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Abstract

This MA thesis is concerned with the comparison of two Czech translations of C. S. Lewis’ 

novel The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. The thesis is divided 

into two parts: theoretical and practical. The first part concentrates on the description of the 

author’s and translators’ life as well as the background of creating the novel and its 

translations. One part deals with the film adaptations of the book. Then there are described 

individual techniques and methods of translation and its analysis. The second part analyses 

the book in general. Names used in the book, titles of chapters, selected passages and special 

idioms are analyzed in detail. It deals with different approaches of each translator and 

examines the usage of words, sentence structures and their text style. The thesis tries to 

compare and analyze all three texts in order to come up with the sufficient justification or 

disprove of all used items.

Key words

Novel, translation, translator, author, analysis, comparison, usage of words, sentence 

structures, text style, methods of translation, justification, disprove.
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Abstrakt

Tato magisterská práce se zabývá porovnáním dvou překladů románu Letopisy Narnie: Lev, 

čarodějnice a skříň od C. S. Lewise. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.  

První část se soustředí na životopis spisovatelův a obou překladatelek stejně jako vykreslení 

pozadí vzniku knihy i jejích překladů. Jedna část se také zaobírá zfilmováním románu. Dále je 

jsou popsány jednotlivé techniky a metody překladu i analýzy překladu. Druhá část se zabývá 

analýzou samotného překladu. Podrobně jsou analyzovány jména užitá v knize, názvy kapitol, 

vybrané pasáže i překladatelské oříšky. Práce pojednává o rozdílných přístupech obou 

překladatelek a zkoumá vybraná slova, větné struktury a styl textu, které užily. Práce se snaží 

porovnat a analyzovat všechny tři texty a ospravedlnit nebo vyvrátit užití výrazů zvolených 

překladatelkami.

Klíčová slova

Román, překlad, překladatel, spisovatel, analýza, porovnání, užití slov, větné struktury, styl 

textu, překladatelské metody, ospravedlnění, vyvrácení.
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PŘEDMLUVA

Knihu Lev, čarodějnice a skříň jsem si zvolila nejenom proto, že k ní mám již od malička 

vřelý vztah, ale tako proto, že se v nedávné době její filmová verze stala bestsellerem 

v Čechách i v zahraničí. Díky této filmové verzi se i knižní protějšek tohoto příběhu dostal na 

přední místa prodejních pultů.

Jako malá jsem četla první překlad od Renaty Ferstové. V té době jsem si neuvědomovala 

žádné lingvistické nuance, příběh mě fascinoval sám o sobě. Po shlédnutí poslední filmové 

verze jsem se rozhodla přečíst si knihu ještě jednou a zakoupila jsem si nový překlad. Po jeho 

přečtení jsem se vrátila i k překladu starému a v té době jsem si již uvědomoval lingvistické 

rozdílnosti obou překladů.

Oba překlady mě fascinovaly, každý svým způsobem, a tak jsem se rozhodla zabývat se touto 
knihou i ve své diplomové práci a detailněji je rozebrat a prozkoumat.
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ÚVOD
Problematiku dobrého překladu shledávám stále aktuální. Domnívám se, že v nynější době je 

český trh nasycen velkým množstvím zahraniční literatury a tudíž je mnoho příležitostí 

k vytvoření vynikajících překladů. Na druhou stranu stále vznikají překlady, které nemají 

uměleckou ani odbornou hodnotu a s tím je také spojena úroveň překladů. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou překladu. Porovnává, srovnává a analyzuje 

vybrané pasáže textu z hlediska kulturního, lexikálního, strukturálního a stylového. Cílem této 

diplomové práce je analyzovat dva překlady vynikajícího originálu knihy od C. S. Lewise. 

Toto dílo má svou uměleckou hodnotu a po literární stránce je velice zdařilé. Tato práce by 

měla zjistit, zda bylo toho samého účinku dosaženo i v překladech. Zda překladatelky vystihly 

příběh tak, aby čtenář pochytil nejen podstatu věci, ale i její hloubku.

Vybrala jsem si dva překlady dostupné na českém trhu. První překlad by měl reflektovat dobu 

vzniku čili porevoluční období a druhý by měl reflektovat současnou dobu a současnou 

češtinu.

První část diplomové práce objasňuje vnik nejen originálu, ale také odlišné podmínky pro 

vytvoření obou překladů. Další část předkládá některé moderní překladatelské metody a také 

metody analýzy překládaného textu. Každý překladatel by měl být schopen text nejen 

překládat, ale také analyzovat a zdůvodnit proč vybral výraz, který vybral a z jakého důvodu 

je vhodnější než výraz jiný.

V druhé části prakticky rozebírám a srovnávám dané dílo podle kritických filtrů, obecného 

úzu a také podle osobního citu. Práce je založena více na srovnávání překladů než na 

vytváření nových variant. Překlady jsou porovnávány vzájemně nebo ve vztahu vůči 

originálu. Pro analýzu jsem vybrala osobní jména a názvy míst v knize. Dále srovnávám 

názvy kapitol a jejich vhodnost a v neposlední řadě předkládám tři vybrané pasáže. Každá 

pasáž je srovnávána trochu jiným způsobem, abych tak dosáhla komplexního srovnání textů. 

