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I. ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení tvorby Salmana Rushdieho s přihlédnutím 

k mezikulturním aspektům postkoloniální literatury a přenos jeho d01 do "třetí" kultury 

pomocí překladů Pavla Dominika. 

V první části diplomové práce se budeme zab)'vat místem a v)'znamcm díla Salmana 

Rushdieho \' britské literární tradici. Zařadíme ho do kontextu britské postkoloniální tvorby a 

pokusíme se charakterizovat jeho litcrámí styl, kter)' je kombinací různ)Th kulturních vliví'! a 

spojením odlišo)'ch litcrárnkh tradic. PřitOf.l se konkrétně zarndíme na ty romány. které byl) 

do češtiny přelo7.cny Pavlem Dominikem. Součástí diplolllmé práce naopak nebude rozhor 

5,'Q{un. ... ,kých reršú, a to nejen proto, žc je autor jejího překladu v anonymitě, ale také proto, ;;.e 

vět;;ina prací pojednávajících o Rushdieho díle se věnuje právě léto knize, 

V druhé polovinč se pak budeme zajímat o překladatelskou metodu p, Dominiku, 

kter~' je .,dvorním" překladatelem Rushdieho do češtiny. Doposud přeložil šest Rushdicho 

fOmánú, přičemž první překlad vyšel v roce 1990 a poslední \' roce 2008. 1 Jedná S(' tedy o 

systematické úsilí, které je - vedle překladů Vladimira Nahokov::l - jádrem Dominikovy 

pi'ekladatelské práce. 

Nejprve představíme Salmana Rushdieho jako spisovatele. jenž hyl jedním z prvních 

anglicky píšících auton"!, kteří úspěšně vstoupili na pole britské literatury vybaveni 

specifickou zkušeností postkoloniálního svčta. Přestože žil Rushdie od sV)ich čtrnácti let 

mimo Indii a až donedávna v Británii, čcrpá ze sV)lch kořenů jak v lematické, tak v stylistické 

rovinč. V)'sledkem je nenapodobitcln)' a mnohoznačn)' text, jell.2. je často otevřen n.'Lzn)'lTI 

interpretacím a jehož plné pochopení klade značné nároky na předchozí čtenářovu znalost 

reálií. historie a !:ultur (ať už indické, britské, americké nebo kosmopolitní). Pokusíme se 

tHké o popis stylistick)'ch postupů, které tvon Rushdieho osobitý rukopis a které spojují 

v)'chodní a západní literární tradice. V jeho repertoáru najdeme řadu stylistick)ich prosli"edků. 

včetr:0 mnoha hříček vázan)'ch na kulturu,jazyk, či na obojí zároveň. V další části se budeme 

podrobněji zabývat jednotlivými romány. Podáme jejich stručnou charakteristiku Ll potom se 

pokusíme zhodnotit překladatelskou metodu P. Dominika. Při svém 7koumání se zamčříme 

pl"edevším na to, jak se překladatel dokázal vypořádat s tak nejednoznačným ~ 

komplikovan)'m literárním útvarem svázaný'm s pro nás - vzdálenou kulturou, pln)'[n aluzí 

na exotické i jiné reálie. jak řešil dané překladatelské problémy s ohledem na českého čtenáře 
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a jak se mu ve výsledku podařilo zachovat výrazovou ekvivalenci. Při hodnocení překladu 

, použijeme výrazové posuny Antona Popoviče a překladatelské postupy Jiřího Levého. Dále 

přihlédneme k roli hodnot a ideologie v odlišných kulturách (A.Lefevere, L. Venuti). Citace 

z anglicky psané literatury budou v této práci uváděny v překladu diplomantky, samozřejmě 

s výjimkou překladů Rushdieho románů pořízených Pavlem Dominikem. 



2. SALMAN RUSHDlE V BRITSKÉ LITERÁRNÍ TRADICI 

2. J. Biografie 

Salman Rushdic se narodil 19. června 1947 -- tedy v roce, v němž Indie ZÍskala 

nezávislost - v Bombaji v liberální muslimské rodině obl:hodnika Anise Ameda Rushdicho, 

Id Cf)' púvodně vystudoval práva na univerzitě v Cambridge, a Negin Rushdieové (rozené 

Bhuttové), která byla učitelkou. Do sV)Tch čtrnácti let navštčvoval misijní školu CathcdraJ 

and John Connon Sehoal v Bombaji, ale v roce 1961 byl poslán do Anglie, kde studoval 

na internátní soukromé škole v Rugby. Na toto období svého 2.1vota nevzpomíná rříli.~ rád. 

Bylo to poprvé, co se ocitl mimo Indii (či Pákistán), a ačkoliv si nikdy nemohl stčžovat na 

učitele, které dokonce o7l1ačujc za lepší než na Cambridgi, spolužáci mu dúvali pocítil. že 

mezi ně nepatří. Vadil jeho indický' původ, intelektuální zamčření a také fakt, že nevynikal 

ani ve fotbale, ani v mgby. Později byl přijat na univerzitu v Cambridgi. kam se ovšem 

zdrúhal nastoupit kvúli špatným Lkušenostem z internátní školy. Nakonec vyhovčl rodlčťun 

otec Sl přáL aby jediný syn vystudoval stejnou školu jako on - II začal studovat historii.2 Na 

univerzitč byl navzdory předchozím obavám spokojen, najednou byl obklopen lidmi stejného 

ražení. Navíc se mohl účastnit bouřlivého studentského života dmhé poloviny 60. let. 

Po studiích krátce pracoval v reklamní agentuře jako textař a v roce 1975 vy'dal svúj 

pn·ní román Grimus, jehož přijetí však bylo rozpačité. Skutečn)' průlom v jeho spisovatelské 

dráze přišel až s druh)'m románem Děli pti/noci, kter)"m se proslavil v literárních kruzích. 

Méně se ví, že si jím vysloužil také první žalobu - od lndiry Ghándíové, která je \ této knize 

ostře kritizována. Ghándíová konkrétně protcstovala proti tvrzení, že zavinila smrt svého 

otce. Rushdie se hájil tím, že pouze opakoval to, co se o ní říká.~ Mnohem závažnější vlna 

protestů, která radikálnč změnila Rushdicmu život, pi'išla \I roce 1989 po vydání Sat<:msk)ch 

verŠl!. Když ajatolláh Chomejní vynesl nad jejich autorem rozsudek smrti, Rushdie se musel 

několik Jet skr)'vat, což mělo negativní dopad na jeho osobní život i na jeho tvorbu (více 

k celé aféře v podkapitole 2.3. Vyznam a recepce Rushdieho díla). Další obsáhl); román proto 

vydal až v roce 1995 (1vfaurův poslední vzdech). V mezidobí se včnoval esejistické tw))'b':::'_ 

pro svého syna napsal knihu pohádek Ifarún a moře pNběhů a v roce 1994 publikoval sbírku 

povídek Východ, Západ. Následovala Zem podjejíma nohama v roce 1999, /.hěsi!ost v roce 

2001 a Klaun c~alimar v roce 2005. Zatím posledním jeho románem je ('arodějka 

z Florencie, která vyšla v roce 2008. 

R. Michael {cd.), Convcrsations Ifilh S'a/man RushJie, str. 32-33. 
j06 



Snlman Rushdie je veřejně známou osobností, v):jadřqje se k současnému dění n 

k politickému v)'voji zejména, nle nejen na Indickém subkontinentu. Z Anglie v nedávné 

době přesídlil do Spojených států. Ze čtyř manželství, která vždy skončila rozvodem. má dva 

syny. 

2.2. Rushdieho tvorba 

Dílo Salmana Rushdieho si získalo 7načnou popularitu, jak u čtenářů. tak u kritikt'L 

V následující části diplomové práce se pokusíme ozřejmit. na jakou literární tradici Rushdie 

nav:l:t,ujc, co jej činí ojedinělým ajaké je jeho místo v rámci britské literární scény. 

2.2.1. Zdr(y·c Rushdieho tvorby 

Jak bylo uvedeno výše. Salrnan Rushdie vyrůstal v Indii, ale od sv)'ch čtrnácti let 

stnívil většinu času až do nedávného přesídlení do Spojen)'ch států - v Británii. V jeho 

románech se proto projevuje vliv východní i západní kultury. n)'vá přirovnáván k řadě ulltorú 

experimentální nebo postmodcrní prózy, včetnč magick)'ch realistu. D.C.R.i\. Goonctillekc 

spojuje Rushdieho s nerealistickou, alternativní tradicí v západní fikci. zjejích7. autorú 

jmenujc Cervantese. Rabclaise, Stcrna. Swifta, McJvi11a, Gogola, .Ioyce, Guntera Grasse. 

Borgesc a Márqueze.""' V knize ro7hovorů s Rushdicm5 je autorovi opakovaně předkládán 

pouobn);' seznam, navíc se objevují například Conrad, Kundera nebo Halo Cal\'ino. Ru~hdie 

sám žádn)' z těchto vlivů nepopírá, naopak okruh autoru ještě rozšiřuje a hlásí se mimo jiné 

k \Jdka7.\l Dickcnsc i Shakespeara. Na druhou sU·anu se brání přímému srovnávání Cirassovu 

Plechového hubinku a Márquezových Sto roků samoly s Dě/mi púlnoó, i když připOllští. že 

v době před jejich napsáním byl pro něj zejména Grass důle7it)·m autorem. V případě 

.\'a/unskj'ch vcr.vll potom jmenuje jako své inspirační zdroje především Bulgakovův rOlmitl 

A/islr CI ,tfarkétka a Blakeův S'ňalek nebe s peklem.6 Zároveň tvrdí, :l.e indická kultura jej 

inspiruje pi·edevším svou pohádkovou tradicí (např. Pohádkami tisice ajedné noci) a orálním 

narativem. V jeho dtle lze ovšem nalézt i četné odkazy na starou indickou literaturu (např. 

eposy Rúmájana a Mahábhárafa), m)'ty a náboženství od hinduismu, buddhismll Cl 

zoroastrismu přes islám až ke křesťanstvÍ. Při vS'čtu různ)'ch kulturních vlivi'l bychom neměli 

opomenout ani film hollywoodské i bollywoodské produkce, a popkuJturn obecně. Ve 

skutečnosti, :t.e vychází jak z východní. tak ze západní tradice, ovšem \{ushdie 

'I Goonctilleke. D. c. R. A, Sa{man Rushdic. sll'. 17. 
, Reder, R. Michael (ed.), Cunversa!ions With Salman Rushdie. 
(, Tamtéz. sIr. 106. 



charakteristicky nevidí žádil)' rozpor: "Na orálním narativujc zvláštní ( ... ), že jde o tisíce let 

stmou fórmu, která zároveň využívá všech postupů postrnoderního románu. ( ... ) I K ldyž 

vezmete Lento star)' narativ a použijete ho jako základ románu. jak jsem se o to pokusil já. 

stanete se postmodemím autorem díky tomu, žc jste autorem velmi tradičním. Návratem 

k dá"n)'Ill tradicím jstc dosáhl něčeho velmi zvláštního:,7 

Ani v magickém realismu nespatřuje Rushdie nic nového. podle něj se příliš neliší od 

surrealismu, až na to. že není spojován s Paříží. Dále přiznává. le halancovat na hraně 

smreálna a reá!na se učil od spisovatelů. jako byl Gogol nebo Dickens: "Dickens pou}.ívá 

velmi surrcalistickou obrazotvornost, ale zasazujc ji do naprosto známého a věrohodného 

prostředí Lond)·na. Nebýt těchto kořenú, fantaskní obrazy (fantJsy) by ncfungovaly.'.íl 

V jiném rozhoyoru zdůrazňuje kromč podobnosti mngického realismu a surrealismu také 

historické propojení zdánlivě odlišn)'eh tradic: ,.Jedna z věcí. na které bychom neměli 

zapomínat, je skutečnost, že čemu dnes na Západě říkají .magický realismus' a čemu dříve 

říkali .surrcalismus' a ještč předtím ,fantasy' nebo báje atd., je jedno a totéž. Je dobré 

uvčdomit si, že tyto postupy se ve skutečnosti do západní literatury dostaly jednoLl diHežitou 

CI.":stoU: přišly do Španělska spolu s Araby. Ti s sebou přinesli Pohúdk.-v lisíce a jedné noci tl 

Lahle literární tradice se ve špančlské literatuře pevně uchytila, takže když se nyní Garda 

Márquez učí ze špančlské literatury a píše určitý'm způsobem, lze tam vystopovat v3zbu na 

arabskou literaturu. ( ... ) Z této tradice pochá7í don Quijote, ktel)' vykládá stejný druh 

příběhu, takže všechna ta díla západní literatury. s nimiž se ztotožňuji, JSOLl nakonel: 

odvozená ze zpúsobu, jakým psal Cervantes ajemu podobní. Proto se mi zdá, že pokud jde o 

mé psaní. je to mimo jiné způsob, jak uzavřít kruh."') 

Hovoří-li Rushdie o vlastním psaní jako o u?avření kruhu ("complcting the circle"). 

prohlašuje se tím současně nejen za dědice obou kultur, ale také za autora. kter)' tyto tradice 

naplňuje, a to z pozice, kdy stoj í mezi nimi ("in betwccn"). Jako takov)' autor chce b5:t 

vnímán a jako takov)r autor se prezentuje v rámci svého díla i mimo něj. David Smale o tom 

píše: ,.Rushdie popisuje sám sebe jako migranta -- jako člověka mezi a napříč kulturnmi. ( ... ) 

Postavení Rushdieho jako člověka mezi kulturami se promítá do Os translated into) postavení 

Rushdieho jako autora me"j literárními tradicemi:,I() .,Uzavření kruhu" je ted)" jen .iin)'m 

V)TaZem pro kulturní hybriditu. pro tvorbu spisovatele, jenž se pova7,ujc za kosmopolitního 

Verse.\· A rf'uder's guidc Iii 



autora čerpajícího z různých tradic, které konečně samy nevznikaly v izolaci, uvnitř 

národních hranic, za autora "beL' domova", kter)' je však zároveň doma všude. Vzhledem ke 

svému postavení "mezi kultLrrami" si je dobře včdorn role zprostředkovatele - v hojně 

.:itovallé pasáži z llanb}' se označuje za "muže 7 druhého břehu'" za "muže, kterého 

překládaji": 

,.1 já jsem člověk jCh07 překládají. Byl jsem převezen na druh.ý hřeh. V šeobccnč se soudí, že 

ph.'kladem se vždycky něco ztrácí; já se naopak přikláním k názoru -- a na pomoc si beru, 

jakožto předmět doličný·, úspčch Fit7geralda+Ch~~jjárna -, že překlad múže 7.namenat i 

zisk:· 11 

Pro tvorbu Salmana Rushdicho jsou tedy důležité nejen odlišné literární tradice, ale také jeho 

llušenost migranta přicházejícího 7. b)lValé kolonie do prostředí dominantní kultury b~'Yalého 

kolonizátora. Jeho autorsk)' styl odráží potřebu intelektuála redefinovat - přepsat - historiL 

nabídnout jinou verzi či spíše jiné možné verze událostí, které byly dříve (předtím, než se 

kolonizované země osamostatnily a získaly nezávislost) vykládány pouze z pohledu 

koloni7.átorské velmoci. Literární texty, které se pokoušejí vyrovnat se s minulostí pomocí 

přepsání historie, představl~í zmčnčnou optiku, s jejíž pomoCÍ začali spisovatelé z periJerie 

nalézat vlastní hlas a reagovat na převládající literární kánon určovaný· centrem. Tento trend 

popsal Rushdie V}TaZem "the empire \-Vľites back,·l1, který se .táhy ujal a bČ7.oč se objevuje 

v postkoloniálním diskursu. 

2.2.2. Rushdie, postkolonialismus a postmodernismus 

/.atímco v předcho7.í podkapitole jsme se zabý·vali zdroji, které inspirují Salmana 

Rushdieho při psaní románů, v této části se pokusíme zhodnotit širší kontext jcho díla a 

zařadit Rushdicho jako spisovatele do postkoloniálního a postmoderního diskursu. 

Za postkoloniální literatum se obvykle považuje literatura. která se kriticky vymezuje 

vúči koloniální minulosti. Je to literatura, jejímž úkolem je překonat stereotypní zobra7cní 

kolonizovaného národa zavedené koloniální velmocí -- v tomto případě britsk)"'m impériem -

a nahradit je nov)'m obrazem, kter)' by pomohl obyvatelům hýval)'Ch kolonií nalézt své místo 



a svou histori(:koLl roli v stále globalizovanějším světě. U Když literatuře přestaly 

jednoznačně dominovat kulturní tradice, které měly své kořeny vevropský'ch literárních 

teoriích,jež byly jaksi automaticky, byť mylně považované za univer7álně platné, objevila se 

potřeba nějak zařadit a zhodnotit texty vznikající \' b)'val)'ch koloniích. Přestože JSOLl mezi 

kulturami jednotliv)'ch kolonií či kolonizovan)'Ch oblastí značné rozdíly, lze mezi nimi 

V) stopovat řadu společn)'ch prvků, kter)'mi se odlišují od tradičního (evropského) literárního 

kánonu. 14 

Podle Edwarda Saida sehrálo kulturní zobrazení klíčovou (dohu ncjcn během 

kolonizace, kdy dodávalo kolonizátorúm legitimitu, ale i v obdobi, kdy koloni7ované národy 

získóvaly nezávislost a pátraly po vlastní identitě. 15 K ukotvení identity je třeba, abychom se 

vymezili vůči ostatním, vúči ,~jiným". K legitimizováni nadvlády jc nutné vytvořit takový' 

obraz kolonizovaný·ch subjektů, který by tuto nadvládu ospravedlňoval, logicky zdůvodnoval 

a potHzOVal. Evropané byli přesvědčeni o všeobecné platnosti svých hodnot a věřili, že 

jejich v);klad světa a jeji(:h pojetí racionality je univerzální a mělo by být tedy všemi přijato. 

V jejich očích byli obyvatelé kolonii necivili7.0vaní divoši s kulturními a nábo2.ensk.ý"mi 

tradicemi. které se nevyrovnaly těm evropským. Jako takoví byli také portrétovúni v dobrr\'é 

literatuře. která zavedené předsudky dále utvrzovala, čímž umožňovala pokračováni 

imperiální dominance. 

Typick)im raným textem představujídm ar(:hetyp kolonizátora je Robinson Crusoe 

Daniela Detaa. Crusoe si činí právo na ostrov v souladu s protcstantskou tradicí a 

přivlastňuje si jej za pomoci nástrojů, které nalezne na ztroskotané lodi, a praktik a 

včdomostí, které jsou součástí jeho kulturní identity. Zatimco Crusoe je obrazem osvíceného 

Evropana. Pátek je obrazem divocha, kterého je možné zachránit pouze, pokud se přizpúsohí 

.. civilizované" kultuře. C'rusoe Pátka učí anglicky a obrátí ho na křesťanskou víru. Přesto 

PMek zůstává vůči Cmsoeovi v podřízeném postavení sluhy.l(l Teorie rasové nadřazenosti 

našla oporu v sociálním darwinismu a mezi jcji 7.llstáncc z literární oblasti patřili také Kipling 

a Conrad - proto jsou jejich "bílí" hrdinové schopnější než domorodci. kteří koneckoncú 

lu.návají, 7.e jsou právem v podřízené pozici (Kim se si(:e spřátelí s buddhistick)'m lámou. ale 

ukáže se. že jeho evropsk)' rozhled, pragmatismus a racionalita jsou účinllčjšími nástroji nel: 

1.1 Boehmer, El1cke. CoLoniul und f'ostc%nia! Literature: migron! mefuphors, str. 3 

1·-1 Ashcrotl:, Bill; GritTiths, Garcth; Tifiin, Helen, The Empire Ifrites Rad: theory and pruetice in [10.1'1-
(·'lltmiaL lileratures, 1989, str. ll. 

