídel a  které musí být vyplněny v  češtině. 

V  našem korpusu máme těchto zpráv k  dispozic celkem patnáct: několik z  nich psaných 

češtinou na úrovni rodilého mluvčího či na velmi dobré úrovni, další psané jednoduchou 

češtinou blížící se fonetickému přepisu, v  některých žádostech jsou pak vždy pod sebou 

odstavec psaný česky (patrně cílový text) a  odstavec psaný španělsky (patrně text výchozí), 

kde úroveň překladu poukazuje na využití nástrojů automatického překladu (viz Příloha č . 10). 

Při jednorázovém ověření pomocí nástroje Google Translate se nám tato domněnka potvrdila, 

z  toho však nelze usuzovat pro celý soubor textů a  byla by zde potřeba důkladnější analýza. 

Ze závěrečných zpráv českých učitelů působících u  krajanů zároveň vyplývá, že se čeští učitelé 

do vyplňování žádostí často zapojují právě tím, že krajanům tlumočí jednotlivé body formuláře 

(zde by se patrně jednalo o  tlumočení z  listu) a  vyplněný text poté překládají do češtiny 

(Řeháčková 2021).  
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5.3.5. Laické tlumočení  

Vzhledem k  ústní a  nejčastěji jednorázové povaze tlumočení lze z  našeho korpusu převážně 

písemných krajanských materiálů získat jen minimum poznatků k  aktivitám krajanů na poli 

laického tlumočení.  

V  biografických naracích se však opakovaně setkáváme s  fenoménem tzv. code-

switchingu100, kdy do promluv v  základovém jazyce tzv. bilingválního jazykového módu 

vstupuje různými způsoby druhý jazyk:  

- „Ale jako on tam byl tři roky s  jedním kamarádem, a  to bylo ohromně teplo, mucho 

sacrificio …“ (Němcová 2012) 

- A  jsme se vzali a  jak on měl... já jsem měla 19 a  on 23. A  byli jsme 4  roky za novios (…) 

A  jak se narodil ten menší bratr, maminka zemřela en el parto entonces. (tamtéž) 

Sami krajané také tento code-switching ve svých naracích přímo reflektují:  

- Tatínek to trošku míchal, protože (NESROZUMITELNÉ) bylo moc „braziliano“. Tak on už 

to trošku míchal. Ale měli jste slyšet mýho dědečka. Dědeček, můj dědeček, jak mluvil. 

Míchal česky, rusky, polsky, německy, ukrajinsky i  španělsky. A  mluvil s  jedním sousedem, 

ten soused mluvil jak on. Jak on tu jednou sedím a  dívám se - babičko, říkám, podívej, jak 

mluví dědeček k  strýčkovi, já jim nerozumím. Když dědeček uměl moc řečí a  nevěděl, jak to 

má říkat, tak toho, on se jmenoval Brouček mu říkal, tak ten Brouček se naučil, jako můj 

dědeček mluvit. Ale pak už (NESROZUMITELNÉ) To bylo těžko pro Čechy, protože česká 

řeč je moc těžká. (Špaténková 2012) 

- Taky mě to zajímalo, jak jsme šli, můj syn a  já, v  jednom místě, říká Pablo, můj syn, 

v  takové tramvaji, takhle... říkám - kde tam, kde pojedeme kurva, to mámo? A  jedna ženská 

prošla a  podívala se na něj. Já říkám - ty víš, že to slovo nemáš říkat tady. Není to pěkný, 

bude myslet něco špatně, že to říkáš. Pro nás Argentince není to špatný slovo a  česky je to... 