Na konci práce jsou vybrány překladatelské oříšky, jejichž pojetí překladu charakterizuje 

jednotlivé překladatelky.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE

1.1. ŽIVOTOPIS C. S. LEWISE

Clive Staples Lewis se narodil v Severním Irsku 29. listopadu roku 1898. Jeho dětství bylo 

prodchnuté irskými pohádkami vyprávěnými chůvou, ale bylo také ovlivněné brzkou smrtí 

jeho matky, která zemřela v jeho devíti letech. Jeho otec, advokát Albert James Lewis, jej 

poté poslal na internátní školu, kde Jack, jak mu přátelé říkali, prožil jedno z nejchmurnějších 

období svého života.

Když nastoupil v patnácti letech na Malvern College, vzdal se své křesťanské víry a stal se 

ateistou. V dubnu roku 1917 nastoupil na Oxfordskou univerzitu a v červnu téhož roku

vstoupil do armády a v listopadu byl odvelen na frontu do Francie. V dubnu následujícího 

roku utrpěl vážné zranění v bitvě u Arras. Po svém zotavení a po skončení války se Jack roku 

1919 vrací zpět na univerzitu, aby dokončil studia. V této době publikuje svou první knihu, 

sbírku poezie Spirits in Bondages. V roce 1923 vystuduje Anglický jazyk a literaturu. Setkává 

se také s Tolkienem a stávají se z nich přátelé, kteří se navzájem ovlivňují ve své tvorbě.

Najdou společný jazyk i zájem o antickou mytologii a zakládají klub Inklings.

Po smrti svého otce v roce 1929 se C. S. Lewis znovu přiklání k teismu a 28. září 1931 se 

stává křesťanem. Jak píše ve své autobiografii s názvem Zaskočen radostí: „Stal jsem se 

křesťanem kopaje a křiče.“

Během první světové války získává Jack přítele na život a na smrt, Paddyho Moora. Před 

svou smrtí v zákopu Paddy požádal Jacka, aby se, pokud zemře, postaral o jeho matku. Jack 

opravdu slovo dodržel, paní Moorovou kontaktoval a získal tak náhradní matku, kterou 

postrádal již od svého brzkého mládí. Paní Moorová se o něj starala během jeho zotavování 

z válečného zranění. V roce 1930 paní Moorová společně s Jackem, jeho starším bratrem 

Warenem Lewisem a se svojí dcerou Maureen koupili „The Kilns“, dům ve čtvrti Headington 

Quarry na kraji Oxfordu (dnes je to součást předměstí Risinghurstu). Jack tam žil ve třicátých

a čtyřicátých letech a také během druhé světové války. V roce 1951 paní Moorová zemřela 

v sanatoriu. Jack ji zde až do její smrti každý den navštěvoval.
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V roce 1952 se Jack setkává s Joy Davidman Greshemovou, americkou spisovatelkou

židovského původu, která se po přečtení Jackových knih stala křesťankou. Joy se roku 1954 

rozvedla se svým manželem Billem Greshamem a se svými dvěma syny se přestěhovala do 

Anglie, kde v roce 1956 uzavřela sňatek s C. S. Lewisem. Vyhnula se tak vyhoštění z Anglie. 

Joy ale v březnu následujícího roku onemocněla velmi vážnou formou rakoviny kostní dřeně 

a skoro na smrtelné posteli uzavřeli s C. S. Lewisem církevní sňatek. Po uzavření manželství 

se její nemoc překvapivě zlepšila a Joy byly přidány ještě další tři roky života. Po její smrti 

onemocněl i Jack rakovinou a umírá těsně před svými 65 narozeninami.

Vzhledem k náhlé smrti prezidenta John F. Kennedyho, který zemřel ve stejný den jako Jack,

čili 22. listopadu 1963, se o jeho smrti příliš nemluvilo. Umírá doma v Kilns a je pohřben 

v Oxfordu. Jeho hrob dnes najdeme na hřbitově Holy Trinity Church v Headingtonu 

v Oxfordu. Jeho životní příběh inspiroval tvůrce v Savoy Picture k natočení filmu 

Shadowlands, kde roli C. S. Lewise ztvárnil Anthony Hopkins a roli jeho ženy Joy Debra 

Winger a v režii Richarda Attenborougha podle scenáristy Williama Nicolsona.

C. S. Lewis byl již během svého života považován za vědce a spisovatele. Od roku 1925 do 

roku 1954 působil na Magdalene College v Oxfordu a později se stal profesorem středověké a 

renesanční literatury na cambridgeské univerzitě. Jako vědec napsal několik děl. Roku 1936 

naspal své první vědecké dílo Alegorie lásky (The Allegory of Love). Mezi nejvýznamnější 

patří Předmluva ke Ztracenému ráji (A Preface to Paradise Lost ,1942), která dodnes slouží 

jako významná kritika tohoto díla, nebo akademické dílo Vyřazený obraz: Úvod do 

středověké a renesanční literatury (The Discarded Image: An Introduction to Medieval and 

Renaissance Literature, 1964), které je shrnutím středověkého světonázoru. 

Na podzim roku 1933 se u C. S. Lewise doma každý čtvrtek večer začali scházet jeho přátelé 

– spisovatelé – a debatovali o připravovaných dílech. Později se začali nazývat Inklings a 

pravidelně sem docházeli Lewisův bratr Warren Lewis, jeho dlouholetý přítel J. R. R. 