I'; BOl'hmer. EHekc, ~tr. 5. 
lú Tamtéž. str. 18. 
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duchovní přístup jeho partnera.)17 Zatímco rozmach impéria charakterizovaly V)iprav)' 7a 

dobrodru7stvím a objevování "divošského" území, první světová válka, hospodářská krize a 

s nimi sp(~jcné hlasy volající po sociální spravedlnosti. sílíCÍ dělnické hnutí a idea národního 

státu měly za následek ohrožení koloniálního systému, které britské impérium poprvé 

zaznamenalo v Indii. Státní moc ve snaze upevnit svou nadvládu reagovala zv)'šcn)'mi 

represemi, posílením policejních sborů a vojenskými zásahy. V intelektuálních kruzích však 

L~H::a!y panovat pochybnosti o britské správě, což se ncodvratně promítlo i do literární 

produkce té doby. Mezi kritiky koloniálního uspořádání patřili např. George Orwell, Graham 

Orcene nebo Evelyn WauglL v jejichž knihách už oslavování britského impéria nenajdeme. 

TiLO autoři se sice pokoušeli odmaskovat proklamovan)' idealismus kolonizátorů, britskou 

sprúvLI parodovali a ironizovali, ale přesto se stále pohybovali v ideologickém a 

myšlenkovém zajetí koloniální společnosti. Imperiální správu nemohli zcela zatratit, prolo7.e 

nedokázali nabídnout jinou životaschopnou alternati"u. 18 

S koncem druhé svčtové války však přišel také definitivní konec impérií a 

kolonizované země se postupnč stávaly nezávislý'mi státy. To se nemohlo neprojevit 

v litcrámích textech, které se musely vyrovnat s koloniálním dčdictvím a pokusit se 

nabídnout jin)! obraz sama sebe. V první fázi se spisovatelé podíleli na vytváření obrazu 

národa a núrodní identity. Bylo potřeba interpretovat svět z domorodého pohledu 

osvohozeného od pohledu dominantní kultury. kteT)' byl koloni7ovaným zemím podsouván. 

Obyvatelé bý'valých kolonií byli vzděláváni v skolském systému řízeném imperiální 

mocností a vzhledem k tomu podvědomč podléhali evropskému vidění světa i sama sebe. 

V rámci dekolonizačního diskursu se debatovalo o ťLU1kci jazyka kolonizátoru a jeho 

vhodnosti či nevhodnosti pro novou, postkoloniální, národní literaturu (jazykov)'m otázkám 

je věno\'ána podkapitola 2.2.3. Rushdie, jazyk a vícejazyčnost), Úkolem spisovateli] bylo -

slov.y Chinua Achebeho "převychovat"' čtenáře, oprostit sc od koloniální optiky a začít 

vyprlÍ\'Ct vlastní příběhy. V takové situaci se postkoloniální literatura obnlcela ke starý'm 

tn)tum n k oslavování hrdinských postav z předkoloniální doby, které hy potvrdily,' bohaté 

národní tradice a dosvědčily národní autenticitu. Autoři pátrali v minulosti po vůdčích 

osobnostech, které stály v opozici ke kolonizútofŮrn, kromč fiktivních příbčhú byla napsána 

řmla ž.ivotopisných knih. Důraz byl kladen na upevnčni národní jednoty a jedním 

prostředkem, jak toho docílit, byla literatura, která portrétovala duchovní a kultUl11í 

spfízněnost národa jako celku. Za tímto účelem byla často historie jedince spojována pomoCÍ 

I" Tamtéž. str. 75-85. 
I~ Tamtéž. Slr. 145-159. 
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synekdochy s historií národa (tak jako se osudy Salíma Sináího z Dětí pulnocj shodují 

s osudy neL:á\,islé Indie). Autoři byli ovšem i nadále muži převážně pocházející z řad 

kvropsky) vzdělané střední třídy.l'} S tím, jak si národy postupnč nacházely své místo na 

mapě světa, a začaly se npojovat do celosvětového dční jako partneři, s kterými je nutno 

počítat, otevíral se prostor i pro skupiny obyvatelstva, jež doposud zůstávaly nevyslyšeny -

pro žen)' a púvodní obyvatele. Třetí skupinou, která od fW. let phtahuje notnou drn'ku 

pozornosti. jsou spisovatelé migranti nebo spisovatelé patřící do diaspory. Pkstožc 

postJ...oloniální literatura v sobě zahmuje obrovské množství děl autoru z b} valý"ch kolonii 

Asie, Afriky, Latinské Ameriky. Karibiku a Pacifiku. ledy tzv. literaturu třetího světa (\ 

širším chápání také literaturu novozaandskou, australskou a kanadskou). její ncjviditelnčjší 

součástí je právě literatura z pera migrantů, a to do té míry_ že pojmy postkoloniální a 

migrantskilliterntura se stávají zaměnitelnými.20 

Kritiei upozorňují na skutečnost. že postkoloniální literatura nemá společná pouze 

témata, ale také jisté strukturální a formální rysy. jako je VYU:7;ívání alegorie, ironie_ 

magického realismu a diskontinuálního narativu.21 Podobnč lze ovšem charakterizovat i 

postmoderní literaturu, která se vyznačuje odmítáním osvícenské víry y univerzální rozum a 

směřováním k pluralilě názoru. Přestože je postmodemismus těžké definovat, všichni jeho 

vykladatelé se shodují na rozpadu "velkých přiběhú·' (grand n<HTatives) 7ápadní historie, jak 

o něm hovoří Lyotard. který dále tvrdí, že t)'10 příběhy nahrazují nyní "hry s jazykem'· 

(Ianguage games). v niehž nelze odlišit "pravdu" od "fikce".22 Kromě jazykov)"Ch her 

charakterizuji postmoderní literaturu lantastické dějové prvky, metafikčni odkazy. 

kombinováni rU7.nýTh žánrú a bourání zavedených konceptů a konvencí. Jak postkoloniálnL 

tak postmoderní literaturu spojuje nedůvěra k jediné, platné verzi historie. "mozaikovitost" 

vyprávění, prvky magického realismu a hravé používáni ironic. Ellcke Boehmerovú 

upozorňuje na skutečnost, že se _,z průniku postmoderniho a postkoloniállliho diskursu 

zrodila postkoloniální kritika. která upřednostiiuje především takové aspekty 

postkoloniálního narativu, které nastiňují a dokládají (post-strukturalistickou a postmoderní! 

teorii", zejména v)'znamovou nestálost a fragmentárnost a vykonstruovanou povahu identity. 

Postkoloniální i postmoderní diskurs je výsledkem pochybností o pravdě osvíccnského 

myšlení a rozpadu západní kultumí a politické imperiální autority. PostkoloniMní -

! 78-185. 
214-21 S. 

Bill; GriJriths, Gareth; TífJin, Helen. 1989, ~tr. 28. 

Wllugh. Patricia, Practising Postmodernism, ReaJing ModemislI/. str. 5-6. 

2\ Niinning. Ansgar, Lexikol1leorie literatury 11 kultur.v, str. 621-622. 
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dckolonizační - literatura by však neměla být chápána pouze jako postmoderní dckonstrukce 

imperiálních mocensk}"ch struktur, protože vyrůstá ze specifické místní kultmy a historie. 

raková kultura a historie nemusí b}i pro čtenáře či kritika zjiné země srozumitelná. Tato 

nepj'eložitelná kulturní specifičnost, ,jinakost" postkoloniálních textú h)'vá však často 

přehlízena a literatura z velmi odlišl1}Th oblasti je jednotnč označována za multikulturnL 

kosmopolitní a polyfonnL vyrůstající ze společné zkušenosti podobné koloniální historie" 

k níž patři probouzející se nacionalismus a boj za nezávislost.24 

7 v)fše uvedeného vyplý·vá, že pokud jde o postkoloniální literaturu, největší 

pozornosti se těší tzv. migrantskáldiasporieká literatura napájená ze zdrojů kulturní hybridity. 

která je zárovcií. označována za postmoderní, protože vykazuje stejné rysy jako postmoderní 

literatura obecně (roztříštěnost narativu, magický realismus, jazykové hry, ironie, parodie). 

Jak jsme ukánli v předchozí podkapitole. Salman Rushdie se ve svém díle i mimo nč 

rrezentqie jako autor, kter)' pinč odpovídá převládající percepci takto definované 

postkoloniálnL potažmo postmodemí literatur). David Smale hovoří o Rushdicm jako o 

spisovateli, pro kterého "hybridita zůstává tématickým i formálním rysem jeho dila", a 

Catherine Cundyová charakterizuje Rushdieho slyl pS<lní jako preměnu západního románu 

.. v hybridní, postkoloniální text".25 ElIeke Boehmerová dochází k závěru, že "postkoloniální 

migrantskou literaluruje možné popsat jako literatunJ psanou, definovanou a kanoniJ':ovanou 

elitami",26 Do takové literatury Rushdic, spisovatel intelektuál. nesporně patři, (O kritické 

recepci jeho díla, včetně kritiky migrantské literatury, bude pojednávat podkapitola 2_3 

V;:-znaln a recepce Rushdieho díla). 

2.2.3. Rushdie, jazyk a vícejazyčnost 

Jak ji? bylo řečeno, zásadním úkolem postkoloniální literatury poté. co kolonie 

7ískaly nezávislost bylo preintcrprctování historie a definování národní identity. V této 

souvislosti vyvstala otázka, zdajc možné, či dokonce správné, aby domorodí autoři pouLívali 

ke svému literárnímu vyjádření jazyk kolonizátora. Jazyk byl totiž jedním z hlavních nústrojLl 

imperiální správy, jak si udržet mocenskou nadvládu, Britské impérium prosazovalo .,svou" 

standardní verzi i.mgličtiny a veškeré odchylky odmítalo jako prohřešek proti jazykové 

"čistotč,".27 Zatímco místní jazyky byly potlačovány, děti se ve škole učily jazyk 

kolonizátora. Kcňsk)' spisovatel Ngugi wa Thiong'o připomíná skulei:.'nost. zc jnzyk a 

24 Boehmer, ElIeke. str. 237-243. 
'., Smale. David (cd.). str. 115. 
2(, Boehmer. E!leke, str. 233. 
1° Ashcroft. Bill; Griťfiths. Garcth; THTin, Helen. 1989, str. 7. 
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literatura kolonizátora byly součástí školních osno\', ale neodpoddaly zkušenostem 

kolonizovaných subjektů. jejichž vlastní kultura stála na okraji, v podřízeném postavení vut:i 

dominantní kultuře z centra. "Jazyková kolonizace" pak měla za následek paradoxní situace. 

kdy žáci byli schopní lépe popsat jevy. které na vlastní kúži nepocítili (např. l()nd~inskou 

mlhu pod dojmem četby Diekense)~8, než vlastní okolí, jehož vnímání jim imperiální 

literatura nezprostředkovávala bud' vůbec, nebo jen zkresleně. V první fázi národního 

uvědomováni byli proto autoři píšící anglicky kritizováni za to. že se dopouštějí zrady na 

vlastnim národč. Ngugi tvrdí, že jazyk kolonizátora představuje také jeho hodnoty, čímž 

ome7uje v)Tazové možnosti a kolonizované kultury udržt~je v podřízeném postavení. Sám 

proto angličtinu odmítl a od roku 1979 píše v jazyce Kikujů nebo ve svahilštinč. Psaní 

v angl ičtině má však i řadu zastánců - např. Chinua Achebe se postavil za využívání 

angličtiny již v 60. letech. Své stanovisko zdůvodnil zaprvé tím, žc v NigériL zemi s více než 

d\čma sty místních jazykú. slouží angličtina k dorozumění, a tím i k upevnční národní 

jednoty, a zadruhé tím, že se tento jazyk stal neodmyslitclnou součástí života Nigerijcu. 

Zastánci používání angličtiny se nm'ÍC odvolávají na skutečnost. Ž,C žijí v heterogenním s"ělČ. 

v němž kulturní autenticitu, ani jazykovou čistotu tak jako tak není možné zachovat. Stejně 

tak se nelze tvářit, že kolonizace (nejen v politickém, ale také v kulturním a jazykovém 

smyslu) neprobčhla. V sázce jsou i pragmatické dúvody spisovatelé píšící v angličtině mají 

přístup k milionům čtenářů z bohatý"ch, západních zcmí?) 

Přijdí angličtiny ovšem nemusí znamenat rezignaci a pokračování koloniální 

podf'ízenosti. Spisovatelé z bývalých kolonií mohou angličtinu upravovat, předčla1 si ji podle 

svý"ch potřeb a přinutit ji vypovídat o vlastní kulturní zkušenosti.3o Raja Rao v předmluvč ke 

svému románu Kanthapura přiznává, ž,e při používání angličtiny. která není jeho matcf"~kým 

jazykem, je pro něj nejtěžší vyjádřit ducha vlastní - mateřské - kultury, ale úroveň dodúva. 

že většina vzdělaných Indů je bilingvní, takž.e ,mgličtina pro ně není cizím jazykem. 

,.IN]emůžcme psát jako Angličané a ani bychom neměli. Nemůžeme psát ani pouz<.! jako 

Indové. ( ... ) Naší V)T3Z0VOU metodou proto musí b)'1 dialekt, který" bude jcdnoho dne stejně 

vyhrančn)' a pestrý' jako irská nebo americká angličtina," tvTdí Rao a staví se za staroindické 

nmativní postupy i za ,.poindič1ění" angličtiny.3l G..!.V. Prasad v eseji o indický'ch románech 

psaný'ch v angličtině tuto úvahu připomíná a dodává, že Rao nepsal ani indickou angličtinou. 

ani britskou angličtinou. ale jazykem, který si sám vytvořil a sjchož pomocí sc sna:Ť.i1 

n !lOi.'hmeL f-.llekc. str. 180. 
str. ! 97~203 

Bill: Griffiths, Gareth: Tiff1n, Helen, 
"1 J\shcroft, Bill: Griffiths. Garcth: Tif!in, Helen. 
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zachytit názory, myšlení, jednáni a chování lidí zvyklých mluvit a uvažovat převážně nebo 

pouze v jiném místnÚ11 jazyce.32 Podobný přístup jako Rao zastává i Rushdie, když říká, že 

není možné, aby spisovatelé z bývalých kolonií používali jazyk tímtéž způsobem jako 

Britové, a dodává, že autoři si musejí angličtinu upravit podle vlastních potřeb?3 

V rozhovoru s Davidem Brooksem Rushdie navíc uvádí, že pro něj vlastně nešlo o volbu 

jazyka, protože v době, kdy začal psát, už nemohl psát jiným jazykem než angličtinou. Říká, 

:l..e lIfdu je sice krásný jazyk, kterýmje stále schopen mluvit, ale ,je to jazyk, který se nejlépe 

hodí k určitým metodám, jež mi nejsou vlastní. Například pro metafyzické, lyrické nebo 

romantické psaní." Podle Rushdieho má urdu na rozdíl od angličtiny pevně stanovená 

gramatická a syntaktická pravidla, která nelze jen tak porušit. Autorov, jako je Rushdie tedy 

neposkytuje potřebný prostor.34 Také Boehmerová se domnívá, že angličtina si možná 

získala takovou oblibu, protože je vnímána jako tvárný jazyk, který si různé kultury úspěšně 

uzpůsobily a porůznu přeměnily. Dále pak upozorňuje na fakt, že ve velkých národech 

s množstvím místních jazyků (jako je již zmiňovaná Nigérie a samozřejmě také Indie), 

angličtina funguje jako lingua franca zajišťující komunikaci napříč všemi regiony. 

Spisovatelé tedy mohou využít výhod, které angličtina poskytuje, a přitom ji odpoutat od 

koloniální minulosti stejně, jako to udělali s žánrem románu, přestavět její syntaktický a 

verbální pořádek a podmanit si ji užíváním místních idiomů a kulturních odkazů.35 

Výsledkem je stav, kdy vedle standardní angličtiny centra existují různé varianty angličtin, 

které narušují normy dominantní verze a vznikají mutacemi v různých kulturách.36 

Spisovatelé používají pro modifikaci standardní angličtiny různé strategie, jako je 

roubování rytmu místního jazyka na angličtinu, překládání idiomů kalkem, odkazování na 

vlastní kulturní specifičnost, překlad a vkládání slov z jiných jazyků do anglického textu a 

střídání kódů (code-switching). Indický autor Khushwant Singh nazývá angličtinu upravenou 

indickými spisovateli "Indish" a poznamenává, že Salman Rushdie píše jazykem "lndish"" 

jakým dnes mluví kosmopolitní smetánka Bombaje. Prolínáni angličtiny s urdu a hindštinou 

není pouze výtvorem spisovatelů, ale také logickým důsledkem bilingvismu.37 V Zemi pod 

jejíma nohama hovoří Rushdie o jazykovém propletenci Bombaje, když popisuje způsob 

mluvy Víny Apsary: 

32 Bassnett, Susan; Trivedi, Harish (ed.), Posl-colonial Traslation: theory and practice, str. 4143. 
13 Rushdie, Salman, Imag/nory HomeJands, str. 17. 
34 Reder, R. Michael (ed.), str. 63-64. 
35 Boehmer, Elleke, str. 204. 
36 Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen, 1989, str. 8. 
37 Bassnett, Susan; Trivedi, Harish (ed.), str. 44-46. 
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.,Protože jsem s ní byl jen já, mohla žvanit bombajskou smcťáckoll hant)'rkou. /Humbáí kí 

kúhópa!i bú/dt, v níž včta mohla ;:;;ačít v jednom jazyce, střemhlav proletčt druh)"m a 

dokonce ještě třetím a pak se obloukem vrátit k prvnímu. Měli jsme pro něj akronym: :;hurna. 