- Aha, maminko, já nevěděl. Tak takový věci jsme měli, že to... není to moc zajímavý, ale pro 

mě to bylo. A  ta ženská se na nás podívala tak, možná myslela, že to řekl o  ní nebo co, 

nevím. Říkám - ty si dej pozor na jazyk podruhý. (smích) (tamtéž) 

A  v  některých případech code-switchingu narátoři hned vzápětí po použití druhého jazyka 

tlumočí sami sebe zpět do jazyka základového:  

                                                           
100 Dle Grosjeana (2008: 18), který uvádí dva způsoby projevů code-switchingu – v  prvním se do 

základového jazyka zapojují slova nebo fráze druhého jazyka, druhý způsob pak popisuje jako užívání 

výpůjček, které se morfologicky a  foneticky přizpůsobují základovému jazyku.  
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- „Moji rodiče, oni se neznali v  České... každý... tatínek přišel v  roku „milnueveventykvatro“, 

devatenáct set dvacet čtyři.“ (Němcová 2012) 

Explicitně pak tlumočení zmiňuje ve své biografické naraci Blanka Česalová, když popisuje, 

že tlumočila během prvních výzkumných pobytů profesora Bartečka v  Chacu:   

- Tehdy já jsem pracovala na obci, tak tam mě starosta požádal, abych pomáhala, abych 

překládala. I  když předseda spolku, ten taky uměl česky a  španělsky, tak něco taky 

vypomáhal. A  Barteček taky uměl španělsky, ale ti ostatní ne všichni, kteří přijeli s  ním, jich 

bylo víc. Tak tehdy jsem překládala. (Česalová 2013) 
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6. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo obohatit současný výzkum českých krajanských komunit 

v  Argentině o  translatologické poznatky o  amatérském překladu a  laickém tlumočení na 

základě studia nashromážděných písemných krajanských materiálů a  rozhovorů s  krajany. 

Teoretickými východisky nám byl sociologický obrat v  translatologii a  s  ním související 

koncentrace výzkumného zájmu na osobu překladatele. Na tomto základě jsme se věnovali 

teoretickému uchopení osoby amatérského překladatele a  laického tlumočníka a  zasadili naši 

práci do aktuálního kontextu bádání v  oblasti historie překladu. Ačkoli jsme v  průběhu 

zpracování empirické části nejednou propadali metodologické skepsi a  pocitu marnosti nad 

hledání jehly v  kupce sena, můžeme na tomto místě s  potěšením konstatovat, že se nám touto 

prací doufejme podařilo dát prvotní impuls k  dalšímu lingvistickému a  translatogickému 

bádání v  této oblasti. K  poznatkům o  česko-argentinské kulturní výměně na poli převážně 

uměleckého překladu totiž už významně přispěla Magdalena Nováková se své diplomové práci 

s  názvem Překlady české literatury v  Argentině ve 20. století a  my jsme se její snahu pokusili 

doplnit o  poznatky o  překladatelské „periferii“ a  věnovali jsme se psaným textům často jen 

prostěsdělného, administrativního či publicistického rázu a  osobním svědectvím pamětníků. 

Na základě diachronního zkoumání našeho korpusu musíme konstatovat, že tendence výskytu 

amatérských překladatelských a  tlumočnických aktivit mezi českými krajany je slábnoucí 

a  jde ruku v  ruce s  tím, že čeština už mezi krajany neslouží k  dorozumívání, ale má pro ně 

spíš už jen symbolickou hodnotu odkazující ke kořenům a  tradicím jejich předků. Roli 

překladatelů a  tlumočníků tak přebírají například vyslaní učitelé češtiny či moderní 

technologie.  

V  případě poznatků k  archivnímu výzkumu dohledaných materiálů zde nad rámec popisu 

jazykového provedení krajanského tisku a  dalších textů můžeme formulovat jediný závěr: 

svým jazykovým ztvárněním velice hodnotný materiál je zde k  dispozici, postupně dochází 

k  jeho digitalizaci a  systematizaci a  může se tak stát vhodným objektem bádání sociolingvistů 

či historiků překladu.  

Konkrétní zaměření může vypadat například takto:  

- překladatelská analýza Kazimourova Památníku a  jeho španělského překladu v  rámci 

knihy B . Česalové Chaco, tierra de esperanzas 
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- čeština a  španělština v  korpusu česky psaného tisku v  Argentině (na základě 

materiálu a  publikace V . Hingarové Česká a  slovenská periodika v  Argentině) 

- aktuální stav češtiny jakožto přistěhovaleckého jazyka v  Argentině v  porovnání 

s  dalšími vybranými přistěhovaleckými jazyky 
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