Tolkien, Dr. R. E. Harvard a Charles Williams. Dalšími členy pak byli Nevill Coghill, Hugo 

Dyson, Owen Barfield a Adam Fox. Do roku 1948 se scházeli u něj doma poté se přesunuli 

do hostince „Eagle and Child“, kde se scházeli až do Lewisovi smrti roku 1963. Na každém 

setkání se četlo rozpracované dílo jednoho z přítomných autorů a poté se o něm náruživě 

diskutovalo. Byly zde čteny první stránky Velkého rozvodu nebo Pána prstenů.
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Jeho spisovatelské dílo je velice rozsáhlé jak žánrově, tak obsahově. Na univerzitě v roce 

1919 začal básnickou sbírkou Spirits in bondages. Svůj obrat ke křesťanství popsal nejprve v 

alegorické knize Poutníkův návrat: alegorická obhajoba křesťanství, rozumu a romantismu, 

která byla ve své době ostře kritizována kritikou, a v autobiografickém díle Zaskočen radostí

v roce 1955. A Svůj zármutek nad ztrátou své milované ženy popsal v knize Svědectví o 

zármutku (A Grief Obsereved, 1961). Do vědecko-fantastického žánru zabrousil s knihou 

nazvanou Kosmická trilogie (Space Trilogy, 1938, 1943, 1946). Velice oblíbené jsou také 

jeho sbírky esejí jako například Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje (Screwtape Proposes a 

Toast and other essays, 1961) nebo Bůh na lavici obžalovaných (God in the Dock, 1970).

Na začátku druhé světové války vydal knihu Problém bolesti (1940) a během války napsal 

román složený z dopisů Rady zkušeného ďábla (The Screwtape Letters, 1942), který vycházel 

na pokračování v časopise The Guardian v průběhu roku 1941. V letech 1941- 43 byly na 

stanici BBC vysílané rozhlasové pořady, které se zabývaly problematikou křesťanství a kvůli 

jejich popularitě se C. S. Lewis rozhodl je vydat v knižní podobě. Jako první vyšla v roce 

1942 kniha Hovory (Broadcast talks), po ní následovala kniha Křesťanské jednání (Christian 

Behaviour) a jako poslední vyšla kniha Za osobností (Beyond Personality). Tyto tři knihy 

byly v roce 1952 sloučeny v jednu knihu s názvem K jádru křesťanství (Mere Christianity).

Po skončení války napsal knihy Zázraky a Velký rozvod nebe a pekla.

V roce 1948 se C. S. Lewis stává členem Královské literární společnosti (Royal Society of 

Literature).

Ještě před smrtí své ženy v roce 1959 napsal knihu Čtyři lásky (Four Loves), kde se zabývá 

čtyřmi druhy nebo typy lásky, jak jsou popsané v Bibli a jak existují v řeckém jazyce.

I když byl C. S. Lewis Ir, většinu svého života strávil v Anglii. Seznámil se proto nejen s T. 

T. Tolkienem, ale také se svým krajanem pobývajícím v Anglii T. S. Yeatsem.

1.2. OKOLNOSTI VZNIKU KNIHY

Když 2. září 1939 začala druhá světová válka, vzal si k sobě Jack děti z Londýna. V té době

žil v Kilnsu, tři míle od Oxfordu, a děti z Londýna byly posílány na venkov, aby byly 

uchráněny před nálety padajícími dennodenně na hlavní město. K Jackovi byla poslána tři 
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děvčata: Margaret, Mary a Kathrine. (Ford 2005, p. 106) Připadalo mu, že děti znají málo 

příběhů, které by mohly rozvíjet jejich představivost, a tak se rozhodl jim příběh sám napsat.

Ve své eseji It All Began with a Picture (Vše začalo obrazem) popisuje, jak začal psát 

Letopisy Narnie. 

"The Lion the Witch and the Wardrobe all began with a picture of a Faun carrying an 

umbrella and parcels in a snowy woodland. This picture had been in my mind since I was 

about sixteen. Then one day, when I was about forty, I said to myself: 'Let's try to make a 

story about it.” (Lewis 1982, p. 53)

„Všechno to začalo obrazem fauna, který nesl deštník a balíčky v zasněženém lese. Tento 

obraz jsem měl ve své mysli už od šestnácti let. Pak, jednoho dne, když mi bylo kolem 

čtyřiceti, jsem si řekl: pojďme z toho zkusit udělat příběh.” (překlad Barbora Bryndová)

Ideální příležitostí pro takovýto příběh bylo, když se snažil zabavit své tři svěřenky. Jeho 

původní příběh začínal takto:

"This book is about four children whose names were Ann, Martin, Rose and Peter. But it is 

most about Peter who was the youngest. They all had to go away from London suddenly 

because of the Air Raids, and because Father, who was in the Army, had gone off to War and 

Mother was doing some kind of war work. They were sent away with a kind of relation of 

Mother's who was a very old professor who lived all by himself in the country." (Green & 

Hooper 2002, p. 303)

“Tato kniha je o čtyřech dětech, které se jmenovaly Anna, Martin, Rose a Petr. Ale hlavně je 

to o Petrovi, který byl nejmladší. Všichni museli nečekaně odjet z Londýna kvůli náletům, 

protože jejich tatínek musel narukovat a maminka byla zapojena do válečné výroby. Proto 

byly děti poslány k jednomu maminčinu příbuznému, který byl profesorem a žil docela sám 

na venkově.” (překlad Barbora Bryndová)

Nikdo neví, jak přesně příběh v tehdejší podobě vypadal, každopádně o několik let později se 

Jack k příběhu vrátil a přepracoval jej. Se svým přítelem J. R. R. Tolkienem se jednou bavili o 

tom, že v tehdejší době nikdo neuměl napsat příběh pro děti z pohledu dětského myšlení a 
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příběh, který by si děti samotné rády přečetly, a tak se oba rozhodli zhostit se tohoto úkolu. J. 