Gud7arátština hindština urdu maráthština angličtina. Bombajané mé krve byli lidé. kteří 

mluvili pčti jazyky špatně a žádným dobře.,d8 

V originále zní akronym Hug-me. tedy "ob~imi mč", což lze chápat mimo jiné i jako \-S'fa? 

objetí přijmutí či přivlastnění si nlzných jazyků. Spojení "Bombajané mé krve" 

(BomIHI)'i/es like mel přitom přiznává výlučnost lidí hovořících touto smčsicí jazyků a 

na;:;;načujc jejich příslušnost ke kosmopoliU1Í elitě národa. Goonelil1eke dochází k 7ávčru, že 

Rushdie "přichází s indick)'lli variantami angličtiny - s bombajskou angličtinou \' j)ětech 

pil/noci a kÓČÍnskou v Maurově posledním vzdechu nikoliv pouLe proto, aby vyvolal 

komick)' efckt. ale také proto, aby je použil jako nástroj pro vytvoření skulečnéhl) 

umčleckého dila", čímž dosahuje znovuoživení jazyka. 39 

Vícejazyčnost má ovšem j své odpůrce. Ketaki Kushariovú-DysonovJ napf'íklad 

kritiz,uje Rushdicho za svévolné vplétání slov z urdu do angličtiny. Podle ní tak činí jen 

proto. aby textu dodal místní kolorit (local colour). G. J. V. Prasac1 v této souvislosti 

připomíná, 7.e \' bilingvních a víccjazyčn)'ch společnostech nutně dochú;:;;í k situaci. kdy se 

jazyky navzújcm ovlivňuji. Mluvčí si přitom může vybrat, jak}' jazyk použije, podle úrovně 

své jazykové kompetencc nebo podle kontextu. Dá-li přednost angličtině před místním 

ja7ykem. mtl7,c to Lnamcnat, žc ji lépe ovládá neho 7C si ji zvolil jako7to jazyk. klcr)' je 

nositclem společenské prestiže a moci. 40 Podobně Petr Mareš hovoří o jaLykové oscilaci 

nebo-Ii střídání kódů, kdy mluvčí "v rámci své promluvy opouští jeden jazyk a její dalŠÍ část 

J(ll"tnuluje v jiném jazyce". k čemuž ho můžc vést "různé funkční, resp. hodnotové zatížení 

jazykú. 7mčna tematiky, změna komunikačního parLnera". Střídání kódú vsak mli7,e mÍl i 

víceméně mechanickou povahu. Oscilace je pf'itom často doprovázena hybridiLad, při nU: 

"iSOll prostřcdky nčkolika jazykú propojeny těsněji ( ... ): lexikální jednotky jednoho jazyka 

C .. ) se npojují do morfologick)'ch a syntaktických slruktur dalšího jazyka".41 Mareš dále 

konstatuje, 7.C ,.[v] poslcdních deshiletích se vícejaLyčnost různým způsobem Lapojuje do 
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proudu tz\'. postmodemí literatury. Je zde organickou součástí vyzdvihovaného zaměření na 

kontrastnost, mnohohlasost, smíšenost, heterogennost textu, přičemž současnč se na ni vúžou 

(:etné kultumÍ kontexty, které nejednou nab)'vají podoby hry s tradicí. 42 

Prlisad zdúrazňuje, že indičtí spisovatelé píšící anglicky používají pro vyjádření 

odlišné kulturní a myšlenkové reality překladatelské strategie, takže v)·sledkcrn jejid1 úsilí je 

púvodní literámí dílo, které se čte jako překlad (v této souvislosti vzpomeňme na Rushdieho 

termín "translated man"). Jejich cílem však neni v)1vor-it exoticky plJsobící text ale 

heterogenní text pohybující se "mezi kulturami". Střídání kódů a hyhridita mohou pÍ"ito111 

záměrně znesnadňovat čtení textu pro čtenáře vybavené pouze znalostí angličtiny:k' 

Konkrétní analýzu jazyka používaného indiek)'mi spisovateli píšícími anglicky podává 

Prasad na náhodné vybran)·ch ukázkách z románu Raj i Raa a Salmana Rushdieho. Z jeho 

rozboru je zároveň patrná kulturní nepřeložitelnost podobný·ch textů, resp. to, že čtenáři bcz 

znalosti indick)rch kulturních reálií, tradic, místních jazyků atd. nutnč unikají .iisté 

souvislosti, narážky a signály. Pro příklad uveďme oslovení "sister'". kterl~ \' indické 

angl1čtině nemusí signalizovat příbuzenský vztah - pokud je použije osoba, která není 

bratrem/sestrou adresáta, jedná se o zdvořilou formu oslovení.44 (Podrobný roLbor Llryvku 

z Rushdieho knihy, doplněný o rozbor stejné pasMe v překladu, bude součástí podkapitoly 

3.2.5. Ro::bor ukázky z Dětí půlnoci z hlediska kultumiho přenosu.) 

2.2.4. Rushdie a magický realismus 

Rushdieho styl psaní b)'vá označován za magick)' realismus, literární smčr, v němž se 

skutečnost prolíná s fantaskními prvky. Rushdie sám je vůči každé kategorizaci obezřel~·, což 

pb1í i v případě magického realismu. V rozhovolU z roku 1989 k tomu říká, že mluvit o 

magickém rcalismu má smysl jen při odkazech na jihoamerické autory.45 Opakovaně uvádí. 

.t.e nevidí velký rozdíl mezi fantaskním vyprávěním, surrealismem a magick)'m realismem. 

hovoří o inspiraci staroindick)'ffii mýty a zdůrazňuje provázanost v)'chodní a zúpadní tradice 

(viz 2.2.J. Zdrq;e Rushdieho Ivorhy). V rozhovoru s GUnthcrem Grasscm tvrdí, 7.C v dčtslyí 

posk)L1chal příbčhy, jako byly Pohádky tisíce a jedné noci, a myšlenku, že fikce si múže 

vymfšlet, pmažoval za normální. Fantaskní vyprávční ([antasy) podle nčj umožňuje 

spisovateli vyjádřit pravdu, která by jinak byla nesdělitelná. Když potom začnI psát, cítil se 

omczován západní představou o tom, jak má vypadat románový 7.ánr, Zatímco na lápadč se 

Trivcdi, Harish (cd.). str. 54-56. 
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díva.ií na fantazijní prvky jako na něco výjimečného, Rushdie byl vychován v tradici_ kterúje 

povu7uje za normati"ní.4ó V tom také vidí spojnici meú sebou a autory běžnč řazcný'mi me,á 

magické realisty. Podle něj o magickém realismu platí, že je to především realismus. Evropa 

a Amerika chápe jeho i Márquezovo dílo jako fantaskní, ale v Indii či \' Latinské Americe 

lomu tak není.47 V devatenáctém století panoval na Západě konsensus o povaze světa, ny1lí 

lakoV)' konsensus neexistuje. Proto není možné vystačit s realismem, jak mu lidé rozuměli 

v té době. 4R 

Boehmerová poznamenává, že Rushdie není jediný'lll postkoloniálním autorem, který 

se nechal inspirovat jihoamerickými autory, i když ostatním (např. C:;hoshovi) ukázal cestu. 

Spisovatdé migranti totiž mají s latinskoamerickými autory mnoho společného .. vztah 

k dominantní kultuře, koloniální minulost, přístup k uomaci lllýtické a pohádkové tradici. 

Magick)' realismus jim pomáhá vyjádřit střet kultur a vykořeněnost která činí svět 

nctlvěřiteln)'lll. Vzhledem k tomu, že popularita migrantské literatury jde mku v ruce 

s úspěchy magiek)'eh realistů, tyto kategorie někdy splývají.49 Podobně Christopher Warnes 

(;iluje Homi Bhabhu, patrně nejvlivnějšího komentátora postkoloniálního diskursu, kte0' 

prohlásil, že magick)1 realismus nejprve uspčl v Latinské Americe a potom se stal literárním 

jazykem postkoloniálního svčta. Warnes se ovšem domnívá, že Bhabha zastává tento názor, 

protože se shoduje s Rushdiem ve snaze "nově interpretovat modernitu ve světle historického 

faktu kolonialismu ajeho ťOzmanit)'eh důsledků". Podle něj Bhabha mylně spojuje magick)' 

realismu::, s narativem postkoloniálního světa, ČÍmž upřednostňuje kosmopolitní autory ze 

svého intelektuálního okmhu a naopak upozaďuje ty, kteÍ'í k nčmu nepatří. Warnes definuje 

magický' realismus ,~iako způsob vyprávění, které činí nadpřirozené přirozen»m". Přirozené a 

nadpřirozené stojí vedle sebe a nadpřirozené události či jevy nejsou autorem nijak racionálnl' 

vysvětleny. (Např. Salím dokáže telepaticky komunikovat s ostatními dětmi naro7ťl1)'111i 

v den nezávislosti, Ormus zná prostřednictvím svého mrtvého dvojčete melodie populúmích 

hitú dřív_ než jsou natočeny, india je obdařena prorock)'mi vidinami.) Rushdie podle 

Warnese k "magickému efektu" využívá pÍ'cdcvším jazyka - hyperboly a doslovného použití 

metaforického vyjádření. (Např. Sofie Zenobia doslova vzplane hněvem.) Zatímco fantaskní 

prvk::: byly dříve vnímány jako útěk před historií, Rushdie ukazuje, že jsou přítomne 

v samotném jazyce historie. a dokazuje. že vše je v neustálém pohybu. 50 Timothy Brennntl 

I', Tamté>. str. 75 
,- ramt0:ř. str. 18 

:: Tamtť7. s~!l~:kC, str. 228-224. 

Christophcr, ;Hagical Realism and Ihe Posfc%nia/ Non:!. SIr. 98· ln. 
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klade dúraz na ideologický aspekt používání magického realismu (sám je vůči tomulo 

termínu skeptick)' a používá termín "fantasy"), který autorům jako je Rushdie nebo Márquez 

U11ložl1uje přetvoíit nesporný vliv kolonizačního období podle svého a přivlastnit si 

koloniální dčdictvÍ. Jestliže Márqucz přiznává, 7.e jeho obrazotvornost čerpá z cestopisů 

d"brodruhů, kteří objevovali "nové světy", je v tom skrytá ironie. Cestovatelé pocházející z 

dominantní kultury neměli jiné prostředky, jak popsat pro ně .,neuvěřitelnou" realitu 

objevovaného území. proto se uchylovali k fantaskním popisům. Zároveú tak tylo zeme

exoti:rovalL čímž své vyprávění zatraktivňova1i. Když, se Márque7 hlásí k jejich odka7u. 

zámčrně IÍm stírá rozdíl mezi fikcí a literaturou faktu. Cestopisy přinášely do centra poselství 

z periférie z pera ceslovatelů, kteří se ocitli v neLnámém prostředí a uchylovali se proto 

k přibarvování skutečnosti. kterou ale centrum přijímalo jako faktickou zpr<ÍvLl () stavu věcL 

Márquez si vypůjčuje z obrazotvornosti těchto autorů a přizpúsobuje si ji vlastním potřehám. 

čímž oslabuje moc dominantní kUltlllY'. Jeho "zprávy o stavu věcí" jsou sice pÍ"iznaně 

fiktivní. 7.ato jsou psány s kulturními znalostmi domorodce. "Pravda" cestopisů se tak stávú 

méně pravdivou než "pravda" .ieho románů. Totéž platí o díle Salmana Rushdicho. Stačí 

pi'"ipomenout. jak Omar Chaj.iám poznává vlastní zemi nejprve očima cizinců. kteří líčili své 

zážitky z ncznám)'ch končin v dobrodru7.nýeh knihách 5l • jak Salím Sináí objevujt.: 

sundarhanskou džungli nebo jak si lndia představuje šalimarskou zahradu. kterou sama nikdy 

neviděla. 

Magick)! realismus (nebo fantaskní prvky) slouží Rushdiemu k vyrovnání se 

s ko!oniálnim dědictvím, k postmodemímu znejišťování narativu v dohě, kdy neplatí jediná. 

univerzální pravda, a k popsáni postkoloniálního obrazu svčta. 

2.2.5. Rushd;e a román jako palimpsest 

,.Knihy vypovídají o včcech, které leží mimo nč," říká Rushdie \, rozhovoru 

s Davidem Brooksem. "Když knihy nevypovídají o svčtč. nejsou pro lidi zajímav·é, a mě h} 

ani nebavilo takové knihy psát:,52 Rushdieho romány jsou plné intertextuálních odkazú na 

jinl~ knihy. filmy, písnč, umělecká díla, li)'ty a popkultunI. Není mož.né na tomto místě (a 

patrně ani nikde jinde) podat jejich kompletní vy·čet (nejdúležitější z nich budou zmíněné 

v podkapitole 3.2.1. Charakl.erizace románu přeloženfleh P. Dominikem). 

Nelineární, mozaikovitý narativ svou 1l1nohovrstevnatostí upomíná na 

'I 8rcnnan, fimothy, Salma/l Rushdie and the Third Wor/d, str. 66~70. 
Se Reder. R. Michael (ed.). str. 58. 
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mnohovrstevnatost Indie (či Pákistánu) vzešlou ze směsi různých historických epoch, jazyků 

a náboženských či kulturních tradic. Lze jej ale chápat i jako výraz všeobecné hybridity 

globalizovaného světa s rozostřenými hranicemi, kde všechno souvisí se vším. V Klaunu 

.(;alimarovi to Rushdie formuluje následovně: 

"Každé místo na světě bylo součásti nějakého jiného místa. Rusko, Amerika, Londýn 

Kašmír. Naše životy, naše osobní příběhy se vlily jeden do druhého a už nebyly naše, 

individuální, samostatné.,ó3 

Rushdie jako vypravěč se neustále vrací v čase nebo naopak předbíhá, odbočuje, narativní 

pasáže prokládá úvahami o historii, politice a kultuře (nikoli nepodobnými úvahám 

Rushdieho v jeho esejích či rozhovorech), a čtenáři neustále připomíná svou přítomnost. 

Všechny tyto postupy a intertextuá1ní přiznané i skryté aluze jsou přitom zároveň 

postmoderním připomenutím fiktivnosti díla. Neměli bychom ale zapomínat ani na to, že 

Rushdie je intelektuál, který rád dává najevo svou zběhlost ve východní i západní tradici, ať 

jde o historii, politiku nebo oblast kultury, a že nepřeberné - místy možná přílišné - množstvÍ 

aluzí, často spojených se slovními hříčkami, je i výrazem jeho intelektuální okázalosti a 

hravosti. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že Rushdie skrze fikci promlouvá o tématech, 

která jsou mu blízká - o hledání identity, o zkušenosti vykořeněnosti, migrace, o snaze přežít 

se ctí v běhu historie, ale především snad o nejednoznačnosti výkladu světa, o neexistenci 

jediné pravdy. 

2.3. Význam a recepce Rushdieho díla 

Timothy Brennan piše, že do roku 1980, kdy vyšel Rushdieho román Děti půlnoci, 

byla indická literatura na Západě zastupována "povětšinou obskurními intelektuálními turisty 

nebo indickými akademiky" publikujícími v nakladatelstvích v Dillí. Zatímco karibská a 

africká literatura se dokázala prosadit, rozsáhlá indo-anglická literatura nebyla pro západní 

trh zajímavá. Jedním z důvodů bylo, že v Indii neprobíhal žádný konflikt, který by se 

objevoval na předních stránkách novin. Ale hlubším důvodem nezájmu byla kultwní 

nepřístupnost této literatury způsobená ukotvením indické literatury v bohaté tradici mýtů, 

eposů, sanskrtských textů (Védy, Purány), v oráhú tradici, bollywoodských filmech a 

5.1 Rushdie, Salman, Klaun. Šalimar, str. 44. 
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tisícileté historii. 54 Jak upozorňuje Boelunerovú. Západ někdy zapomíná. že historie 

kolunizov::mých zemí nezačala jejich kolonizací. Hoehmerová cituje spisovatelku Nayantaru 

Saghalovou. která dávné indické tradice připomíná a zdůrazňujc. že I3ritove po sobě 

zanechali pouze další vrstvu v mnohovrstevnatém indickém vědol11í.-~5 W. L. \'vebh začíná 

svúj rozhovor se Salmanem Rushdiem z roku 1988 poukazem na to, ze sc Rushdiemu 

podařilo nčeo opravdu pozoruhodného: ,-Kdy2 přijel do Anglie, Indie byla ve většinovém 

britském povčdomí literárním vlastnictvím anglických romanopiscú ... Kiplinga, Forstera. 

Paula Scotta, J. G. Farrella i méně v)rznamnýeh spisovatelú. Nyni ( ... ) je patrně 

ncjznámějším SOUČaSIl)'11l anglick)'m spisovatelem ( ... ) v Bombaji narozcný Ind."5(, !Hli 

pil/noci lze pova7.ovat za průlomový román. kter)T probudil zájem kritiků i čtcnářské 

veřejnosti nejen o Salmana Rushdieho, ale i o další postkoloniální indické autory. ,.Jc třeba 

přepsat literámÍ mapu Indie. ( ... ) IZldá se, že kontinent nalezl svůj hlas," napsaly Thc NCH 

York Times v reecnzi Rushdieho druhé knihy.57 Za Děti půlnoci získal Rushdic (kromě jill~'ch 

o(,;Clle'nÍ) v roce 1981 Bookerovu cenu a u příležitosti 25. a 40. v)Toči udílení této (,;cny byl 

tento román v roce 1993 a znovu v roce 2008 zvolen jako nejlepší z doposud oceněných 

knih. Přízni vč byl přijat i Rushdieho třetí román Hanha, ale skutečnou mel:inárodní 

celebritou známou i mimo literámí klUhy se Rushdie stal až v souvislosti s \')'(.\{mím 

,)úfunských ver.r-ľJ v roce 1988, respektive s reakcí. která po nčm následovala. 

Tato kontrovcrze, vangloamerickém světě známá jako ,.thc Rushdie Afťair", je 

dostatečně znúmá, připomcňme jen ve stručnosti, že proti vydání Sutanskjlch vcdlÍ 

protesto\·ali muslimští fundamentalisté po celém světě a požadovali její sla2cní 7 prodcje. 

protože kniha podle nich urážela proroka Muhammada a rouhala se proti islámu. Situace se 

vyhrotila poté, co ajatolláh Chomejní vynesl 14. února 1989 nad Rushdicm rozsudek smrti a 

iránští představitelé nabídli odmčnu za zabití Rushdieho. V mnoha muslimsk)!ch zemích. 

Indii nevyjímaje, byla kniha zakázána. Nakladatelství, která Su!anské rerše vydala. a 

knihkupectví. která je prodávala, se stala terčem bombov);ch útoHI. Proti knize protesh1val,Y' 

také nČ'které skupiny britsk)'eh muslimů a v Bradforduji muslimové veřt;jně púlili. Jinde byly 

nepokoje bouřlivčjší - v lslámábádu a v Bomhaji zemřelo běhcm prott:stníeh shromáJ.děnÍ 19 

lidí, další oběL' si vyžádaly protesty v kašmírském Šrínagaru. V ncbezpečí se ocitli také 

překladatelé Satansk,f'ch ~'erš[l. V roce 1991 se potvrdilo, 7.(;' nešlo o plané výhríúky: 

The Nel'.' York Time.\". 19.4.1981. Pi'cvLato z 
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japollsk)' překladatel I-litoshi Igarashi byl ubodán k smrti a italsk)' překladatel byl váLnč 

zraněn. Rushdie byl prinucen dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Musel se skr)'vat a na 

veřejnosti se objevoval jen zřídka, v2:dy doprovázen osobními strážci. V roce 1998 írúnsh.á 

vláda oznámila, že nebude atentát na Rushdieho podporovat. ani mu nebude bránit. I takto 

opatrné prohlášení bylo chápáno jako krok k normalizaci diplomatick)'Ch vztahú mezi 

Velkou Británií a Íránem. Rushdie se přestal skrývat a dnes se pohybuje volně, bez větších 

omezení (např. v roce 2000 poprvé po letech navštívil Indii). Podle nčkter)ich islámsk)'ch 

učenCLl všakjatwa zůstává v platnosti a nelze ji odvolat. 58 

Patří-li Rushdie k nejviditelnějším postavám současného literúrního syčta, neznamená 

to - jak mimo jiné vyplývá z předchozích p()dkapitol-, 2:c by byl všcmi nekriticky přijímún. 

Pokusme se nyní shrnout hlavní v)'hrady vůči Rushdiemu ajeho zpúsobu psaní: 

I. Rushdie přijal jazyk kolonizátora, čímž potvrzuje jeho dominanci a pokračuje v jazykové. 

potazmo myšlenkové kolonizaci. 

Rushdic píše anglicky, způsobem, kter)' vychází vstříc západnímu pojetí literatury, a 

prezentuje takový obraz Indie, jak)' chce západní publikum čísi. 

3. Popularita Rushdieho a dalších kosmopolitních autorú má za následek upozadční indick)"ch 

spisovate!ú, kteří píší jinak a/nebo některým z místníchjazykú. 

4. Protože je Rushdie migrant, 2:ijící dlouhodobě v angloamerické kultuře, ncmúžc mluvit Dl 

indil..~k}· národ. 

). Popularita Rushdieho není založena na kvalitč jeho děl, ale na kontroverzi vy\'olané aférou 

kolem S'a/ansk.l!ch ver,fů . 

.Je 7jevné, že všech pět hodů souvisí s politickou dimenzí Rushdieho tvorby. 

s \'ymezovúním se b)'valé kolonie vůči kolonizátorovi, periferie vlki centru. 

Proti první v)'hradě lze namítnout, zc a) Rushdie si tento jazyk nevybral. je 

absolventem britských škol a přiznává, že by jiným jazykem psát nedokázaL h) angličtiml 

pr-išla do Indic spolu s kolonizátory, ale dnes je jazykem, díky němuž se mohou mC7i sebou 

domluvit lide napříč jazykovč odlišn)'llii regiony, proto ji nelze odmítat')'); c) Rushdi(' nepíše 
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angličtinou kolonizátorů. ale angličtinou, kterou si uzpúsobil pro své potřeby, 6m2 rozvolui! 

jej! normy. podrobil si ji a ve výsledku potlačil dominantní moc centra: d) anglicky psaná 

próza mú snadn)f přístup na angloamerick)l trh. přitom zÍlstává přístupná i miliollum 

vzdělan)'ch Indů, kteří vyrůstali nebo vyrůstají v bilingvním prostředí (pro podrobnější 

argumentaci vi7 podkapitola 2.2.3. Rushdie, jazyk a vÍcejazJ"i_rnosf). 