R. R. Tolkien napsal Hobita a C. S. Lewis napsal Letopisy Narnie.

C. S. Lewis neustále přemýšlel nad tím, co by příběh mohlo držet dohromady. Pak se 

najednou v příběhu objevil Aslan. Ani sám autor neví, odkud se vzal, ale když se tento lev

objevil, hned celý příběh zvláštním způsobem propojil. Tímto Aslan nepropojil pouze tento 

jeden příběh, ale stal se hlavní osobou spojující všech šest částí Letopisů Narnie.

C. S. Lewis o tom píše ve své eseji takto:

"At first I had very little idea how the story would go. But then suddenly Aslan came 

bounding into it. I think I had been having a good many dreams of lions about that time. Apart 

from that, I don't know where the Lion came from or why He came. But once He was there, 

He pulled the whole story together, and soon He pulled the six other Narnian stories in after 

Him." (Lewis 1982, p. 53)

“Nejprve jsem neměl ani ponětí o tom, jak by měl tento příběh vypadat. Ale potom, když se 

tam najednou objevil Aslan, bylo vše jasné. Myslím, že tou dobou jsem měl spoustu snů o 

lvech. Nicméně nevím, kde se tam ten Lev vzal ani proč se tam vzal, ale když už tam jednou

byl, jakoby celý příběh držel dohromady a brzy i všech šest příběhů o Narnii.” (překlad 

Barbora Bryndová)

Celý rukopis prvního dílu byl dokončen v březnu 1949. Svého prvního vydání se dočkal 16.

října 1950, kdy v Londýně jeho první publikaci vydal Geoffrey Bles pod názvem Lev, 

čarodějnice a skříň. (Hooper 2003, p. 5)

Celá série příběhů se nazývá Letopisy Narnie (v originále The Chronicles of Narnia) a 

vypráví o smyšleném světě, do kterého se postavy z našeho světa přesouvají vždy za 

odlišných situací. První díl, Lev čarodějnice a skříň (The Lion, the Witch and the Wardrobe) 

byl vydán v roce 1950 rok poté následoval druhý díl s názvem Princ Kaspian (1951 Prince 

Caspian). Plavba jitřního poutníka (The Voyage of the Dawn Treader) vydaná v roce 1952 

měla být původně zakončením celé série, ale jak se ukázalo, C. S. Lewis toho měl ještě 

mnohem více na srdci. V roce 1953 a 1954 následovaly ještě další dvě knihy, Stříbrná židle 

(The Silver Chair) a Kůň a jeho chlapec (The Horse and His Boy), jejichž děj se odehrává 

v době dílu Lev, čarodějnice a skříň. Předposlední kniha nás posouvá na úplný prapočátek 
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celého příběhu, neboli do doby vzniku Narnie. Čarodějův synovec (The Magician's Nephew

1955) je okouzlujícím dílem, ve kterém Aslan dává dech celé Narnii. Zakončující díl Poslední 

bitva (The Last Battle ) vydaný v roce 1956 je správným vyvrcholením celé historie Narnie. 

V tomto dílu se totiž Aslan se svými věrnými přáteli triumfálně přesouvá do nového světa.

Existuje mnoho diskuzí, jak by se vlastně příběh o Narnii měl číst, zda tak, jak byl postupně 

vydáván, nebo podle narnijské chronologie. Vydavatelství Orbis Pictus, které poprvé uvedlo 

na trh toto dílo, si vybralo chronologii podle původního vydávání. Vydavatelství Fragment 

zvolilo jinou taktiku. Snažilo se zachovat chronologii příběhu, tudíž seřadilo tituly 

následujícím způsobem: Čarodějův synovec, Lev čarodějnice a skříň, Kůň a jeho chlapec, 

Princ Kaspian, Plavba jitřního poutníka, Stříbrná židle a Poslední bitva.

Traduje se, že celý příběh je zasazen do hornaté krajiny na jihovýchodě Severního Irska do

krajiny v blízkosti vesnice Rostrevor, která je v County Down s výhledem na Carlingfordské 

ledovcové jezero.

C. S. Lewis předal do této série fantazijních románů pro děti celý svůj život, zkušenosti i 

veškeré své vzdělání a poznání. Inspiroval se jak irskými pohádkami, které mu vyprávěla jeho 

chůva, když byl malý, tak řeckou mytologii, kterou se zájmem studoval na univerzitě. Z řecké 

mytologie vybral postavy, aby byl příběh dostatečně barvitý, ale neznamená to, že by se 

inspiroval i pohanskými rituály či snad, že by kniha měla nějaké okultní podtexty. Inspiroval 

se také pohádkami a fantasijními romány skotského romantického spisovatele a básníka 

George MacDonalda. 

Pro jména osob využíval různé jazyky, například pro čarodějnici vybral jméno Jadis, což 

znamená persky „čarodějnice“ nebo pro Aslana vybral jméno, které znamená turecky „lev“. 

Zajímavý je také název Cair Paravel, kde se nechal inspirovat staro-angličtinou. Slovo cair 

znamenalo dvůr a slovo paravel znamenalo pod nebo podřízený, čili ústřední hrad celého 

příběhu by se dal přeložit jako Dvůr podřízený Aslanovi. Narnie je malou vesničkou poblíž 

Říma. C. S. Lewis byl tímto názvem unešený natolik, že po něm pojmenoval celou svou 

smyšlenou zemi.

První díl, který C. S. Lewis napsal, věnoval své kmotřence Lucince. Lucy Bartfield bylo 

v době vydání knihy 15 let. Roku 1949 jí Jack poslal i celý rukopis knihy. Lucy byla veselé 
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děvče plné života. Byla jedním ze tří dětí, které jeho přítel Owen Bartfield a jeho žena Maud

adoptovali poté, co se sami nedočkali vlastních potomků. Lewis naplno dostál svým 

závazkům kmotra a všechny tři děti podporoval ve studiích a platil jim školné. Lucy se vždy 

chtěla stát tanečnicí, tvrdě na splnění svého snu pracovala, ale ve třiceti letech se u ní objevila 

roztroušená skleróza. Tato nemoc jí postupem času ochromovala, takže poté, co se již 

nemohla naplno věnovat tanci, se stala učitelkou tance, a když už jí to její zdravotní stav 

nedovoloval, věnovala se výuce hudby. Když nemoc postoupila do té míry, že přestala 

ovládat své tělo, byla odkázána na pomoc ostatních. Posledních patnáct let svého života 

strávila v nemocnici upoutána na lůžko. Lewisovo věnování prvního dílu Narnie a 

pojmenování jedné z hlavních postav po své kmotřence, při pohledu nazpět, vypadá jako 

velice prozíravé, neboť způsobilo, že mohla čerpat síly a povzbuzení pro svůj boj se zákeřnou 

nemocí. Celý život Lucy Bartfield dostávala dopisy a gratulace od čtenářů těchto příběhů. 

Malé děti se jí ptaly na její dobrodružství, starší jí psaly povzbudivé dopisy. Takřka celý život

se mohla Lucy Bartfield, spojovaná s Lucy Pevensie, těšit na poštu od svých fanoušků, aniž 

by udělala cokoli významného. Lucy stačilo, že byla naživu. (The Stone Table 2006)

C. S. Lewis si vybral jako nakladatele své knihy Goeffreye Blese. Ten mu dal naprosto 

volnou ruku ve výběru ilustrací. J. R. R. Tolkien doporučil C. S. Lewisovi jako ilustrátorku

Pauline Bayenesovou, která mu pomohla s ilustracemi k jeho knize Farmer Giles of Ham, a 

která se velice osvědčila. Jack dal na radu svého přítele a tak Pauline mohla ilustrovat celou 

sérii příběhů. Ilustrátorka se domnívá, že se Jack o ní dozvěděl od knihkupce, kterého se ptal 

na doporučení ilustrátora, který by uměl malovat jak lidi, tak i zvířata. Ať už to bylo tak či 

onak, Jackovi se první návrhy okamžitě líbily, a když kniha Poslední bitva vyhrála cenu 

Carnegie Medal za nejlepší dětskou knihu roku 1956, Jack napsal Pauline, že mají na tomto 

ocenění oba dva stejnou zásluhu. V mnoha zemích, ve kterých kniha posléze vyšla, si místní 

vydavatelství ponechala její osvědčené kresby. Původní britské vydání obsahovalo 43 

ilustrací. Vydavatelství Collier, které v osmdesátých a devadesátých letech vydávalo tuto 

knihu jako „paperback“ v ní ponechávalo pouze 17 ilustrací. Vydavatelství Fragment, které 

vydalo třetí české vydání knihy, využilo také všech 43 kreseb ve svém vydání pro dobarvení 

příběhu. Obálka původního anglického vydání byla taktéž od Pauline Bayenes, autorem 

obálky publikace od vydavatelství Fragment byl Cliff Nielsen, který se inspiroval filmem 

právě uvedeným do kin. České vydání od vydavatelství Orbis Pictus použilo obrázky od české 
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ilustrátorky Renaty Fučíkové a druhé vydání od nakladatelství Návrat domů použilo obrázky 

od ilustrátora Ondřeje Laštůvky.

Letopisy Narnie byly zatím přeloženy do 47 jazyků: afrikánštiny, arabštiny, bulharštiny, 

katalánštiny, zjednodušené čínštiny, tradiční čínštiny, chorvatštiny, češtiny, dánštiny, 

holandštiny, estonštiny, perštiny, faerštiny (jazyk Faerských ostrovů), finštiny, francouzštiny, 

gruzínštiny, němčiny, řečtiny, hebrejštiny, hindštiny, maďarštiny, islandštiny, indonéštiny a 

italštiny, japonštiny, korejštiny, litevštiny a lotyštiny, makedonštiny, norštiny, perštiny, 

polštiny, portugalštiny, rumunštiny, ruštiny, do argentinského dialektu Schwyzertütsch, 

srbštiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny, švédštiny, thajštiny, tibetštiny, turečtiny, 

ukrajinštiny, vietnamštiny a velštiny a také do Braillova písma.

V anglickém jazyce vyšla kniha 82 krát u různých vydavatelství (Macmillan, Collins, Lion, 

HarperCollins, Colllier Books) a s různými ilustrátory a mnohdy se lišil i název (Aslan’s 

Triumph, resp. Aslan čiEdmund and the White Witch). (ISFDB 2010)

Časopis Time vybral tento román do své stovky nejlepších anglicky psaných románů TIME 

100 mezi léty 1923 a 2005. (All Time 100 Novels 2005)

1.3. PŘÍBĚH VE ZKRATCE

Čtyři děti, Petr, Zuzana, Edmund a Lucie jsou poslány na venkov do domu starého profesora, 

aby byly uchráněny před nacistickými nálety na Londýn.