Druhá a třetí námitka spolu souvisí. První z nich má \" sobě implicitně obsa7.cnoll 

v),čitku. že Rushdie spřízněnost s východní tradicí pouze předstírá nebo že tuto tradici 

upravuje tak, aby byla přijatelná pro západního čtenáře, ale ve skutečnosti je plně zakotven 

\' západní estetice a kultuře. Například N. T. Kortenaar zmiňuje kritiku Harishc Tri\"ediho, 

ktcr)' se domnívá, žc Rushdie píše pro západní publikum. tudíž nemúže podával jin)' obraz 

Indie ncž oricntalistiek5,.60 Podobně jako Dysonová (viz podkapitola 2.2.3. Rushdie, jazyk a 

l'ícej(Jzy(~nO,I,'f) také Tri\'edi považuje Rushdieho pou7.Ívání slov z místních indiek)ch jazyků 

za pouh)' trik a domnčlou víc~jazyčnost jeho textů za iluzi. Podle něj píše Rushdic pro 

čteniÍře vybavené pouze znalostí jednoho jazyka - angličtiny. Trivedi dále dokládá, Žl' 

Rushdic sám pořádně neovládá ani urdll, ani hindštinu a mezery má i pokud jde o hinduismus 

a boJly\\.'"oodské filmy (více o Trivediho v)'hradách v podkapitole 3.2.3. Ph'klad do ,.lh~/í'· 

kultury).61 Timothy Brennan hovoří o "poangličtění .magického realismu' a dobi'e prodejném 

.third-v,'orldismu .. 62 a přičítá úspěch kosmopolitních auton\jako je Rushdie "poptúvce po 

tématech ze třetího světa", vzniklé v reakci na turbulentní události plnící první stránky novin. 

(Ispčch však mohou mít jen spisovatelé, kteří se podřídí vkusu centra. Na Západč vydávaní 

autoři jako Rushdic. Vargas Llosa nebo Allende podle něj nejsou reprezentativním výbčrem 

z literatury .,třetího světa'" ale spisovateli. kteří splňují potřebná kritéria: píší romány spíše 

než poezii nebo jiné méně populární žánry, používají evropské jazyky, píší o koloniz.aci, ale 

takov);m 7.púsobem. aby nedráždili západní čtenáře, a jejich estetika odpovídá západní 

lradici. Jsou to autoři. kleŤÍ píší zvnčjšku, bez skutečného napojení na vlastní m'trod, autoh, 

kteří kritizují nacionalismus v době, kdy je to pro Západ příhodné,('~ Na nebezpečí, L.ť si 

centrum pokouši zachovat svou hegemonii skrze přivlastnění autorů, kLeré "schválí jako 

Ostatně 

::1 Tamtéž, str. 4. 
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britské" upozorňuje také Ashcroft,64 zatímco Boehmerová potvrzuje, že "status ,migrantů" 

jako je Rushdie ( ... ) [společně s1 druhou generací ( ... ) diasporických autorů (dětí migrantú), 

jako je Hanif Kureishi, Zadie Smithová nebo Monica Ali, vyústil v definici postkoloniální 

literatury jako téměř výhradně literatury kosmopolitní. .... Výsledkem je, že ostatní spisovatelé 

ze "třetího světa", kteří se nerozkročili mezi kulturami, kteří se zabývají domácími tématy a 

neposkytují Západu, co si žádá, se ocitají na okraji zájmu nebo v naprosté anonymitě.65 Jak je 

vidět, téma vztahu autoru migrantů k mateřské kultuře a k západní estetice a jejich nesporné 

popularity na západních trzích je - na rozdíl od poněkud vyčpělého tématu volby jazyka -

v postkoloniálním diskursu stále živé. 

Čtvrtá výhrada se týká oprávněnosti migranta mluvit za vlastní národ. Kritici 

Rushdieho mluví o jeho odnárodněni (Brennan) či o tom, že přihlášením ke kosmopolitní 

kultuře Rushdie sám přiznává, že stojí mimo indickou kulturu (Trivedi). Rushdie ovšem 

tvrdí, že má Indii pod kůži a necítí se od ní odloučen. Ví. jak Indové myslí, mluví a jednají.66 

Mnohokrát zdůraznil, že ho pojí pouta jak s Indií, tak s Pákistánem a s Británií. Ve svém 

postavení kosmopolity, který "vidí zároveň zevnitř i zvenčí", naopak spatřuje výhodu, "které 

se domorodí spisovatelé nemohou těšit". 67 Protože je oÍárl.a migranství a vykořeněnosti 
jedním z Rushdieho stěžejních témat, v jeho díle najdeme řadu odkazů, které tento problém 

diskutují. Například v Hanbě: 

"Cizáku! Nic ti není svaté! Nemáš právo o něčem takovém mluvit! ( ... ) Pytláku! Piráte! Sw4e 

mínění si strč někam! Známe tebe i tvou cizáckou mluvu, kterou máš omotanou Iwlem těla 

jako fangli: co jiného než lži může splývat z tvého rozeklaného jazyka, kterým se o nás otíráš. 

Odpovídám dalšími otázkami: má se historie považovat výlučně za vlastnictví jejich 

účastníků? U kterých soudních dvorů se uplatňují podobné nároky, jaké hraniční úřady 

vyznačuji území států na mapě?,,68 

A jiná ukázka ze Země pod jejíma nohama: "Celý obraz vidí pouze ti, kdo vystoupí 

zrámu.,,69 

S poslední námitkou se sice nesetkáme v pracích literárních kritiků, kteří ovšem 

nepopírají, že mediální zviditelnění Rushdiemu pomohlo na výsluní (např. Boehrnerová), 

M Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen, 1989, str. 6-7. 
6S Boehmer, Elleke, str. 230-233. 
66 Reder, R. Michael (ed.), str. 194. 
67 Rushdie, Salman, Imaginary Homelands, str. 4. 
(.8 Rushdie, Salman, Hanba, str. 29. 
(fJ Rushdie, Salman. Zem podjejima nohama, str. 40. 
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přesto ji nelze ignorovat, protože i vyjádřeni lidí stojících mimo literární kruhy vytvářejí 

veřejný obraz Rushdieho jako člověka i spisovatele. Například Boris Johnson (politik 

vyhlášený skandálními výroky a dnešní starosta Londýna) v souvislosti s pasováním 

Rushdieho na rytíře v roce 1997 namítal v pořadu Question Time, že je dost jiných autoru, 

kteří by si takové vyznamenání zasloužili, například le Carré. 70 Přitom zdůraznil, že jeho 

výhrady ,jsou založeny pouze na literární hodnotě" Rushdieho dHa,jehož knihy prý se marně 

snažil číst a považuje je za nesrozumitelné.71 Odsuzování kvality Rushdieho díla je 

samozřejmou součástí výpadů islámských fundamentalistů, což lze ovšem pokládat za 

pochopitelné. 

Rushdie zůstává jedním z nejvýznamnějších představitelů současné britské i 

mezinárodní literární scény. Vzhledem ke komplexnosti díla a jeho politickému náboji je 

přirozené, že patří také ke spisovatelům nejdiskutovanějším. Kritické hlasy z kruhů 

literárnfch akademiků nezpochybňují kvalitu jeho díla, ale protestují pf-edevším proti tomu, 

aby byl Rushdie chápán jako ztělesnění či reprezentativní zástupce veškeré postkoloniální 

literatury, a upozorňují na to, že jsou tu také jiní spisovatelé s odlišným stylem psaní a 

tématy, kteří jsou ovšem pro západního čtenáře méně srozumitelní či přijatelnL K debatám o 

své osobě přispivá Rushdie svými komentáři v četných rozhovorech, ve své esejistické 

tvorbě, ale i v odbočkách a úvahových pasážích přímo v rámci svých románů. Projevuje se 

tak jako postmodemí autor intelektuá1, který cítí potřebu svou tvorbu interpretovat a 

zasazovat do širšího kontextu. Za své romány obdržel řadu prestižních cen a jeho popularita 

podpořila zájem čtenářů o literaturu indického subkontinentu, napomohla úspěchu nebo 

otevřela cestu na britský a západní knižní trh početné generaci autorů žijících v Indii i v 

diaspoře (Amitav Ghosh, Vikram Seth, HanifKureishi, Aravind Adiga), mezi nimiž je i řada 

žen (Arundhati Royová, Zadie Smithová, Monica Ali). Vzhledem k oblibě literatury s 

"indickou" tematikou se objevilo také mnoho druhořadých autorů, kteří využili situace a 

zaplavili trh knihami pochybné literární hodnoty (např. Vikas Swarup, jehož román byl 

zfilmován pod názvem Milionář z chatrče 72). 

70 John le Carré, autor špionážních novel, hyl vedle Roalda Dahlajednfm z mála spisovatel ll, ktefi 
Rushdieho v souvislosti s vydánfm Satanských veršů kritizovali (viz Reder, Michael (ed.), str. 185). Lze 
pfcdpokládat, že Johnson si toho hyl vědom a jméno Je Carrého si nevybral náhodou. 

71 Question Time, BBC DNE, 20. 6. 2007. Český arabista Miloš Mendel zase označuje Salanské verše za 
"nepffliš hodnotný výměšek intelektuálova zoufalého hloubáni", a ačkoliv neschvaluje lránem vynesený 
ro7.sudek, prohlašuje, že Rushdie "až zbytečně arogantně pokoušel trpělivost osudu". (Mendel. Miloš, 
Mám.~ká výzva, str. 25~28). 
12 Recenze jeho posledního románu Sb- Suspects hovor! o špatně vystavěné zápletce, fádním jazyku plným 
klišé a papírových postavách. Tripathi, Salil, "Six Suspects by Vikas Swarup", The lndependent. 18. 8. 
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3. SALMAN RUSHDlE V PŘEKLADECH PAVLA DOMINIKA 

3.1. Stručné fl překladateli 

Pavel Dominik se narodil roku 1952 v Ostravě. Po střední škole humanitního srněrn, 

kterou ahsolvoval y Příbrami. studoval v Praze na Filozofické fakultě Univer7ity Karlovy 

(Ibory ruština-angličtin3. Po ukončení studia pracoval jako překladatel a tlumočník na volné 

Hon: pro Pražskou informační službu. Od počátku 90. let se věnuje literámímu překladu Ve 

svoboJném povolání. Překládá angloamerickou prózu, mezi přclo:{,enými autory l1tljdemc 

mimo .iiné Grahama Grccna, Philipa Rothc, Toma Wolt~l. I-lenryho Millera a .Johnn B;mvilla. 

Nejvčtší úsilí však vkládá do systematického překládání děl Salmana Kushdieho II Vladimira 

Ncthokova. Při překladu posledně .imenovaného spisovatele má možnost kromč angličtiny 

\yU7Ít i svých znalostí ruštiny, Vcdle kni7.ních překladú překládá také divadelní hry, které se 

hrají na mnoha česk)Th scénách (např. ve Stavovském divadle, \' Ungeltu. ABC, v 

Dejvickém divadle nebo v libereckém Šaldovč divadle). V 90. letech se zah)'val také 

rřcklaJem a tvorhou dialogů pro dabing. Za své překladatelské dílo se mu dostalo 111noha 

oLcnění - v roLe 1991 získal Jungmannovu cenu za překlad Nabokovy I,olfty_ v roLe 2002 

byl uveden do sínč slávy za překlad románu Salmana Rushdieho Zem podjejima nohama. Za 

práci pro dabing obdržel dvakrát cenu Františka Filipo\'Ského, poprvé v roce 1997 La dialogy 

pro dabing k fihnu JI/a ~:líchod od ráje podle románové přcdlohy Johna Stcinbecka a podmhé 

v roce 1998 za dabingové zpracování mmu Miloše Formana Přclel nad kllkaá'ím hnízdem. 

llatočeném podle knihy Kena Keseyho Vyhoďte ho z kola ven. 

3.2. Dominikovy překlady Rushdieho románľi 

První překlad Rushdieho románu pořízen)' Pavlem Dominikem vyšel v roce 1990.u 

Odeol1u. Jednalo se o román llanba, kter)' byl zároveň prvním Rushdieho dílem, kterl; 

\' Č'cské republice vyšlo. Po něm následOValy v roce 1995 f)č(i plilnoci a v roce J 999 Maurúv 

poslední l'zdech, které vydala Mladá fronta. Od roku 2001 vychá7ejí Dominikovy překlady u 

nakladatelství Paseka. V roce 2001 to byla Zem podjejíma nohama, v roce 2003 Zhěsilost a 

v roce 200S Klaun l<";a/imar, na jehož překladu sc vzhledem k zdravotním potížím Pavla 

Dominika podílela také Zuzana Mayerová. 7J V následujících podkapitolách Se budeme 

zah)'vat specifičností tčchto přckladll do češtiny jak po stránce ideologické_ tak kulturní a 

práce zahrnUl, viz pozn. c. 1. 
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jaz.ykm é, blíže si představíme jednotlivé romány a pokusíme se o zhodnocení ,iejich 

překladu. 

3.2.1. Charakterizace románů přeložených P. Dominikem 

Narativ Rushdieho románů je nelineární, pln)' odboček a odk~lZÚ. Následujíci 

podkapitola v žádném prípadě nepodává ani vyčerpávající obraz, ani kompletní p'i\::hlcd 

všech možných aluzí ohsa7.en)·ch v Rushdieho díle, pOU7C načrtává některé hlavní linie a 

zmiiíuje nčkteré z inspiračních zdrojů a odkazů. Romány jsou představeny v pořadí. v jakém 

vyšly v originále (v překladu vyšla nejdříve Hanha a potom teprve Děti !Jú/noci). 

Obsáhlý' román Děti piil110ci vypráví životní příběh Salíma Sináího, který' přišel na 

svět přesně o půlnoci, kdy Indie získala nezávislost. V tent)'ž den se \' Indii n8l'odilo celkem 

10()! děLí. Všechny tyto děti dostaly do vínku zvláštní schopnosti. čím blí7;C púJnoci se 

narodily, tím většího "daru" se jim dostalo. Salím má kromě v)'jimečnč vyvinutého čichu 

také schopnost číst myšlenky a jeho vlastní mysl funguje jako jakási ústředna, díky které 

spolu mohou .,děli půlnoci" komunikovat bez ohledu na to, jak)im jazykem mluví a kdc jsou. 

Osudy Salíma a osta1ních dětí jsou pevně svázány s osudem nezávislé Indie -- a naopak. [)čfi 

púlnoci jsou zároveli historickým románem, provádějícím čtenáře více než šedesáti lety 

indické historie a politiky, iniciačním románem, popisujícím dospívání Salíma, a rodinnou 

ságou, líčící 7i\'(1) tří generací jedné rodiny. Literární včdci a kritici Casto poukazují na 

podobnost mezi Dětmi pti/noci, Márquczovým románem Sto rokú samoty a (Jrassov~m 

F{t!d1()l~):f11 huhínkem. Salímův dědeček doktor Azí7 je aluzí na hlavního indického lu-dinu 

Forstcrovy Cesly do Indie, čím? Rushdie připomíná dčdictví koloniální líteratury.74 

Z v)"Chodní kultury jmem~jme Pohádky lisíce a jedné noci (Salím vypráví své příhěhy stejnE:' 

jako Seherezáda pro jednoho posluchače, dčtí narozených v den nezávislosti je 100 I) a 

Rúmójanu (vypravěč se přirovnává k Válmíkimu a opakovaně se vrací k tomuto eposu ajcho 

hrdinům). Salímův soupeř Šiva nese jméno hinduistického boha, kter)' je ničitelem a 

stvořitelem v jedné osobě (tato skutečnost se odráží v jeho zápasu se Salímcm), Svou sestru 

naz)'vá Salím Ryšavou opičkou v narážce na jiného boha Hanumana (Ryšavá opička se 

nmodila s ocáskem a odmalička měla sklony zapalovat boty, zatímco Hanwnan podle 

legendy sc:7.chl rozsáhlé území dncšní Srí Lanky). Salímovo putování dŽlmglí připomínú exil 

Pál1duovců 7. eposu Mahábhárata. Salímův velký' nos upomíná na Ganéšu, boha se sloní 

),1 CJoonetillekc, D. C. R. A, str. 16,22. 
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hlavou,75 ltcr)1 údajně seděl u nohou mudrce Válmíkiho a zapisoval Rúmájanll. Rushdie sám 

uvádí, že v)'chodní reference západním čtenářům ('asto unik<tií a naphklad Salímúv nos 

y Americe a v Evropě vnímají jako alu.d na Trislama ,c..,'handyho, (vrana ::: Bergeracll nebo 

(fogolu. Rushdie nepopírá, že tyto narážky v knize jsou, ale připomíná, že stejně tak jsou v ní 

obsazeny odkazy na indickou kulturu. 76 

la1ímco Děli pit/noci vyprávějí historii Indie, Rushdieho třeti román f!unhll líčí 

historii Pákislánu a jeho turbulentní politiku. Přir07;eně nejde o faktografické vyprávčni u 

historie je jako v předchozím románu smichána s imaginací, nle postavy dvou rivalú 

bkandara Harappy a Razy Hajdara mají svůj předobraz ve skutečných politicích Zulfikáru 

Alí Bhuttovi a Ziovi ul-Haqovi. (Istřednim tématem románu je útlak ve všech sv)'ch 

podohách a sharam, pocit zahanbení, ať v soukromé nebo veřejné sféře. Z mnoha odkwú na 

literaturu a historii uveďme jméno hlavního hrdiny Omara Chqjjáma, upomím~iící na 

sla\'ného perského básníka, a také Iskandem Harrapu, jehož křestní jméno jt.:: aluzí na 

Alexandra Vclkého a příjmení na dávnou civilizaci v údolí řt.::ky Indu. V)'běrem takového 

jrHl'na Rushdie podtrhuje dvě strany lIarrrapovy osobnosti v)'Chodní kořeny i příchylnost 

k západní kultuře. SuÍÍa Zenobia svou zuřivostí připomÍn~ bohyni války Kali, v rom{mu jl.': 

rřipomenuto, žc svět zalívá temnou epochu kalijugy.77 

Dalším románem, který' přeložil Pavel Dominik, je Maul'Uv poslední vzdech, jeho2 

těžištčm jl.': opět indická historie zprostředkovaná pomocí životních příběhů rodinného klanu 

hlavního hrdiny Moarese Zogoibyho, přezdívaného Maur. Kniha popisuje rozdílné postoje 

lndú k britskému impériu, po1itick)' vývoj v jihoindickém státě Kerala. zbytky 2idovské 

komunity ve městě Kátin a nárůst hinduistického fundamentalismu. Přezdívka Moarcse je 

alw:í na Shakespearova Olhella a onen "poslední vzdech" odkazuje na rozloučení posledního 

sultima Andalusie Boabdila s Granadou z roku 1492, symbolizující nucen)' odchod /\rabú '[I.: 

Španělsku. Téhož roku hyli ze Špančlska vyhoštěni Židé, čímž skončilo obdohí, kdy vedle 

.;;cbe 7,Íli příslušníci různ)'Ch nábo?enstvL Španělsko pod vládou Arabů chápe Rushdie jako 

rnolkl multikulturní společnosti hodn)' následováni, kler); kontrastuje se vzrústqjícími 

tendencemi náboženských ta.natiků v rndii. 7K Moarcs sám sebe pi'irovnává nejen 

k Boabdilovi, ale také k Dantovi, uzavřenému v pekelném bludišti, k Martinu Lutherovi 

(když hledá dyeře, na nčž by přibil svůj životní příběh) a k Ježíšovi na hoře Olivetsh'. 

Raman Fic1ding, vúdec hinduistického hnutí. se nápadnč podobá Balu Thackcraymu. 