Jednoho dne se nejmladší z nich, Lucinka schová ve skříni. A jak se tak prodírá kabáty, ocitne 

se najednou v zasněžené krajině, kde se seznámí s faunem, panem Tumnusem, který ji pozve 

k sobě na čaj. Lucinka se dovídá, že se nachází v zemi jménem Narnie a že zde vládne zlá 

královna, která vydala příkaz, aby kdokoli, kdo uvidí jakéhokoli člověka, jej okamžitě předal 

tajné policii.

Lucinka se vrátí zpět ke svým sourozencům, ale nikdo jí nevěří, že tohle všechno zažila. Když 

jde Lucinka do Narnie podruhé, Edmund ji špehuje a dostane se tam také. Seznámí se 

s královnou, která ho naláká na cukrátka do svého hradu. Edmund se o svém dobrodružství

nikomu nesvěří, a tak Lucinka vypadá jako dítě, které si neustále něco vymýšlí.
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Na potřetí se dostanou do Narnie všechny čtyři děti, když se snaží ukrýt se před paní 

Pršákovou/Macreadyovou. Nejprve navštíví dům pana Tumnuse, o kterém zjistí, že je zatčen, 

kvůli bratříčkování se s člověkem. U Tumnusova obydlí už na ně čeká pan Bobr, který jim 

vysvětlí proroctví o Narnii, ve kterém taktéž figurují jako očekávaní zachránci celé Narnie a 

provede je příběhem až ke Kamennému stolu a k Aslanovi. Edmund se od nich odpojí a Bílá 

čarodějnice jej využívá jako svého zajatce.

Vyvrcholením knihy je Aslanova oběť za Edmunda a bitva králů, královen a loajálních 

narnijčanů Aslanovi za záchranu Narnie. S Aslanovou pomocí je bitva vyhrána, zajatci 

osvobozeni a čarodějnice ztrácí svou moc. A na trůn Narnie usedají dva králové, Petr a 

Edmund a dvě královny, Zuzana a Lucie.

1.4. KNIHA V ČESKÉ REPUBLICE – OKOLNOSTI PŘI PŘEKLADU KNIHY

První české vydání v překladu Renaty Ferstové vyšlo v nakladatelství Orbis pictus v letech 1991-3

s ilustracemi Renaty Fučíkové v Praze a měla 139 stran. Druhé vydání vyšlo v nakladatelství Návrat 

domů v letech 1998-9 s ilustracemi Ondřeje Laštůvky také v Praze, ale toto vydání mělo 

pouze 126 stran. Třetí, v novém překladu Veroniky Volhejnové, s obálkou Cliffa Nielsena 

odvolávající se na film a proslulými původními ilustracemi Pauline Baynesové, vydává od 

roku 2005 nakladatelství Fragment. Toto vydání má 200 stran. V roce 1997 byl také vydán 

v Karmelitánském nakladatelství komplet čtyř audiokazet. (Nejen Lewis n.d.)

1.4.1. Životopis překladatelky Renaty Ferstové

„Renata Ferstová se narodila r. 1960 v Praze. Byla introvert a studijní typ, ale o politiku se 

příliš nezajímala ani ona, ani její rodina, takže jí bylo sice umožněno vystudovat gymnázium, 

ale vysokou školu už nikoli. Na gymnáziu Na Zatlance ji ovlivnilo několik mimořádně 

dobrých vyučujících, především Věra Choděrová, výborná učitelka angličtiny, která jí 

nesmírně povzbuzovala k překladatelské práci a k vytváření různých netradičních až 

odvážných slovesných děl.

Po nepřijetí na vysokou školu pracovala krátkou dobu u spojů, pak 6 let v pečovatelské 

službě, poté se plně věnovala výchově svých 4 dcer, to vše s občasnými překlady nebo i 

vlastní tvorbou.
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Překlad letopisů Narnie je v podstatě její první vážnější práce, započatá bezprostředně po 

ukončení střední školy. Na její první verzi bylo znát mnoho přehnaných mladických 

výstřelků, proto ji celou velmi pečlivě nejméně dvakrát redigovala. I tak zůstal překlad 

poněkud avantgardní, tvořený velmi mladým člověkem v bezprostředním kontaktu se světem 

dětí, který se snaží podat s co největší bezprostředností (k tomu i využití pražské varianty 

češtiny, volné a expresívní překlady vlastních jmen apod.) K těmto prvkům se, s jistými 

výhradami, hlásí dodnes.“ (Ferstová, 2010)

Další tituly, které Renata Ferstová přeložila, jsou například fantasijní romány Střetnutí a 

Prorok od Franka E. Perettiho pro nakladatelství Logos v roce 1992 a 1998. Nebo biografická 

kniha Setkání v Jeruzalémě od Dereka Prince z roku 2003. Nakladatelství Samuel dále vydalo 

knihu Odkud teče řeka od Patricie Mary St John, která vyšla v Čechách v roce 1996. (Google 

knihy n.d.)

Renata Ferstová napsala knížku pro děti s názvem O Kmínkovi, Lupínkovi a Rozmarýnce, 

kterou v roce 1991 vydalo nakladatelství Logos. (a ibid.)

Chtěla bych se také krátce zmínit o době, ve které byla kniha poprvé překládána. Nebyla to 

totiž doba, kdy vydavatel osloví překladatele, a ten pak přeloží dílo a dostane za to finanční 

ohodnocení. Byla to doba, kdy určité tituly nemohly být vydávány veřejně, ale i tak si našly 

široké čtenářské publikum. Této literatuře se říkalo samizdatová.