í' SmaJe. DmiJ (cd.), str. 55-57. 
R. Mit:huel (ed.), str. 2. 

l), C. R. A. str. 53-67. 
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předsedovi exlremistieké strany Shiv Sena (Šivova armáda).7<l V knizc je popsána Jaké 

skutečná kóčinská synagoga s modrými kachličkami z Kan1onu, na nichž se ovsem \' rOlllánu 

objevují v)jevy z. národní historie i z historie hlavních protagonistL1.!<o 

Po Alaurově posledním vzdechu následoval román Zem podjejíma nohama, nabízející 

jakousi alternativní ver7.i historie rokenrolu. Román je inspirován orlcovsk}'l11 11l)'Ícm, 

skutečné události se v nčm prolínají se smyšlenými - např. prezident Kcnnedy není zastřelen 

a Lou Rccd je 7ena. Kniha je plná aluzí na řeckou mytologii, klasickou literaturu n 

popkulturu a ohjevqjí se v ní postavy inspirované znál11~'rni osobnostmi. Ormus Kama Ile:::e 

rysy Johna Lennona, Elvise Prcsleyho, ale také Freddieho Mercuryho. Amos Voight ajcho 

sJudio .,Jatka" sc velmi podobají Andymu Warholovi a jeho "Fabrice" O,'aetory), Patrne 

l11álokler)' čtenář zaznamená odkazy na dílo svčtově proslul)"Ch fiJtografú. Vyprávění začíná 

symholicky na sv. Valentý'na roku 1989, tedy v den, kdy byla na Rushdicho uvalena ťat\\'<l.gl 

V románu se čtenář setká i s postavami z předchozích knih, např. s Williamem Methwoldem 

'/. Dět! púlnoci a s Aurorou Zogoibyovou L ,\Jaurova posledního vzdechli. 

Román /.hěsilost se odehrává především v New Yorku na počátku nového milénia aje 

autorovÝ'In pokusem o rel1exi moderního světa řízeného sofistikovan~'mi technologiemi, 

Hlavní postavou je bývalý' univerzitní prolesor indického pLl vodu Malik Solanka. ktcr~

přijí7:dí do New Yorku hledat ztracen)' klid, ale místo toho se setká se zběsilostí v mnoha 

podobách. I v tomto románu se vyskytuje řada intertextuálních odka7ú, včetnč aluzí na 

Othella a llvězdné války. Kniha je "americk)'m" románem a představl~je odklon od 

Rushdicho děl včnovaných Indickému subkontinentu. 

Posledním románem je Klaun )(;alimar, kter)i se odehrává střídavě v Kalifornii, 

Kašmíru a válečné francii a Anglii. Klaun ,(;alimllr je příběhem o odplatě, o povrchnosti <l 

průmčrnosti kalifiJrnského života a o Americe po ll. září. Zároveň odhaluje nečekané 

paralely mezi druhou světovou válkou a kašmírským konfliktem. Kromč odka7ú na americké 

reálie se v textu objevují především zmínky o místech a osobnostech svázaný'ch s kašmírskou 

historií (např. aluze na Šalimarskou zahradu nebo mughalského císaře Akbara). M~LX Ophuls. 

hrdina protinacistického odhoje a hý'val)' velvyslanec USA v Indii, je také prvním 

"dlpadním" hrdinou v Rushdieho tvorbě. 
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3.2.2. Překlad a ideologie 

André Lefevere a Susan Bassnettová patří k teoretikům manipulační školy, kteří 

upozorňují na roli ideologie v překladu. Onu ideologii bychom neměli chápat v úzkém slova 

smyslu, ale spíš jako převládající kulturní politiku, včetně estetiky a hodnot., ve společnosti, 

jíž je překlad určen. Podle Lefevera a Bassnettové nevznikají překlady ve vzduchoprázdnu: 

"Překladatelé pracují v rámci dané kultury v daném čase. Způsob, jakým chápou sami sebe a 

svou kulturu, je jedním z faktoru, které mohou ovlivnit způsob, jakým překládají."s2 Za 

klíčovou pak Lefevere považuje roli ,,mecenáše" (angl. patron), tedy osoby nebo instituce, 

která si překlad objedná. ,,Mecenáši mohou podpořit vydání překladů, které považují za 

pnjate1né, a stejně účinně mohou zabránit vydání překladů, které za přijatelné nepovažují,«S3 

říká. Při komplexním hodnocení překladu bychom se tedy neměli zabývat pouze ekvivalencí, 

ale také například tím, jak probíhá výběr textu k překladu, jakou roli v něm hraje mecenáš a 

jakou překladatel, jaké místo bude mít překlad v cílové kultuře.84 Lefevere hovoří o 

"cirkulaci kulturního kapitálu''', tedy textů, které jsou považovány za kulturní kapitál buď 

konkrétního národa, nebo - v dnešni globalizované době - přímo celého světa, který se šíří 

mimo jiné překladem. Takový kulturní kapitál v sobě zahrnuje díla, jejichž znalost je 

vstupenkou do intelektuálního světa.85 V postkoloniálním kontextu potom tvrdí, že "západní 

kultury ,překládaly' (a ,překládají') nezápadní kultury do západních kategorií, aby jim 

porozuměly a dokázaly se s nimi smířiť,.86 

Zde je třeba, abychom si uvědomili rozdíl mezi dopadem rozhodnutí, co a kdy 

překládat či vydávat, v zemích jako USA nebo stále i Británie, které skutečně mají vliv na 

vznik "světového kánonu", a v zemích bez většího mezinárodního vlivu, jako je Česká 

republika. Ve velkých kulturách sice překlad nehraje tak důležitou roli jako v malých, tím 

spíš je ale překlad knihy do anglíčtiny potvrzením její hodnoty. Výběr textu k pfekladu navíc 

ovlivňuje nakladatelská politika, která je zase sama ovlivňována řadou faktorů, mimo jiné 

módními trendy a literární politikou kultury, z níž texty přebírá - a v našem případě jde 

především o kulturu angloamerickou. Nezapomínejme totiž, že k tomu, abychom mohli 

uvažovat o překladu, musí existovat originál. Aby si český nakladatel nebo překladatel všiml 

82 Bassnett, Susan; Lefevere, André, Trans/ation, history and cu/ture, str. 14. 

83 Tamtéž., str. 19. 

84 Bassnett, Susan; Lefevere, André, Constructing cultures: essays on literary translation, str. 123. 

85 Tamtéž, str. 41-42. 
S6 Bassnett, Susan; Trivedi, Harish (ed.), str. 77. 
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knihy, kterou by chtěl vydat nebo přeložit, musí taková kniha nejprve vyjít. Samotný akt 

vydání by však většinou nestačil. Aby kniha upoutala pozornost jak doma, tak. za hranicemi, 

musí se o ní začít psát. Nakladatelé sledují recenze v literárních rubrikách britských či 

amerických časopisů, sledují, kdo kde obdržel jakou cenu, knihy jim doporučuji literární 

agenti. V českém kontextu je tedy výběr ovlivněn primárně naší orientací na angloamerický 

prostor (která je podmíněna historicky) a následně kulturní politikou, jež v tomto prostoru 

převládá. 

V souvislosti se 71lodnocením a zařazením díla Salmana Rushdieho jsme citovali 

některé kritiky, kteří v oblíbenosti jeho románů na Západě vidí odrodilost mateřské zemi, 

nadbíhání západní estetice a prezentování dříve kolonizovaného subjektu optikou, která je 

pro bývalého kolonizátora akceptovatelná. Nesporné je, Žl:, kjeho popularitč přispěly změny 

ve společenském klímatu, otevření multikulturního diskursu a narůstající zájem o poznání 

jiných kultur, vyvolaný mezi jiným také vysokým počtem přistěhovalců, kteří se natrvalo 

usadili v západních zemích.8? James F. English ve své knize o významu a prestiži kulturních 

cen vysvětluje, jak se tyto společenské posuny promítají do politiky udílení i vytváření 

literárních ocenění. Podle něj si západní či nadnárodní kulturní instituce vybírají "umělce 

z bývalých kolonií, aby je zařadili do svého údajně globá1ního pantheonu,,,.88 English cituje 

tajemníka Švédské akademie, který II příležitosti udělení Nobelovy ceny Wole Soyinkovi 

představil tohoto autora nikoli jako nigerijského, ale jako kosmopolitního spisovatele, který 

nigcrijské mýty a tradice spojuje s evropskými literárními tradicemi. English přitom netvrdí, 

že by se za touto politikou nutně skrývaly neoimperialistické tendence, pouze dochází 

k závěru, fu tímto způsobem vzniká nová kategorie literatury, kterou je možné ocenit jen 

v mezinárodním měřítku. Představitelé této "světové" či "globální" literatury se přitom 

nemus~jí těšit stejné prestiži na domácím poli. Globá1ně oceňovaná díla se nemusejí 

shodovat s díly, která jsou oceňována na národní úrovni. Dlouhodobě je ale pro národní 

kulturu neudržitelné, aby vzdorovala hodnotovým soudům prestižních institucí a prosazovala 

87 Oblíbenost témat a přlběhů ze "tfetiho" světa se promítá také do tvorby spisovatelů, kteří sami z žádné 
bývalé kolonie nepocházej!. Velkému úspěchu se těší napl'fklad Louis de Bemieres, který hledá inspiraci 
mj. v historii Latinské Ameriky, Turecka a Řecka a kterého s postkoloniálnfmi autory spojuje i využíváni 
prvků magického realismu. Na české Iiterámi scéně se tento trend projevuje v námětech spisovatelů mladé 
generace (HOlová, Ryšavý). Pfipomeňme také literární "skandál" z roku 2009. kdy cenu Knižního klubu 
pro mladé autory zlskala kniha Bílej kun, žluté!; drak údajně napsaná českou Vietnamkou. Přestože po 
literární stránce lze tomuto dílu mnohé vyčítat, kritici je přivítali s povděkemjako první literární útvar 
vzešlý z české vietnamské komunity. Posléze ovšem vyšlo najevo, že skutečným autorem byl český 
novinář Jan Cempírek. 
RS English, James F., The Economy oj Prestige: prizes, awards, and the circulation ~f cu/tural value, str. 
297. 
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radikúln,,: odlišná kritéria. Sll .,Globální" autoři, kteří získají v)'znamná ocenění. tedy zpčtne 

nvlivllují i situaci na domácím trhu. Navíe sami (Rushdieho nevyjímaje) potom L'.ased:~ii 

v puradnú:h orgánech, které vhodné kandidáty na ocenění navrlllDÍ,90 English upozorňl~iC' 

l<lké na kumulaci cen v rukou nevelkého počtu autorú a u Rushdieho udává, že jl' - podle 

údajú Britské rady - dr:7.itelem celkem 21 prestižních cen a řady dalších méně \)'znamn)-ch 

ocenčnÍ. čestných doktorátů atd.\l' Je nasnadě, že globální zviditeln0ní spisovatelů. jaku je 

Rushdie. má a musí mít vliv i na českou nakladatelskou politiku . 

.lak .isme předcslali, v Č:eské republice vyšel první Rushdieho román v roce 1990, ted) 

velmi brzo poté, co v zemi proběhla změna režimu. Od socialistického k demokratickému. 

Od koleklivního k individualistickému. V tomto kontextu je příznačné, že Pavel Dominik 

v duslo\'u ke svému překladu Hanby zdůraziíuje těžký úděljedincc v dčjinách: 

. .JedinC'c v historii, wk jak je pojímána v románech Salmana Rushdicho, je zotročován s\oý'm 

prustřcdim. Musí s ním neustále svádět boj. Šance pře.:ť:ít v takov)'Ch podmínkách se ctí jsou 

zoufale malé. Právě proto se Salman Rushdie ve všech svých románech snaží obhajovat 

svobodu a důstojnost člověka.,,92 

Pi'ekladatc1 tak implicitně poukazuje na paralely mezi Rushdiebo románem a otázkami 

diskutovan)'mi v polistopadové době ve spqjitosti s komunistickou minulostí: Bylo mužné 

pí·ežit tato léta se ctí? nylo možné uchovat si důstojnost? Do jaké miry mohl b)t člověk 

v bý;valém rcžimu svobodný'? Zajímavá je také Dominikova charakterizace Rushdieho jako 

,,\zdělanee žijícího v civilizovaném státě·,.93 "Civilizovaným stútem" je pochopitelně míněna 

vetká Britúnie, není však úplně jasné, vůči kterému ,.neeiviJizovanému" státu se vymezuje. 

Je pravděpodobné (také s ohledem na rok 1990), že vůči jakékoli totalitě obecně. V jiném 

kontextu by však podobná poznámka mohla b)'t chápána jako vyvyšování záp<ldní kultury 

b)'valého kolonizátora nad zaostalou (necivilizovanou) kulturu, dejme tomu, lndie neb() 

Pákistánu. Mo7.n)'m terčem mohl b5i však také Írán, protože román vyšel nedlouhu po 

Chomejního odsouzení Rushdieho k trestu smrti. Jisté je, Je překladatel v doslovu pusky11 

denár-LIm návod, jak Rushdicho román a potažmo všechny jeho romány interpretovaL čímž 

se podílel na vytvoření Rushdieho obrazu v očích českého čtenáře. V posledním odstavci 

8') Tamkj" str. 302-305. 
~~I' Tamte7:. 5tr. ~ 15. 

~tr. A5 
Pavel, . .1 Iistoric a současnost v románech Salmana Rushuicho" \' Rushdie, Salman, I hmba. 

~tr. 340. 
',., Tilll1tD.str. 341. 
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potom Pavel Dominik shrnuje v té době aktuální "mez,inárodní skandál", který' vyvolal román 

.)'all1flSké ver/:e. a dochází k závčru, že kniha "nastolila otázku svobody slova a myšlení 

v demokratické společnosti a jejich složitého postavení v součnsném světě",'l4 Z doslovu je 

patrná překladatelova snaha představit Rushdieho za pomoci dobové nStoriky jako 

intelektuúla, jehož romány se týkají stejných problémů. jaké h)'baly tehdejší českou 

společností. Na jiném místě překladatel komentuje situaci v Pákistánu a vyslo\'l!je nadčji. že 

.Y;íkistán, ktcr)' se mčl C .. ) stát baštou islámu, se již nikdy neocitne na pokraji totální 

amorúlnosti, která bý'vá předzvěstí .zákona nieoty', rozrušené reality. chaosu, v nčm? příště 

mohou zaniknout i hlasy spisovatelů, povstávajících na obranu pravd) , .. 4~ Také tolo 

prohbšení koresponduje s ČeSk)'111 polistopadový'm étosem a národními tradicemi. v jejich.! 

rámci byli spisovatelé vYLdvihováni jako svědomí národa. Zároveň je naznačeno spojení 

islámu s "chaosem", či dokonce "amorálností" a stvrzena univer7,ální platnost hodnot jako je 

demokracie a svoboda projevu (lak jak je chápána v západní tradici). Překladatel v doslovu

včdomč či nevědomě podpořil takové vidční světa, jaké odpovídalo diskursu dané doby. 

La'ATenCe Venuti hovoří o překladu jako o aktivitě, která je svázána s "intertextuální a 

ideologickou konfigurací, jíž si překladatel nemusí b)'l plně včdom", zdúrazňuje. že .,překlad 

( ... ) disponuje ohromnou moCÍ při vytváření národních identit a může proto hrúl dľI1ežiíou 

geopolitickou roli" a překladatele označuje za "agenta kulturní praxe".l)!> Doslov Pa\'Ja 

Dominika je příkladem takové tvorby kulturní identity vně samotného překladu 

Ptipouštímc~li však, že vnější okolnosti, jako je samotný v)'běr textu k překladu nebo 

ptCLentace díla či autora, mají ideologický náboj (znovu připomeňme. že ideologii 7.de 

chápeme v širokém smyslu slova, nikoli pouze jako politologick)' termín) - zejména pak II 

autora, jako je Rushdie, na jehož. osobnost, ale i dílo si mnozí utvořili námr podle jeho 

mediálního obrazu, aniž kdy četli jakoukoli zjeho knih --, nemyslíme si. že by se ideologie 

Hutně musela odrážet v samotném textu překladu, alespoI1 ne ve větší míře, než v jaké 

pr·ekbdatelovu volbu ovlivňují jiné faktory jako např. jeho včk, zkušenosti a idiolekt. 

Nedomníváme se. že by v české současné překladatelské praxi existovala tendence zámeme 

vynechávat v překladu pasáže, které by neodpovídaly převládující estetice nebo vypovídaly II 

jazykový'ch či kulturních rozdílech, jak o tom mluví Venuti, který pro příklad uvádí překlad 

Fcova románu ./méno riiže, z jehož anglické verze (The Nmlle (!f Ihe Rose) 7mizely nčkteré 

<)~ Tamt~J, str. 342. 
,; I"amtéž, str. 342 

';JI> Vel1uti. Lawrence, Rethinking Truns{ution. str. 11. 
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pasáže dokládající kulturní odlišnost a dále bylo vypuštěno více než dvanáct stran 

z originálu, včetně latinských pasáží. 97 Rozhodně pak můžeme prohlásit, že k podobným 

vypuštěním u Dominikových překladů nedošlo. 

3.2.3. Vícejazyčnost v kontextu české literatury 

Vícejazyčnost má v české literatuře dlouholetou tradici. Jak upozorňuje Petr Mareš. 

,,[v] novodobé literatuře se užiti několika jazyků v textu zřetelně pociťuje jako postup 

příznakovf'. Literatura a jazyk jsou totiž důležitými prostředky národního sebeuvědomění a 

pevnou součástí národní ku1tury.98 

Historicky se český národ musel vymezovat především vůči národu německému. 

V literatuře z doby národního obrození se projevuje snaha dokázat, že čeština je stejně 

bohatým - ne-Ii bohatším - jazykem jako němčina. Přesto nebylo možné, aby tehdy vzniklé 

texty ignorovaly skutečnost, že úřednímu styku dominovala němčina, že na českém území 

žilo mnoho Němců a mnoho obyvatel bylo bilingvních. Použiti němčiny sloužilo 

obrozeneckým autorům k vyjádření reálné situace, kdy lidé běžně střídali jazykové kódy, 

zároveň se ovšem pokoušeli využít jazykové deformace ke komickým účelům a - možná 

především - k vyzdvižení estetické hodnoty a libozvučnosti češtiny nad údajně těžkopádnou 

němčinou (např. Tylova Fidlovačka) neho ke kritice "němčení" Čechů, kteří sice německy 

pořádně neumějí, ale o to víc ji VYUŽívají.99 Po první světové válce se pak němčina 

objevovala v české literatuře zejména jako jazyk používaný zkostnatělým rakousko

uherským režimem, jeho annádou a správou (daleko nejznámějším příkladem jsou Haškovy 

Osudy dobrého vqjáka Švejka za světové války) a německy mluvící postavy jsou obvykle 

nesympatické či směšné. 100 Obdobím po druhé světové válce ani normalizací se Mareš 

nezabývá, můžeme ovšem konstatovat, že negativní postoj k němčině pokračoval. 

V poválečné literatuře, která reflektovala dobu protektorátu, to snad ani nemohlo být jinak. 

Němčina byla spojována s nacistickou ideologií, koncentračními tábory a útlakem českého 

národa (např. Drdova Němá barikáda). Také v době nonna1izace měly německy mluvící 

postavy v české literatuře, ve filmech a v televizi převážně záporný charakter ~ buď šlo o 

osoby s fašistickou minulostí, neho alespoň o překupníky starožitností apod. (např. Třicet 

případlJ majora Zemana). 

Jiným případem vícejazyčnosti v české literatuře je literatura exilová (např. 

97 V cnuti, Lawrence, The Scandals ofTranslation: tawanls an ethics of dijJf!rence, str. 154. 
~8 Mareš, Petr, str. 14. 
W Tamtéž, str. 61-73. 
1(lI) Tamtéž. str. 120-121. 
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Škvorcck)·, I'řešúák, Jan Novák). Spisovatelé emigranti vyu:l,Í'I-"* vícejazyčnosti k zasazení 

příbčhu a k vyjádh::ní exilové zkušenosti člověka, kter)' je konfrontován s jazyky a kulturou, 

s nimiž není plně obeznámen. Jejich knihy vypovídají o exulantském pocitu odlišnosti. o 

prorůstání a kontaminaci mateřského jazyka slovy, idiomy a gramatick)'mi konstrukcemi 

jn;:ykcm exilové země, Výsledným obrazem může b),t důraz na multikulturnost prostředí, alc 

zúroveJ1 také obava z vykořeněnosti, 7. osamocení (Třešúákův Klíč je {JOd rohožkou), nebo 

podtržení "nepřelojjtclnosti" historické paměti a/nebo jazyková komika a karikováni 

exilového společenství (Škvoreckého lnženj'ť lidskf'ch duH a 7e :ivo/a exiloVé; 

\P(J/cólOsli). [Ol Za použití Marešovy tenl1inologie můžeme konstatovat, že bá70V)'1ll jazykem 

zústúvá čeStina, kdel:to nejčastějším včleněn)'m jazykem již není němčina" ale angličtina. LI 

n0kter)'Ch autorú je přitom používána ncjen pro změnu jazykového kódu (oscilaci) čl pro 

ja7,ykovou deformaci ve formě komolení. odch.ylek od normy. ale také pro t7V. interferenci, 

kdy je jazyk "deformován tím, že se do něho skrytě, podpovrchově promítají prostředky a 

struktury jiného jazyka", někdy v míře, která čtenáři bez patřičné ja7,ykové znalosti ztčžl~je 

pocho[1l'ní textu (Škvorecký),102 

Styčným bodcm mezi vícejazyčností v české literatuře a vícejazyčností Rushdieho 

fOl1lánú je - při všech odlišnostech - jazykové vymezováni vůči dominantní moci \proti 

Rakousku-Uhersku nebo německé říši v českém případč, proti britskému impériu v pnpadě 

Indie), snaha o vykreslení zkušenosti človčka v exilu a střetávání kultur. Zásadním r07.dílem 

jc vi,ak skutečnost, že bázov)'m jazykcm české víccjazyčné literatury je čeština1r\.<, kdežto II 

Rushdicho je to angličtina, tedy jazyk kolonizátora, jakkoliv upraven)· a "poindičtěnf'. Tenlo 

rozdíl má své historické i pragmatické vysvětlení. Zatímco Indie je řazena me7.i diglosické 

společnosti 104 a angličtiny vyu7.ívá jako sjednocujícího komunikačního jazyka, na čcském 

území sice panoval bilingvismus v dobách Rakouska-Uherska, s příchodem národního 

nbro7,cní ale z3čala být nčmčina pociťována jako nástroj starého mocnářství k potlačení 

n:'lrodních snah o sebeurčcní a posléLe ji dáJe zdiskreditovaly dvč světové války. Následoval 

(ldsun Němcú a faktické nastolení národní i jazykové homogenity. PragJllatick~' dllvod 

lnzyknvé volby spočívá v tom, že Rushdie se sv)'mi romány obrací především k západllínl 

čtenařúm (což nevylučujc, ;7,e je čten i Indy ovládajícími angličtinu), kde/:to čeští spisO\'<ltclé, 

\ú:-ll1~ exilov)'ch (ovšem s v)'jimkou Kunder~y), oslovuji českého čtenáře. proto musí ps~l 

:::: raml~~, str. 122-149. 
- Tallll~z. stl, 39. 

I imu. Helen. 1989, sir. 39-40. 
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jaz}'kem, kterému bude rozumět. Závěrem dodejme, že - jak vyplý'vá z V)'šť uvedeného 

přehledu -, českÝ' čtenář je zvykl)' na vícejazyčnou literaturu, byť pro něj nejsoujcjí včlenčnl' 

ja7yky tak exotické jako urdu nebo hindština. 

3.2.4. Překlad do .. třetí" kultury 

Při překladu postkoloniální literatury dochází ke zvláštní situaci. Připomeňme si, že 

Sahnan Rushdie mluví o svém psaní jako o překladu a G. J. V. Prasad říká, že postkoloniúlní 

texty se čtou jako překlad. Na příbuznost tvurčích postupú postkoloniálních autorů a 

pi"eklac1ateICl upozorňuje i Maria Tymoczková. Při psaní postkohmiálni literatury 7aJoCřené 

nu zjpadllí publikum stojí totiž spisovatelé před podobn)'mi problémy jako překladatelé: 

členuhi1l1 zjiné kultury musejí zprostředkovat aspekty kultury domácí. i\luzc na kultmní a 

núhozenské tradice, mýty a historii. které by v cílové kultuře zůstaly nepochoreny.jsoll proto 

(stejně jako u překladu) vysvčtlovány, přestože v původní literatuře by normáln(~ byly 

přítomlly pouze implicitně. Tím fakticky dochází k vysunutí kulturního pozadí do poph;~dí 

(.Jrontloading"). Při převáděni metafor a přísloví se pak spisovatel i překlmlatd rO/,l1lldují. 

nakolik se přiblížit nebo naopak odch)llit od normy cílového jaLyka. V přípndech, kdy pro 

urt:itol1 včc či jev, neexistuje v cílovém jazyce odpovídající V)Taz:. autor i překladatel volí 

mezi vynecháním, přibli7nou ekvivalencí, dovysvětlením neho použitím cizího termínu. Hi.' 

Pokud je tedy postkoloniální text v jistém smyslu překladem, byť se jedná o ph:klad 

kultur, potom múžeme označit překlad postkoloniální literatury s určitou nadsázkou za 

__ pl'ekl[ld překladu". Taková situace nemusí být pro překladatele nev)'hodná. V)'hodnost 

takové situace ovšem závisí na poměru vzdálenosti rneLi zdrojovou kulturou (v našem 

případě indickou) a cílovou kulturou originálu (v našem pOpadě angloamerickou) a me7i 

zdrnjo\'ou kulturou a cílovou kulturou překladu (v našem případě českou). Pokud je tato 

v7(.Iált:nost víceméně shodná. rřekladatcl má v jist)'ch aspektech usnadnčné rozhodováni. 

Problém nastává v případč, kdy má b)1: rostkoloniální text přelož-cn "zpět" do zdrojové 

kultury. 

J-larish Trivedi v recenLi Dětí púlnoci pro indický tisk podrobl~ie ostrť kritice nejen 

Rushdicho román, kkrý' považujc knihu, již je "snadné odložit'" ale také její pi'eklad do 

hindštiny. Kromě toho, že indick)i překladatel, povoláním novinář, podle Trivediho nestacil 

na chll1) úkol a v)'s1edný' text lze označit za "překladatelštinu", se pfi rřckladu do hindštiny 

vyskytly specifické problémy, které potvrdily, že Rushdiehu román je primárně 7acílen na 

1(;5 H3~sncll, Susan; Trivedi. Harish (ed.), str. 24-30. 
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západního ctenáře. Trivcdi se domnívá, že Rushdic může být sicc "v zemi slep)'ch k moderní 

hislnrii a existenci Indie jednookým králem'", ale překlad Dělí půlnoci do mateřské kultury 

dokázal jl'ho narati\' dekonstruovat a vyjevit jeho skutečnou podstatu. Podle nčj je Slyl a tón 

Rushdieho romúnu pro indického čtenáře nudn)', ba dokonce urá711vý. V knize je .,málo fikce 

a phliš mnoho tzv. historie", převzaté z Historie Indie od Stanlcyho \Volperla. Jako phklad 

udává sa1l1otn~> začátek románu, kdy Salím Sináí po uvedení data svého narození cJ(ldává, že 

khož dne získala Indie nezávislost, což je informace pro každého Inda nadhytečná 

(JronlloacJing", o kterém mluví Tymoczková). Trivedi dále upozorňuje, že problémy II 

překladu do hindštiny působí i západními kritiky vyzdvihovaná vícejazyčnost. proto7.e 

Rushdic ěasto slova uvedená v indick)'ch jazyc.ích vysvětluje y anglictině a to tak. ?T "edJc 

sebe staví v juxtapozici synonyma v různ)-ch jazycích. Jindy zase ozvláštňuje angličtinu 

\')Tazy přeloženými kalkem z urdu nebo z hindštiny, při zpčtném přeložení se ledy stírá 

jejich originalita. 101) Postupné "odhalování" historick.geh událostí a prvky víccjazyčnosti jsou 

pl·itom součásti autorova narativního postupu a autorského stylu. 

'1 n, co činí pi'eklad do hindštiny obtížn)'m, mUže práci překladatele do cdtiny naopak 

u~naJnit. Například ohjasnění historické ci kulturní narážky vnitřní vysvětlivkou patří 

k bť211ý"l1l překladatelským prostředkúm. V případě Rushdieho romimu ll1i:iže h)·1 přckladatt-l 

při pi'"evádťni indick)'ch alu..á v zásadč veden autorem, kter)' takové vsuvky používá na 

místech, na nich.l to považuje za důležité. Překladatel se tedy nemusí rozhoJovat, zda 

vysvčtlovat, nebo ne, řídí se podle autora originálu. Takoy)'ch .,převzat)'Ch" v-nitřnich 

vysvětlivck jc v Rushdieho knihách opravdu mnoho. Příklady hudeme llvádčt nejprvc 

v pi'lvodnírn znění a potom v překladu, za text připojíme závorku se zkrácený·m názvem 

romúnu a stranou, z níž citujeme. 

"1 \vas born ( ... ) on August 15th, 1947. ( .. ) No, i1's importanl 10 bc more .. On tbc stroke uf 

midnight. as a matter oťfact. ( ... ) Oh, spell it Dul, spell it out: at the precise inst<lnt oflndia's 

arrival at independente ( ... )" r Children, 3 J 
.,[NJarodiJ jsem se 15. srpna 1947 (. .. ) Ne, musím b)"t mnohem .. Ve skutccnosti s úderem 

pÚJnoci. ( ... ) Ale no tak, prosím tě. ven s tím. jen to vyklop: přcsně v okam7iku, kdy lndie 

Lískrlla neznvislost ( ... )" [Děli, 111 

Anglický čtenář získává tutéž informaci jako česk)', informaci, která je pro román klíčov{t. 

Iv" J'h::v;rato z recen ... e "Rushdie the Fantoosh" pro indicii· tisk, pos"ytnuté Harishem Trivedim autoree 
diplomové práce. datum a místo zveřejnění není známé. 
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Přeslo l;:c namítnout, 7.e v anglickém čtenáři vyvolá tal0 pasáž jiné konotJce, protO;l.C jeho 

vztah k Indii. bývalé kolonii, není historicky neutrální. Navíc si patrně spíšt;~ ne! česk)" čtenár 

všimne Rushdicho narážky na 51av11)' Néhrúův projev ("the stroke ofmidnight"). 

·'l'alaaq/ Ta!(Jaq.' Talaaq.' 

The English lacks thc thundcrclap sound ofthe Urdu, and anyvvay you know \Vhat it means. I 

divorce th('"c. I divorcc thce. I divorce thec:' [Children, 7R-79J 

.. Ta/úkl Tolák.' Tolák/ 

/\ngličtina postrádá rachotiv)" zvuk urdštiny, a vy tak jako tak víte, co to znamená. Rozvádím 

se s tebou. Rozvádím se s tebou. Rozvádím se s tebou." llJěti, 91 J 

Vyznční originálu se shoduje s vyznčnim překladu, případné rozdíly ve čtenáhlVč pochopeni 

zúvisí na jeho znalosti muslimských zvyklostí. 

··f:.J jews o1'the Amritsar Massacre ( ... ) destroycd the Anglophilia 01' almost cvery Indian (thc: 

Nobelluureate. Rabindranath Tagore, retumed his knighthood to thc King) ( ... )" fThc j\Ioor, 

22] 

,,[Z]pnívy o masakru v Amritsaru ( ... ) zničily náklonnost k čemukoli anglickému II téměř 

každého Inda (nositel Nobelovy ceny Rabíndranáth Thákur vr<:'!til anglickému králi rytířsk)' 

titul) ( ... )"'[;\.1011", 30j 

Kromě historického v)lkladu obsahuje originál i překlad identifikaci Thákura jako nosi!ele 

Nobelovy ceny -- opět infom13ce, které si je dobře vědom kaž,d)' Ind, ne tak anglick)' nebo 

česk)' čtenář. Zrovna tak lze naléLt př[klady, kdy by překladatel mohl \'nitřní vysvětli\'ku 

pou7it a indickou reálii učinit explicitnější, ale neudělá to, zřejmč i proto, že se řídí podle 

autOfi) originálu: 

"[L]O(lk at Birla. and Tata. and all the powerful: thcy make things." [Chi/dr!!J1. 3.:'í4] 

AP1odí\'ej se na Birlu a Tatu a na všechny mocné: vytvářejí věci." [Děli, 3811 

'Trlhe Doctoťs ashes were sprinkled on the waters of Holy Ganga at Manikarnika-ghat 

( ... )" [Chi/uren. 2471 

.. IDJoktori'jv popel byl ( .. ) rozptýlen do vod posvátné (J,mgy II Manikamičina ghúlll C .. )'" 

[INli.267J. 
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V prvním případě čtenáři bez patřičných znalostí uniká, že "Birla" a "Tata" patří 

k nejmocnějším rodinným klanům indického průmyslu, působícím např. ve výrobě 

automobilů. Tato informace však není nutná pro pochopení základního sdělení. V druhém 

případě opčt záleží na obeznámenosti čtenáře s indickými reáliemi. Zatímco hinduistický 

zvyk spalovat mrtvé a popel házet do vody je dostatečně známý. ne každý bude vědět, že 

"Manikarničin ghát" je hlavní a nejsvětější kremační ghát Váránasí, opředený dávnými 

legendami. Vysvětlovat význam tohoto ghátu v textu by ovšem nebylo žádoucí a několika 

slovy by to ani nešlo. Faktem však zůstává. že pro čtenáře bez bližší znalosti věcí, bude 

.,Manikarničin ghát" jen dalším exoticky znějícím jménem. 

Kromě narážek na historii, tradice, náboženství, známé osobnosti apod. se 

v Rushdieho textech hojně objevuji projevy oné vychvalované i zatracované vícejazyčnosti, 

které nutně zanikají při "zpětném" překladu do hindštiny. Na ná<;ledujících příkladech se 

pokusíme ukázat, jaké postupy při překladu vícejazyčnosti volí Pavel Dominik. Jak jsme se 

již zmiňovali, Rushdie nejčastěji vložené slovo nebo sousloví z indického jazyka překládá 

s ohledem na čtenáře do angličtiny. V takových případech překladatel transkribuje 

z indického jazyka a překládá anglickou vysvětlivku: 

"'Have mercy, O gracious lady, O Rani of Khansi!' Khansi-ki-Rani, they narned her: queen 

ofcoughs ( ... ) [Shame, 61] 

",Smilujte se, ó vzácná paní, ó Rání z Khánsí!' Khánsí kí raní ji pojmenovali: Královna kašle 

( ... ) [Hanba, 69] 

"[L]ike ajilmi gana, a godarnn cheap Bollywood song?" [Ground, 248] 

,,[Jliakojl/mi gána, pitomě kýčovitá písnička z Bollywoodu?" [Země, 197] 

"as band pather or clown stories" [Clown, 61] 

,jako bhánd pather neboli klaunské příběhy" [Klaun, 66] 

"Her most repeated saying was, in Kashmiri, Vn poshi teli, yeli vun poshi, which meant, 

'Forests come first, food comes second. ", [Clown, 64] 

"Jejím nejčastěji vyslovovaným úslovím bylo kašmírské Vn po,~i teli, jeli vun poši, což 

znamenalo: ,Nejprve lesy, potomjíd1o.'" [Klaun, 68]. 
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Někdy ovšem Rushdie použije slovo, které sice pochází z některého z indických 

jazyků, ale vangličtině je srozumitelné (díky tradici koloniální literatury či množství 

indických přistěhovalců). V takových případech P. Dominik bud' 1) cizí slovo převezme a 

dovysvětlí ("thug"): 

"silken ruma! of a Thug" [Shame, 82], 

"úžasný hedvábný rúmál nějakého thuga ze sekty škrtičů" 107 [Hanba, 95] 

nebo 2) cizí slovo vypustí a opíše je v češtině ("zenana"): 

"imprisoned in the zenana wing" [Shame, 13] 

"uvězněné v odděleném ženském křídle" [Hanba, ll], 

nebo výjimečně 3) cizí slovo vypustí bez vysvětlení, přičemž posledni řešení volí pouze 

tehdy, kdy by si vysvětlení daného slova vyžádalo neúměrně mnoho prostoru a kdy význam 

tohoto slova není klíčový pro vlastní sdělení (ha1al,IOS charpoyJO~: 

"workers in a halal slaughterhouse" [Shame, 171] 

"dělníky z jatek" [Hanba, 201] 

"a large low charpoy bed whose puttees he had renewed, for hygiene, and for strength" fThe 

Moor,49] 

"s velkým mzkým lůžkem, jehož popruhy kvůli hygieně i pevnosti vyměnil" [lv/aur, 56]. 

Zatímco první dvě řešeni poskytují českému čtenáři stejnou informaci jako originál 

čtenáři anglického originálu, II třetího řešení dochází k ochuzení kulturního přenosu., které 

ovšem provází každý mezikulturní překlad. Je ale tfebaještě jednou zdůraznit, že k takovému 

řešení sahá Pavel Dominik jen v krajním případě, tak aby nenarušil celkové vyznění románu. 

Kromě cizích výrazů a spojení Rushdie používá varianty indické angličtiny a do textu 

107 thug ~ (někdy psáno s velkým počátečn[m písmenem) jeden z někdejši skupiny profesionálních lupičU 
a vrahů v Indii, kteřl své oběti škrtili. Plevzato z http://dictionary.reference.com/browse/thug. 
108 halal- zvíte 7.abité nebo zvltecf maso plipravené způsobem pfedepsaným islámským právem. Převzato 
z http://dictionary.reference.comlbrowselhalal. 
109 charpoy _ lehká postel používaná v Indii. Ptevzato z http://dictionary.reference.com/browse/charpoy. 

40 



vnúši ~tor)' gramatických konstrukcí indických jazyků. V těchto případech nemá překladatcl 

k disPllLici vhodn)i čcsk)' ckvivaknt. Nářcční prvky by vyvolávaly nežádoucí konotace na 

letl ktcf)' region a jazykové defom1ace by vyvolaly komický efekt, aniž by postihly funkci, 

jaknu má indická angličtina v originále (mj. třídní a místní zařazení postm"y). V jazykovém 

rozvrstvení textu prolo nevyhnutelně dochází k nivelizaci v)'fazu, viz příklady: 

"I scrubh(!{j-- und tuhho./j! .. . " f'lhe Moor, 1151 

"neu.'Jfá/c se koupu, karfú(em drhnu .. :' [l\duuť, 120J 

"Oho-ho, girL what a shock you gave, one day you killof,y my hearL" [lhe l'vlnvr, 8'! 

"OllOh{\ maličká. tys mě ale vyděsila_jednou mě z tebe trcfí šlak!" ! Maur, 16.1 

"[ CJannot speak_ and 12 kiddies to support." [Jhe /'vfvor_ 114] . 

.. [J[sem dočista němá a musím j.ivit 12 hladov)'ch krků." [Maur. 119] 

Jiná situace nastává tam, kdc je komika zamýšlcn}'m cílem již v originále. V pn'nÍ 

ukázce zkomolená výslovnost francouzského a německého osloveni poukazuje na skutečnost 

že mluvčí používá cizí slova - patrnč ze snobsk)'Ch důvodů -, přestože je neumí správně 

vyslovit. Takové užití je běžné i v původní české literatuře, a protože se jedná o slova. která 

i~ou českému čtenáři srozwnitelná, překladateli stačilo k optimálnímu řešeni phzpúsobit 

dctonnaci českému jazyku a v)'slovnosti: 

·'madder-moyselle'". "lfawline" rFhe Moor_ 23 J 
.,mandoJTIuazcl'·, "ťroclajn" lMauť_ 31]. 

Také v případě, kdy Rushdie použil ve slovní hříčce koncovku ski k evokaci ruského 

jazyka. překladatel zvolil tvůrčí řešení a dospěl ke stejnému výsledku jako v originále za 

pomoci rusky znějícího adjektiva a z ľLJštiny převzatého substantiva "babuška": 

'"who wouldn't say booski to a mouseski" [The Afoor, 28J 

.,kter)! j::..i Llstrašcnyj jako babuška" rMaur, 36J. 