Samizdat je původem ruské slovo, vyjadřující samo-vydáváno čili po domácku vydávané 

tituly zakázané literatury. Občanští aktivisté, kteří nesouhlasili s režimem, tímto způsobem 

vydávali knihy, které neprošly cenzurou. Cenzuru používal stát ke kontrole veškerých 

vydávaných tiskovin. U nás se takto vydávala zakázaná literatura mezi léty 1948 - 1989. 

Komunistický režim se snažil tímto způsobem chránit své pozice a zamezit tak šíření pro něj 

nebezpečných ideologií a idejí včetně křesťanství.

Kontrolovány nebyly pouze tiskárny, ale také xeroxové stroje, takže kdokoli chtěl něco 

oxeroxovat, musel se předtím legitimovat. Proto bylo jediným řešením dílo opsat na psacím 

stroji. Většinou bylo zhotoveno pomocí průklepového papíru menší množství opisů a kdokoli 

je získal, byl vyzván k dalšímu opisování a šíření.
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Mezi nejznámější jména české samizdatové literatury patřili Ludvík Vaculík, Ivan 

Klíma, Egon Bondy, Bohumil Hrabal a Václav Havel. Kromě tvorby českých autorů v 

samizdatu vycházely i překlady např. díla Alexandra Solženicyna, George Orwella aj.

Dětská literatura kvůli své fantasijní složce většinou nebyla perzekuována, ale díla, která měla 

jen zmínku či náznak křesťanství byla nekompromisně zakazována. Vzhledem k tomu, že 

kniha vyšla v Anglii roku 1950 a byla křesťanskou alegorií, nemohla být vydána na území 

Československé socialistické republiky, jak se v té době náš stát nazýval. Poprvé byl vydán až 

po roce 1989. Do té doby se o překlad pokusilo více lidí, kteří o sobě navzájem nevěděli, a 

dnes je známo, že mezi lidmi takto kolovaly nejméně tři překlady, včetně toho od Renaty 

Ferstové.

První český překlad napsala Renata Ferstová už v roce 1980, ale kniha nemohla být v té době 

publikována a kolovala jen v opisech mezi čtenáři, nebo ústně. Překladatelka uměla většinu 

svých přeložených knih nazpaměť, a když společně se svými přáteli občas vyrazila na výlet 

po horách, častokrát jim vyprávěla celé pasáže slovo od slova. Překládání pro ni bylo radostí, 

a to se také na samotném překladu odráží. Během těchto let také několikrát svůj překlad 

revidovala, takže zmírnila některé jeho nedostatky, ale zdaleka ne všechny. Podle svého 

vyjádření, pokud by došlo k nějakému vydání dnes, asi by revidovala znovu.

Překlad Renaty Ferstové není typickou samizdatovou literaturou. Jelikož většinou takto 

vycházely knihy, které byly nějak politicky zaměřené a jejich překladatelé nebo šiřitelé pak 

byly patřičně persekuováni. Nic takového se Renatě Ferstové nestalo, o politiku té doby se 

nezajímala, ale už samotný fakt, že nemohla svůj překlad vydat veřejně, je dostatečným 

vyjádřením nesvobody.

1.4.2. Životopis překladatelky Veroniky Volhejnové

Veronika Volhejnová (1962) je původní profesí novinářka. Řadu let se věnovala 

zahraničněpolitické problematice. Přeložila přes stovku titulů, od science-fiction přes 

detektivky a thrillery až po knížky pro děti a dospívající. K autorům, jejichž překlady se může 

pochlubit, patří Isaac Asimov, A.C. Clarke, Frank Herbert, Agatha Christie, Dean Koontz, 

John Grisham, Scott Cunningham, Michael Crichton nebo E.L. Doctorow. (Volhejnová 2010)
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Veronika Volhejnová je autorkou knihy Čeští spisovatelé, kterou vydalo nakladatelství 

Fragment, a přeložila nespočet titulů, mezi něž patří například Ztracené deníky Adriana 

Molea 1999 - 2001 od vydavatelství Mladá fronta vydaná v roce 2010, detektivní příběh 

Pátračka Gilda a jezerní panny vydané v nakladatelství Albatros roku 2008, Také sérii příběhů 

od Duně např. Děti Duny nebo Kacíři Duny pro nakladatelství Baronet z roku 2007, a také 

sérii příběhů od Artemis Fowl od nakladatelství Albatros nebo také sci-fi příběhy Proud času 

v 2004. (Obec překladatelů n.d.)

Okolnosti překladu knihy podruhé byly poněkud hektičtější. Zatímco první překladatelka 

překládala knihu s mladickým entusiasmem a nadšením, druhý překlad měl naprosto odlišné 

podmínky. V době přípravy na velkofilm, který měl být co nevidět uveden do kin, dostala 

Veronika Volhejnová nabídku přeložit celou sérii Letopisů Narnie. Vzhledem k blížícímu se 

termínu uvedení filmu do českých kin byla překladatelka nucena dodržet velice krátkou 

uzávěrku. I když všechny termíny dodržela, vydavatelství pak stejně poupravilo překlad podle 

filmu. Veronice Volhejnové už nebylo dáno na vybranou. Paní Volhejnová po této zkušenosti 

s vydavatelstvím Fragment rozvázala veškerou spolupráci a dnes překládá pro jiná 

nakladatelství.

Zatímco Veronika Volhejnová měla na překlad pouze pár měsíců, Renata Ferstová měla čas 

svůj překlad dvakrát redigovat. Její překlad proto mohl vyjít ve skvělé formě jak v roce 1991 

v nakladatelství Orbis Pictus, tak také ještě jednou upravený překlad v nakladatelství Návrat 

domů. Mezi překlady je tudíž odstup minimálně dvaceti let, resp. 25 let (1980 - 2005).