3.2.5. Rozbor ukázky z Dětí půlnoCÍ z hlediska kulturního přenOSil 
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V předchozích podkapitolách jsme se zabývali kulturní odlišností a aspektem 

vícejazyčnosti. Upozornili jsme také na některé rysy, které jsou společné jak postkoloniální 

literatuře, tak překladatelské praxi. V této podkapitole se na ukázce z Dětí půlnoci pokusíme 

nejprve demonstrovat, jakým způsobem Rushdie do svých textů vkomponovává kulturní 

rozdíly a jak se v jeho tvorbě projevuje vícejazyčnost. Při posuzování budeme vycházet 

z analýzy G. J. V. Prasada, který je díky své znalosti kulturního pozadí a zejména jazyka 

urdu schopen zaregistrovat a vysvětlit některé prvky, které bychom jinak mohli přehlédnout 

nebo o jejichž původu a významu bychom se mohli pouze dohadovat. Následně podrobíme 

rozboru překlad stejné ukázky a budeme se snažit potvrdit dvě teze, které vyplynuly 

z podkapitoly 3.2.4. Překlad do "třetí" kultury, tedy 1) že společné rysy postkoloniálního 

kulturního transferu a překladu mohou překladatelovu práci usnadnit a 2) že některé aspekty 

mezikulturního přenosu přesto zůstávají nepřeložitelné. 

Originál: 

Padma's story (given in her own words, and read back to her for eye-rolling, hugh-wailing, 

mammary-thumping confirmation): 'It was my own foolish pride and vanity, Saleem baba, 

from which cause I did run from you, although the job here is good, and you so much 

nceding a looker-after! But in a short time only I was dying to return. 

'So then I thought, how to go back to this man who will not love me and only does 

some foolish writery? (Forgive, Saleem baba, but I must tell it truly. And love, to us women, 

ls the greatest thing ofa11.) 

·So I have been to a holy man, who taught me what I must do. Then with my ťew pice 

I have taken a bus into the country to dig for herbs, with which your manhood eould be 

awakened from its sleep .. .imagine, mister, I have spoken magic with these words: "Herb 

thou hast been uprooted by BuUs'" Then I have ground herbs in water and milk and said, 

"Thou potent and lusty herb! Plant which Varuna had dug up for him by Gandharva! Give 

my Mr Saleem thy power. Give heat like that of Fire of Indra. Like the male antelopc, O 

herb, thou hast all the foree that ls, tholi hast powers oflndra, and tbe lusty force ofbeasts." 

'With this preparation I retumed to [md you alone as always and as always with your 

nose in paper. But jealousy, I swear, I have put behind me; it sits on the faee and makes il 

old. O God forgive me, quietly I put the preparation in your food!. .. And then, hai-hai, ruay 

Heaven forgive me, but I am a simple woman, ifholy men teH me, how should I argue? ... But 

now at least you are better, thanks be to God, and maybe you will not be angry.' [Chi/dren. 

267-268] 
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Ruzhor originálu: 

Prasad z ukázky vyvozuje, že vypravěč dává hned na začátku m~jevo Padminu 

1l1.'vzddallost a její charakter včetně kulturní ,jinakosti" vyjadřqje poznámkou v"lávorce. 

Dalším signálem cizí kultury je oslovení Salírna (.,Saleem baba"). Mlll\'čí .iSOll sociálnč 

odlišeni podle úrovnč znalosti angličtiny.IIO Pad mina angličtina je nedokonalá a projevují Se 

v' ní rysy mateřského jazyka. Tohoto efektu Rushdie dosahuje pomocí práce s gramatick)'mi 

i le.\.ikálními odchylkami. Už oslovení "Suleem baba" vypovídá o Padmině podřízeném 

postavení. protože takto oslovují služky syny z vyšších vrstev společnosti, LároveJ1 ovšem 

mú:ž:c nal:llačovat včkový a genderov)' rozdíl, čímž, P,idmu staví do mateřské role a Salíma do 

rule chlapcc. Konečnč "baba" může znamenat i láskyplné oslovenÍ. jedná se tcdy () 

sémanticky variabilní termín, kter)' Rushdie zámčrnč nechává nepřeložen)', protože pro 

vyjádřeni všech jeho významů angličtina nemá patřičný ekvivalent. Fráze ,.from whieh cause 

I <lid run hom you" je doslovným překladem z urdu/hindštiny, ste.inč jako "you are ~o much 

nt'eding a tuoker-after". kde "Rushdic přetahuje z urdu ,"50 much", .Jooker-uľ1.er" i 

kunslmkci ,,to bl: + sloveso + ing" .111 Rushdie tak vytváří charakterizaci postavy na základě 

jazykov)'ch prostředků. Ve skutečnosti by někdo s natolik chabou znalostí angličtiny jako 

Pad ma nemluvil pouze anglicky, ale střídal by jazykové kódy. Proto je Rushdicho text 

\" podstatě pečlivě promyšleným překladem. Archaismy "thou" a "has1" d,í.vají tušit starší 

j;lI:yk ,možná sanskrt. Typicky indické je užití titulu Mr s křestním jménem (,)vlr Sakem"). 

Pro svatého muže Rushdie volí angliek)' termín "holy men", ačkoliv mohl sáhnout po 

indickém v)/razu "sad hus". Prasad se domnívá, že je to součástí Rushdieho strategie {l co 

nejvyšší miru mezikultumího překladu. Naopak Padma nevysvětluje mý·tické odkaLY (a 

pi'ek!ádat se nedají), protože předpokládá, 7e Salím. byť muslim, bude rozumčL V ll,:xtu 

úlst<ÍÚl také onomatopoické zvolání "hai-haj", které je natolik kulturně podmíněné. že jej 

11(;I;:c přdJ2.it. 1 u 
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Překlad: 

Padmin příběh (který jsem podal jejími vlastními slovy a potom jí ho přečetl, aby ho 

s vykulenýma očima, hlasitým kvílením a bitím v prsa potvrdila): "Byla to moje pošetilá 

pýcha a domýšlivost, Salím bábá, proto jsem od vás utekla, i když na práci si nemůžu naříkat 

a vy tolik potřebujete, aby se o vás někdo staral! Ale za chvilku jsem neměla stání a chtěla 

jsem se vrátit. 

"No ale pak. jsem si pomyslela: jak se můžu vrátit k tomu člověku, který mě odmítá 

mít rád a pořád jenom něco hloupě čmárá? (Odpusťte, Salím bábá, ale musím vám to říct, jak 

to je. A láska, pro nás ženy, je nejdůležitější ze všeho.) 

No a tak jsem zašla za jedním svatým mužem, kterej mi poradil, co mám udělat. Pak 

jsem za svejch pár drobnejch odjela autobusem na venkova nasbírala byliny, který dokážou 

probudit vaše mužstvÍ... představte si, pane, zaříkala jsem je takhle: ,Bylino, s kořínky 

vytrhli tě Býci!' Potom jsem bylinky semlela ve vodě a mlíce a řekla: ,Mocná a zdravá 

bylino! Rostlino, kterou pro něj vykopal Varuna rukou Gandharvovou! Dej mýmu panu 

Salimovi sílu! Dej mu žár ohně Indrova! Jako antilopí samec, ó bylino, máš všechnu sílu, 

která jest, máš moc Indrovu a divokou sílu zvířat!' 

Po těchhle přípravách jsem se vrátila a našla vás jako vždycky samotného a jako 

vždycky s nosem v papíru. Ale žárlivost mě namouduši přešla; usadí se totiž člověku ve 

tváři. a ta pak stárne. Ach Bože, odpusť mi, potajmu jsem vám ten prostředek dala do jídla! ." 

A pak, běda běd~ nebesa smilujte se, ale jsem jen hloupá ženská, když mi svatí muži řeknou, 

mám se s nima hádat?.. Ale teď je vám alespoň líp, díky Bohu, a možná že se na mě 

nebudete zlobit." [Děti, 288-289] 

Rozbor překladu: 

Stejně jako voriginále "vykulené oči", "hlasité kvílení" a "bití v prsa" svědčí o 

Padmině kulturní jinakosti. Také oslovení překladatel ponechává podle originálu, pouze 

s českou transkripcí ("bábá"). Je jisté, že český čtenář si s tímto výrazem nespojí všechny 

možné významy, ale totéž platí pro čtenáře anglického. Potíže nastávají tam, kde 

v originálním textu Rushdie "překládá" kalkem z urdli. Pavel Dominik nenachází v češtině 

vhodné prostředky k vyjádření - řečeno s Khushwantem Singhem - speciálního jazyka 

,Jndish". Srovnejme "from which cause did I run from you" s nepříznakovým "proto jsem od 

vás utekla", nebo "yoll 50 much needing a looker-after" s "vy tolik potřebujete, aby se o vás 

nčkdo staral". Za určitý pokus o řešení kompenzaci lze považovat sp~iení ,.Byla to moje 
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pošetilá pý'cha a domýšlivost", které je doslo\'I1)'lll překladem anglické konstrukce .Jt was 

my mvn loo1ish pride and vanity". Zde je třeba vzít v úvahu, L,e angličtina jc na rozdíl od 

češtiny jazyk vhodný k podobným experimentům - tak jako tak si ji lidé na celém svělě 

U;(,rúsobt~jí, takJ.e existuje mnoho jejích variant, snadno tvoří nová slova a angliek)' ~lellúf' je 

1:\ yk!) na ad hoc ncologismy i z běžné četby novin, Čeština je oproti tomu mal~' mirodní 

jazyk a pokus zachovat v plné míře příznakovost originálu porušením jejích norem (např. 

komokním slov) by sc patrnč minu! účelem, proto7.c místo :1.ádoucí dlUraklerizaec poslavy 

by mčl přcvážnč komick)' účinek. ,J-Ierb lhali hast been uprooted by Bullsr' překládá P. 

Dominik jako "Bylino, s kořínky vytrhli tě B)'ci1", náznaku archaičnosti tedy dosahuje 

Ie:xikálními prostředky - použitím "byliny" místo "bylinky" i prostředky syntaktick)"'mi 

pomocí phzllakového slovosledu a o pár včt dále používá také archaického tvam slovesa b)l 

,~jť~;t ... Za anglické "mister" překladatel dosazuje "pane", za .,Mr Saleenf' "pan Sulím". Zde 

~,c opět pwjevuje nemožnost úplného kulturního tnmsferu, protože oslovení .,pane" nenese 

kO!lotace indicko-anglického "mister", překladatel však v tomto případě nelllěl ,jinou 

mn;.nos1. V souladu s originálem pak překladatel volí "svatí muži" za "ho!y men" 

Onomatopoické "hai-hai" ovšem převádi na české "běda, běda", čími. zachovúvá smysl i 

zvukové opakováni, ale ruší kulturní specifičnost V)'faLu. 

I z rozboru krátkého úryvku je patrné, že maikuhurní transfer je lirnitov{ll1 

r07dílností jazykov)"'ch systémů. Zatímco překladatel múže převzít jednotliv<Í slova'/. urdu či 

hindštiny, která Rushdie zavádí do angličtiny (,.bábú" - ,.baba"), a může stejnč jako Rushdic 

zprostředkovat kulturní rozdíly pomocí přibližného překladu ("svatí muží" - .,holy mcn" -

"sadhus"), pro vyjádření "Indisl)" mu potřebné prostředky scházejí ("pan" - "mistcr") a 

pouze Sl:' může v některých případech pokusit o náznak odlišnosti ("Byla tu moje pošetilá 

p)'Cha a dOlll)·šlivost"). Je-Ii tedy překladatelova práce v jistých aspektech ulehčena sitmlcL 

k.dy pf-eldádá již "přeložené" (vnitřní vysvětlivky. použití cizích V)Tal.ů podle "návodu·' 

autora originálu), neznamená to, že by nemusel čelit poti;>jm s kulturní neph~lo7itchlOstí. 

pfičt::ml. nc vždy múže mezikulturní přenos n<:lplnit stoprocentně. Dodejme, le na rOLdíl od 

originálu, překlady Rushdicho románů vychází s poznámkami na konci knihy, \" nich?: 

ptekladatel vysvětluje některá cizojazyčná slova a vybrané aluze. Domníváme Sť, Le tak 

postupuje v souladu s českou literární tradicí, v nichž je podobná - vůči čtenáři vstřícná 

praxI:.' bčžná. 
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3.2.6. Překlad slovních hříček, rýmovaček a vlastních jmen 

Pro Rushdieho autorský styl je typická jazyková tvořivost, která se projevuje 

v množstvÍ jazykových hříček a :rýmovaček (např. reklamní slogany). Podle Jiřího Levého se 

výskyt určitých uměleckých prostředků v literárním díle řídí vlastnostmi daného jazyka a 

"angličtina bohatstvím homonym a synonym, které je II jazyka převážně jednoslabičného 

přirozené, má zvláště příznivé podmínky pro vytvoření slovních hříček,,,.]1J Protože vždy 

nelze zachovat všechny složky originálu, ,,[p]řekladatel se ( ... ) musí rozhodnout, které 

kvality díla jsou nejdůležitější a které je nejspíše možno oželet. Součástí problematiky 

překladatelské pravdivosti je poznáni poměrné důležitosti hodnot v díle", J 14 Na několika 

příkladech si ukážeme, jak se taková rozhodnuti odrážejí v Dominikových překladech. 

Nejprve budeme porovnávat originál a překlad úryvků písňových textů: 

"Rouby Shafio 's gone to sea-ea 

Si/ve,. botlles on his knee-ee ... 

( ... ) 
He 'll come back to bury me-ee 

Bone)' Boob)' Shqfto." [The Moor, ll] 

"Phfjí mladí do Triánýý, 

plují mladí do Malagýý ... 

( ... ) 

pluji nány na vše strarrýý, 

a nechápe mě žádná z nich .. "[Maur, 18-19]. 

A druhý příklad: 

"Wha! shall we do with the shrunken tai/or? ( ... ) Row, row, row your beau, gently down 

istream, ( ... ) Morally, morally, morally, morally ( ... ) wiJe is not a queen." [The Moor, ll] 

.,Tuhle ,ymudluplatímjá ( ... ) Na lodi jménem Reila, co za manželem jela ( .. ) chtít morálku a 

lásku k fomu ( ... )je klam duše a těla." [Maur, 19]. 

11:1 Lev)', Jifí, Umění překladu. str. 50. 
114 Tamtéž, str. 129-130. 
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V obou přílxldech překladatel volil substituci textem českému čtenáři zn{uné pisnč, její/: 

slova pozměnil v souladu s originálem tak, aby dosáhl patřičného komického účinku a 

7,ároVCll zachoval podtext svčdčící o negativním vztahu (zpívající) tch)'llČ Epifani\! ke snašc. 

rt~nto rodtext je v překladu výrazově zesílen, protože ,,Tuhle .Š'mud/u platím jil' lze chápat 

jako narážku na v románu popsanou skutečnost, 7,C nevěsta přišla do bohaté rodiny bez 

penl? Kulturně nepřelo7itelná jc ovšem složka poukazující na fakt, 7.C jc pro Epifunii, kterii 

.k stoupeJlkynÍ britské samosprávy, zcela přirozené zpívat typicky britské popěvky, přesto2e 

slova nJá popletené, takžejí uniká jejich smysl. 

V dalších dvou rřípadech přckladatel nachází adekvátní řešení - zachov<:Ív<.Í vy·í'.nam I 

rý·1l1 v prvním a v druhém přichází se substitucí, kten.í je svý-m 7působcm "včrnější" originálu 

než originál sám, protože se drží místních názvú, kdežto Rushdie poněkud nelogicky zařa71~ie 

do svého V)'čtu "herocs" (hrdiny): 

"hom J\in:s-hrother and Sisler Sahara, no sign 01' any produee: boobies or babies, b()lh." 

rJ"hc ;ifoor. 121 

.. Bratříček Aires a sestřička Sahara se ještč nepochlubili ničím: ani kozičkama, ani 

detič,kml1u." [Maill, 20] 

"'15 the Vodka a river in Russia? Do thcy make rum in Rúm'? ( .. ) And heroin comes Crom 

heroes. anu crack [rom the Crack of Doom." [Ground, 7] 

.. Teče \' Rusku řeka Vodka? Stáčejí rum v Rllmu? ( .. ) A heroin pochází 7 Héry a crack 

7, Krakatoy." I Země, 121-

V jiném případě překladatel tvůrčím zpúsobcm nahrazuje anglickou konstrukci (,.in 

lhe manoer") anakolutem (.,na sobč a bez sebe"): 

)'i\ire~-uncle s",rore al brcakfast in his best gaitered and haHcrred manner:' LThe A100l", 91 

··fZJnklel slr)"Čc'k Aires u snídaně, na sobě kamaše a bez sebe vzteky." lMulIL 17]. 

Nakonec se podívejme na dvě ukázky, v nichž překl<:ldate\ vnáší do textu ,.HtcO" 

navíc, ani7, by přitom porušil púvodní sdčlení. Nejprve uveďme pnsúž. v niž pl~ekladatcl 

musel hledat vhodné V)Tazy, které by bylo možné spojit s písmeny VTO (núzev skupiny 

hlavních protagonistů a milenců Víny a Onnuse). Všimněme si. že P. Dominik zacbo\-"úvá 

V)Ta/. originálu, využívá grafické podoby písmene "O" a paralelní konstrukci (,.jcjid1 touha"' 
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-- .,jejich Já~ky") podtrhuje atmosféru předlohy. Na samém zúvčm pak vY117.ívá z\'ukové 

Pl1dohy "Vimto" s českým "vím to" a překlad v souladu s vyzněním originálu ohohacuje: 

'·Venk-al Takc~OIT. Or, Vina To Ormus. Or, 'We two' trallslaled jnto Ilug-me as V-to. (k a 

rderence to the V-2 rocket. Or, V for peace, for which they longed, ond T or t\\/O, the tW() nf 

l!lem, and O f{)r love, lhcir love. ( ... ) Or, a name inventcd long ago \\hen Vina Sily'\- a neon 

sign for the old-tirne solt drink Vimto, with only thrce lcttcrs ilJurninatcd, Vimlo \vithout Ihc 

im. [Uro1lnd, 8J 
.,Vertikální Turbo Orgie. Nebo Vinin Trip s Onnusem. Nebo čteno jako lj-'e two .my dva", 

respektive narážka na raketu V-2. nebo Vé jako znamení mím, po nčmž t01l2ili, Té jako 

tOllha, jejich touha, a () jako magický kruh lásky, jejich lásky. ( ... ) Neho jméno, vylllyšlcnó 

kd) ~i dúvno, když, Vína uviděla neónovou reklamu na starou limonádu Villllo. s pouh)'mi 

třcmi svítícími písmcny, Vimto bez im. Vím to . .Já to vim." [Země. 13]. 

Druh)'1ll příkladcmje slovní hříčka, \' níž mluvčÍ (Aires) OSlovl~ie své podřízené ponii:ujícími 

přezdívkami. Vzhledem k tornu, že Aires s nelibostí nese obrat jihoindick0 poliliky dok'v'-!. 

rřidan} Y)'7.nam odpovídá charakteru postavy: 

'·1 A IlId t11e latrine-clcaners whom of course he would not touch wcrc ... Vwnhcr One and 

l\'umher Tlro:' rThe Moor, SR] 

.,IA I čističi latrín, .iichž hy se pochopitelně nikdy nedotkl, byli Alal)í Stranfk a Vdk)' .')'rraník:' 

[.l/ulil",64 1· 

Pokud jde o překládání vlastních jmen, rozlišuje Lev)! opis, transkripci nebo 

substituci v závislosti na tom, z jakého grafického systému jméno poch{lzí a jc-I i nositelem 

\ )'l,namu. IIS Protože v Rushdieho románech vlastní jména a zejména přezdívky ča:~tn 

V)"7lU1TllOVOU složku obsahují, překladatel musí hledat vhodná tvůrčí řešenÍ. V ~.;(1lI1adu 

s pi·ckladatelsk)'m územ překladatel vlastní jména z evropsk)'ch jazykú nepfckládá. ale 

opisl~je (např. William Methwold, Jaek Rhineheart) a u žcnský-ch příjmení dodává koncovku 

--má (Mmy Percirová). U jmen z indických ja7yků přckladatel transkribujc do češtiny 

(srovnej orig. Saleem Sinai, Vina, Shalimar, Omar Khay:yam Shakil a překl. Salim SinúL 

Vín:), Šalimar, Omar Chajjám Šakíl). Pro nás jsou ale zajímavější případy, kd) Pavel 

Dominik překládá přezdívky postav, uveďme proto několik příkladů jeho překladatelské 

;1' Tmnlc;1:. str. 116-117. 
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Krealivit): Brass Monkey z DělÍ je v ph:kladu Ryšavá opička - "monkey" v nará7ú' J\a 

Ilanumana, .. brass", protože Salímova sestra má pověst drzé průšvihářky, proto2e mťt vlaS) 

barvy červeného bronzu l16 a snad i proto, že sochy hinduistiek)'eh bohtey jSllU často 

vyrábčny z bronzu. Překladatel přeložil "monkey" diminutivem ,.opička'", čímž \'yjádřil 

po;ritivní vztah Salíma k sestře (pouhé "opice" by v češtinč mohlo vyznít negativně). a 

,.brass·' pfeloijl ad.il.':kti"em "ryšavá" - všechny konotace zachovat nemohl. vybral prolo 

v~7,nam, kter}' zř~jmč považoval pro přezdívku za nejvhodnější a za sluřire\n)' ,', V)Til7em 

"opička". Také Salímovi říkají ruzně: "Snotnose. Stainface. Baldy, Snifler, I3uddhn unu ('vell 

Piccc-of-thc-Moon" [Children. 3], Zdc mčl přckladatel možnost plně rozvinout s\'(; 1\úrCí 

s.:::hopnos1i a překládal následovnč: "Utřinos, Strakoš, Pětichlup, (:umák. Buddha a uokonce 

\1ěsíčck" (Děti, 12]. Všimněme si, že P. Dominik misto nej7řejmčjších řcšeni přisd 

s neotřcl5'mi v)rrazy - Pětiehlup místo např. Plešoun, cožje možné cháp~lt i jako kompcní',aci 

/a v nngličlině zvláštně znějící Piece-o(:"the-tvloon, převzaté L hindštiny. I ]7 Podnbnc ph 

překládání posměšn)'ch přezdívek v Maurovi, kde překladatel vymyslel pú\'odní pří:?.viska 

přiLpúsobená češtině: orig. "Gohbledygokhalc, you'? Nallappahoomdiay? Karampalsli"ski!l?" 

[l'he l\Joor, 57], překt. ",Pičuho'? Utři duchu? Blihudedele'?" [Alaur, 64J Vjiném pfípadč se 

překladatel rozhodl pro vnitřní vysvětlivku: orig."Or Schaaps1eker - 'Sharpsrieker sahib' 

had now acquired the pO\ver oťkilling horses simply by approaching them with a h) pudermis 

"yringe." lChildren, 188J. překl. "doktor Sehaapstekcr - ,sáhib Sharpsticker· (r.:itíle v tom 

pfízvisku ostrost nástroje?) se naučil zahíjet konč jednoduše tím, ;7,e se k nim phh1íJ.i\ 

s injekční stříkačkou"lDěti, 206-207]. Takové řcšenÍ je šťastné zejména prolo, L.C se Rushdíe 

sám k podobn)'1ll vysvětlivkám uchyluje, takže překladatelova vsuvka je zcela \' SilU ladu 

s autnrov)'m stylem. Tam, kde je jméno spojené se skutečnou osobou, nr.:má ov~cm 

rřckladatd na vybranou a musí volit opis, přestože tím dojde k ochuzení oproti originálu: 

orig. "two largely interchangeable and certainly unlovable presidential candidates ((1-\1sh, 

Bore)" [Fw:v. 61, překL ,.dvou hodně zaměniteln)'Ch a rozhodně neroztomilých 

prezidcntsk)'ch kandidátů (Gush, Bore)" [Zběsilost, 12]. Č~eský čtenář patrně pochopí. ž,e u 

jmen jsou prohozená počáteční písmena (kandidáti jsou zaměnitelní), ale bez znalosti 

,Illgličtirry mu uniknou negativní konotace V)TaZÚ .. gush"' (] "bore". charakterizující dané 

politiky jako, dejme tomu. tlachala a nudného patrona, 
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3.2.7 . ./azyk překladů P. Dominika 

Bude-li tentýž text překládat více překladatc!ú, jejich ver7,e se od sebe hudou lišit. 

Podle Dagmar Knittlové je tomu tak proto, ,,7,e se u přckladatck ~p()jllje \yuLití 

překladatelských principú s jeho stylistickou kompetencí a invencí a s rozsahem jl'ho 7nalos1i 

7bl,~enostJ1ího kontextu". Jl I; Z předchozích ukázek je patrné_ ze Pavel Dominik je tvúrčí 

překladatel, který se při překládání může opřít nejen o znalost překladatdský'ch metod_ ale 

také o výbornou znalost češtiny a bohatou slovní zásobu. Kromě originálních 1"cšcní slovních 

hříček se to projevuje i používáním neobvyklých výrazú ("kliľák" pro Salimu\' velk},' nns; 

,.lotrovská peleš" 7a "hell hole", "blechárna" za "fleapit"), vytvářením tleologisl1ll'j 

C,pradlJk" L .. <l "dhobi": ,_aristochátra" za .,aristotrash"; ,_ko7.0duch" za ,.ghoasr" vZlliklé 

blendingem "goat" a "ghost"; "Kolynosánek" - chlapec z reklamy na zubní pastu Koiynos_ 

vhodné i jako další narážka na nos, kter)' v !Jělech hraje velkou roli 7a "Kolyno~ Kid") 

i! celkovou idiomatičností textu ("Na mou duši, n<l psí uši." za "Cross my heart and bupe to 

Jie.": .,hubený· jako plat" za "skinny as an excuse"; ,.RozumČJ jsem tomu jako k07.a pc1r7cli." 

obohacení originálu, protože jde o pasáž, kde se diskutuje prú\č o kaLách - za ,.I diJn't 

knmv what to make or that."). Pouze ojedinčlc se v překladech objevují slll\'a snad příliš 

svázaná s česk)'mi reáliemi ("lampasák", "pmtiovka"). Z dnešního pohledu je pak kuriózní 

překlad Batmana v Hanbě jako "netop)'řího mULe". v době vydání (1990) byl nic Batn18tl pro 

českdlO čtenáře neznámou reálií. Odkazy na Batmana se ostatně vyskytují i v dalSíeh 

Rushdjeho románech, které U nás vyšly později, II tam uz překladatel jeho jméno nepřckhícJa. 

K 7ásadni zmčnč v Dominikově přístupu k Rushdieho textúm ovšem během dvaceti tel, po 

které je přckhídá, nedošlo. 

Podle lána Vilikovského je nositelem informace oznil111Cní jako celek. "Cílem 

překladu je reprodukovat nikoli jazykové prostředky, ale infoffilaci. kterou v}jadr·uji, její 

\'J:tah k objektivní realitč, k podavateli i příjemci. ( ... ) Posláním překladu je reprodukovat 

funkci o7námení, nikoli jeho konstituční prvky," říká Vilikovsk)/.119 Anton Popovi" ho\'oří o 

interpretaci cdku překladatelem a dochází k závčru, že při překládání "ždy dochází 

k v)'razov)'m posunům, které jsou vý'sledkcm napčtí mezi strukturou díla a liknírní normou. 

OriginM je vždy chápán v nov)Tch souvislostech a překlad zjazyka originúlu do jazyka 

II.~ Knittlová. Dagmar, K teorii i pra.xi překladu, str. 193. 

ll') Vilikovsk)\ lán, Překladjako tvorba. str. 21. 
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překladu si vyžaduje novou konkretizaci díla 120 Domníváme se, že Pavel Dominik 

s úspěchem přenáší sdělení textu jako celku, zachovává jazykovou bohatost a hravost 

Rushdieho mnohovrstevnatého narativu, které by měly být textovým invariantem. Na výše 

uvedených příkladech jsme ukázali, že je-li překlad na určitých místech výrazově 

nivelizován, překladatel se pokouší toto ochuzení kompenzovat na jiných místech za použití 

všech prostředků, které mu dává mateřský jazyk. Určitá míra kulturní nepřeložitelnosti 

vyplývá z rozdílných jazykových systémů (zatímco existují různé varianty angličtiny, čeština 

je jazyk malého národa) a presupozic čtenáře, ale jak jsme se snažili demonstrovat 

v předchozích podkapitolách, u tak komplexních textů, jakými jsou Rushdieho romány, se jí 

nelze vyhnout. 

120 Popovič, Anton, Prek/ad a ryraz, 40-41. 
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4. ZÁVĚR 

Salman Rushdie patří k nejv)'znamnějším současn)'m spisovatelLun hritské j ,:-v0tové 

literatury. V7hlcdem ke kontroverzi kolem vydáni S'atanských ver.~ú a k Rushdicho 

komentál'ům k politickému vývoji a k nábožcnsk)'m otázkám je také jedním L mediálně 

nej/Jlámějších či vůbec nejznámějším žijícím autorem. Kromč psaní románú se "ěmDe i 

tvorbě esejistické, v níž komentuje vývoj v zemích třetího svčta, V)\'oj v glohnlizovanem 

~včlt' obecně, kulturu, literaturu a svá vlastní díla. Mimo to poskytuje také řadu rozhovnrú. 

Ve veřejn)'ch vystoupeních nezapře své intelektuálské založeni, které se promítá do zpúsohu. 

jak)'ll1 piše. Názory Salmana Rushdieho na povahu historie. na náboženství. na V)'yoj 

v postkoloniálních zemích, na migraci a kulturní hybťiditu a na další problémy současrH."ho 

světa, které prezcntuje v médiích, se objevují v úvahov)'ch pasážích jeho rOl11ánú. 

Llomem v Rushdieho literámí kariéře hyl jeho druhý román Děli lJit!noci vydan)' 

\' roce! 980, kleť)' hyl příznivč přijat kritikou i čtenáři a njistil autorovi včhlas v litcrúmkh 

kruzích. Druh)' zlom přišel v roce 1988 s vydáním ,I.,'alansk}'ch ver,,,ú, po němž následovaln 

vynesení rozsudku smrti nad jejich autorem ajatolláhem Chomejním. Rushdie ::oe ocill 

v ohrožení života, musel dodržovat bezpečnostní opatření, skr)'vm se Ila neLnám)'ch Hlí'4cch 

a všude chodit v doprovodu tčJesn)"rch strážců. 

V první části této diplomové práce jsme se pokusili představit SaJ mana Rushdieho 

\' r<'Hnci postkoloniálního diskursu. Ukázali jsme si, žc pojem postkoloniální občas spl)'vá 

s postll1odemím a že je migrantská literatura s prvky magického n:alismu něktef),mi 

odhorníky (lIomi Hhaba) označována za všeobjímající hlas literatury postkoloniúlní, a 

upcl'7ornili jsme na rizika, která 7: toho vyplývají především na to. že autoři, kteří nepríjali 

kllnn:pt kulturní hybridity, kteří píší jiným stylem a/neho v místních jaz,ycich jsou 

zatlačováni do pozadí, zatímco spisovatelé následující v Rushdieho šlépějích jsou 

považovúni za jediné reprezentanty tzv. třetího svčta. Lmínili jsme také kritiky, ktcři \'yt)'kaji 

Rushdiemu přílišnou vstřícnost vůči západní estetice, tématickou přizpúsobi \'os1 /ápadní 

poplúvce a faktickou odcizenost od vlastního národa (Harish Trivedi, Timothy Brcnnan). 

lamy'šlelí jsme se nad funkcí c:mglického jazyka v postkoloniálních společnostccJl a 

\,ysvětlili jsme si, jak si jej postkoloniální autoři jako Rushdie upravili podle svého, čími: 

pon);ili nonny jaLyka b)'valých kolonizátoru, oslabili jeho dominantní roli. přivlastnili ~j jej 

a použili k vlastním cílům. Zdůraznili jsme, že vícejazyčnost Rushdiemu slouží k vyjádření 

postmení "mezi kulturami" (,,in-between"') a provázanosti dnešního svčta. /ab)'vali jsme se 

takl' dalším prostfcdkem, kter)' Rushdiemu pomáhá popsat stav postkoloniálniho sveta. \ 
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nčmž neplati jediná univerzální pravda - magickým realismem, a došli jsme k závěru, že 

kombinací fantaskních prvků, aluzí na historii, náboženské a kulturní tradice, literaturu a 

kulturu obecně, včetně popkultury, Rushdie vytváří mnohovrstevnatý narativ, v němž se 

vyprávění střídá s úvahami a postmoderními vstupy autora, které upozorňují na fiktivnost 

textu. 

Shrnuli jsme nejčastější výhrady Rushdieho kritiků a došli jsme k závěru, že zatímco 

otázka používání jazyka kolonizátora již ztratila na aktuálnosti, diskuze o Rushdieho přílišné 

vstřícnosti vůči západnímu vkusu jsou stále živé a mnozí nesou s nelibostí, že proslulost 

Salmana Rushdieho zastiňuje postkoloniální spisovatele s odlišným autorským stylem a že 

jej Západ vlÚmájako zcela reprezentativního zástupce Indie a "třetího" světa vůbec. Konečně 

jsme zmínili, že popularita tohoto autora, sama o sobě podmíněná historickým a politickým 

vývojem, otevřela cestu na západní trhy mnoha migrantským a diasporickým spisovatelům. 

Je nepochybné, že o význam Rushdjeho díla se i nadále budou vést spory, už proto, že je 

příkladem autora intelektuála, jehož tvorba se proJíná s jeho veřejným vystupováním, 

přičemž obojí má politický náboj. 

V druhé části této diplomové práce jsme se zabývali specifičností překladů Rushdieho 

románů. Nejprve jsme si představili jeho "dvorního" překladatele Pavla Dominika. který se 

v současnosti věnuje prakticky výhradně překladu dvou spisovatelů - Rushdieho a 

Nabokova. Potom jsme stručně charakterizovali šest Rushdieho románů. které P. Dominik 

přeložil, a zmínili jsme některé z množství intertextuállÚch odkazů, které se v nich vyskytují 

(např. Plechový bubínek II Dětí půlnoci nebo mýtus o Orfeovi a Eurydice u Země pod jejfma 

nohama). 

Zabývali jsme se tím, jak se ideologie, chápaná v širším smyslu slova, promítá do 

výběru knih k překladu, a upozornili jsme na to, že v České republice - malé zemi s malým 

trhem ~ se nakladatelé při rozhodování často řídí recenzemi a mediálním ohlasem, který 

knihy či jejich autoři vyvolají v angloamerickém prostoru. Kromě toho sledují, kdo obdržel 

některou z významných literárních cen, o jejichž udílení opět rozhodují zejména Britové a 

Američané. Zdůraznili jsme, že na recepci díla čtenářem mají vliv vnější okolnosti, jako je 

prezentace díla v médiích nebo doslov připojený ke knize, a na konkrétním doslovu P. 

Dominika k Hanbě jsme se pokusili ukázat, jak jej poznamenal dobový étos. 

Pro Rushdieho texty typickou vícejazyčnost jsme si zařadili do kontextu české 

literární tradice a značnou pozornost jsme věnovali mezikulturnímu transferu Rushdieho 

románů. Upozornili jsme na potí7~, jakým musí čelit překladatel, který se pokusí o převod 

Rushdieho díla "zpět'" do hindštiny, a jeho situaci jsme porovnali se situací českého 
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překladatele. Ze skutečnosti, že v případě převodu Rushdieho knih jde vlastně o překlad 

"překladu" jsme vyvodili dvě zdánlivě protichůdné teze: zaprvé, že tal0 situace může 

překladatelovu práci v jistých aspektech ulehčit (míru explicitnosti kulturních a historických 

aluzí si často určuje sám autor zařazením nebo nezařazením vnitřní vysvětlivky), a zadruhé, 

že vzdálenost kultur, odlišné presupozice britského a českého čtenáře a rozdíly v jazykových 

systémech vyúsťují v řadě případů v mezikulturní nepřeložitelnost. Za systémový problém 

považujeme nemožnost vyjádřit v překladu v plné míře takové prvky vícejazyčnosti, které se 

v originálu projevují naznačováním indické angličtiny ("Indish"), protože češtině schází 

ekvivalentní prostředky k jejich zachycení. 

Jestliže jsme došli k závěru, že se v překladu ,,něco" ztrácí, pak jsme na druhou stranu 

vyzdvihli překladatelovu schopnost překladu na jiných místech "něco" přidat a výrazovou 

nivelizaci překladu kompenzovat. Na příkladech z Dominikových překladů slovních hříček, 

rýmovaček a vlastních jmen jsme předvedli překladatelův tvůrčí přistup. Ocenili .isme 

idiomatičnost jeho překladů, užíváni origináhúch, neotřelých výrazů a neologismů, díky 

kterým se P. Dominikovi daří zachovat mnohovrstevnost původního textu. 

Na závěr dodejme, že Salman Rushdie jakožto jeden z nejvýznamnějších autorů 

současné britské a mezinárodní scény nalezl v Pavlu Dominikovi, jednom 

z nejvýznamnějších současných českých překladatelů, důstojného literárního partnera a 

tvůrčího interpreta svých komplexních textů. 

54 



5. RESUMÉ 

5.1. Resumé v čeMíně 

Tato diplomová práce si klade za cíl zařadit Salmana Rushdieho do kontcxtll britské Cl 

světové literární tradice, charakterizuje ho jako postmodemího autora a shrnuje kl'iliku, ktcr0 

je podrohen v rámci postkoloniálního diskursu. Práce se zab)'vájeclnotliv)'ll1i rysy Ru:-Ildicho 

tvorby, od prvkú magického realismu přes inlertextualitu. používání vícejazyčnosti aZ po 

mnohovrstcvna1): narativ, popisuje recepci Rushdieho díla a hodnotí jeho v)'znam. Dmhá část 

diplomové práce je včnovúna překladům Rushdieho románú z pera Pavla Dominika. Stručně 

ph::dstavuje překladatele a romány, kleré přeložil, zarn)'š1í se nad rolí ideologie \' překladu. 

podává přehled používání vícejazyčnosti v české literatuře, 7.ab)'vá se rrobl~my vZl1iLljíciml 

ph mezikulturním transferu a popisujc specifičnost prcUadu Rushdieho romúnu spojellou 

s tím, i;e se do jisté míry jedná o "překlad překladu". Na konkrétních příkladcch demonstruje 

Dominikovy překladatelské postupy. řešení slovních hříček a překladu vlastních jmen se 

sémantickým obsahem a charakterizuje překladatelův jazyk. 

5.2. /lhstracf in English 

fhis ~vL A. thesis aims to place Salman Rushdic in the contcxt of hoth British and world 

ji!crary traditiOlL ddines him as a postmodern authar. and sUlllmarizťs thc critiquc hc t:1CCS 

\\ ithin post-colonial discourse. Thc thesis describes individlk'll Ceatures af Rushdic's 'vvorks, 

including elemcnts of magic realism, intcrtcxtuality, use of diglossia und multi-]ayered 

narrtltivc, charactcrizes n:ception 01' his novels and thcir importance, '[ hc seC(lnd part uf l11c 

thesis is dedicatcd to thc translation of Rushdic's books by Pavel Dominik, It gives u briel 

oveľ\'icw ol' thc translator and nf the hooks translated by him, dcals \vith thc role o[ ide(\log~' 

in translation, shows the way diglossia has becn used in Czech literatureo ťocuscs Dn thc 

difliculty rcsulting from "translating cultures", and describes special issues linked tu 

translations 01' Rushdic's novels as they are in a way "translations of translatiol1s". The 

lmnslation methods and the language of Pavel Dominik are cxp1ail1ed with tbc help nf 

exmnples from his translations, inc1uding translation OfpW1S and proper nouns with semantic 

mc'Joing. 
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