1.5. ZFILMOVÁNÍ

První adaptaci knihy Lev, čarodějnice a skříň vytvořila televize ABC Weekend pro televizi 

ITV. Tato verze byla vysílána v roce 1967.  Byl to desetidílný seriál v černobílé verzi.

Dalším zpracováním byl animovaný televizní film režírovaný Billem Melendezem v roce 

1979. Tento film získal cenu Emmy Award za vynikající animovaný počin.

Třetí televizní adaptace byla pro televizi BBC. Premiéra ve Spojeném království byla 13. 

listopadu 1988 a film byl z dílny Wonderworks. V tomto filmu si zahráli jak herci, tak i 

loutky. Tato série byla nominovaná na Emmy a vyhrála cenu BAFTA.
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Zatím posledním filmovým zpracováním knihy je velkofilm ze studia Walta Disneye. 

Představitelé společnosti Walden Media oslovili Douglase Greshama, Lewisova nevlastního 

syna, který je uměleckým ředitelem v oblasti nakládání s odkazem C. S. Lewise, a ujistili ho, 

že mají v plánu natočit absolutně věrnou adaptaci knihy. Obě strany se shodly na společné 

představě o konečné podobě filmu, a tak k tomu také Walden Media přistupovala.

Douglase Greshama uchvátila Narnie již jako dítě. Jako malý čtenář si ji nechal osobně 

podepsat od C. S. Lewise, který se později stal jeho nevlastním otcem. Po smrti jeho matky se

o něj a jeho bratra C. S. Lewis postaral. Filmové zpracování knihy bylo jeho snem již od 

dětství. Sám C. S. Lewis nijak netoužil po filmovém zpracování, jelikož v té době nebyla 

filmová branže na takové technické úrovni, aby mohla vytvořit důvěryhodné postavy 

rozličných smyšlených postav v příběhu. Nicméně, jak říká Douglas Gresham, dnes by byl 

filmem unešený. Douglas Gresham sám spolupracuje s tvůrci a je účastný všech změn, které 

se ve filmu provádějí za účelem věrohodného předání do filmové podoby.

Producenti hledali kreativního režiséra, který by přijal výzvu spojit nejmodernější animační 

technologii a využil výrazové prostředky a spontaneity herců. Ze všech adeptů vybrali 

nečekaně režiséra Andrewa Adamsona, který se předtím proslavil animovaným filmem Shrek.
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2. PŘEKLADATELSKÉ MINIMUM

Překládání není pouze vyjádření původního textu v jiném jazyce. Do překládání je zahrnut 

lidský faktor, nejedná se tudíž o stoprocentní původní text, ale o text, který je obohacený o 

mnoho různých faktorů, které se týkají jazyka, do kterého se překládá. Knittlová ve svých 

skriptech Teorie překladu zdůrazňuje: „Komunikativní překlad je důležitý, aby text nezůstal v 

okopírování anglické předlohy, i když by byla gramaticky i lexikálně správná.“ (Knittlová

1995, p. 124)

Překlady jsou tak různorodé jako ti kdo je vytvářejí. Knittlová podotýká, že důvodem této 

skutečnosti je, že „Do překladu nutně vnášíme vlastní názory, postoje a vědomosti, takže do 

jisté míry odráží překladatelův duševní a kulturní rozhled.“ (Knittlová 1995, p. 122) 

Překladatel je svým způsobem i tvůrce. Tím pádem bychom mohli říci, že překladatel na 

jedné straně tvoří, na druhé reprodukuje. Je to jedinečný tvůrčí proces, při kterém jemu 

samotnému připadne minimální procento slávy. Levý to popisuje takto: „Překladatelství je 

zároveň činnost tvůrčí (má vytvořit literární dílo české) i reprodukční (má tlumočit originál). 

Podle převahy jednoho z těchto dvou zřetelů se odlišují obě základní stanoviska 

k překladatelské práci, která se nepřesně označují jako překladatelská „věrnost“ a „volnost“.“ 

(Levý 1957 p. 233)

Dále vysvětluje, že volný překlad lze definovat jako objektivismus zaměřený na splynutí více 

než na detail. Snaží se zachytit spíše rysy obecné a tím tlumí zvláštnosti. Naproti tomu 

překlad věrný je považován za subjektivismus a směřuje k diferenciaci. Snaží se zachytit rysy 

jedinečné, věci, které obohatí kulturu, do které je text překládán. (Levý 1957, p. 235)

Základními obecnými požadavky na překladatele je podle Jiřího Levého znalost jazyka, ze 

kterého se překládá, znalost jazyka, do kterého se překládá a neméně důležité je pochopení 

věcného obsahu překládaného textu. (Levý 1998, p. 17) Samozřejmě, že tyto požadavky 

nejsou jedinými. Překladatel jako takový musí vzít na zřetel mnoho dalších faktorů. Milan 

Hrdlička ve své práci Literární překlad a Komunikace vyzdvihuje předkladatelův vztah ke 

čtenáři a k originálu samotnému. „Překladatel by měl mít při své reprodukčně-tvůrčí aktivitě 
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na zřeteli dva rozhodující faktory: čtenáře, jemuž přeložené dílo adresuje, ale současně také 

kvality a dominantní rysy originálu; měl by usilovat o optimální řešení tohoto 

„dvouvektorotvého“ přístupu, o vhodný kompromis.“ (Hrdlička 2003, p. 10)

Než překladatel začne překládat, tak by si v sobě měl ujasnit několik protichůdných tezí, které 

Levý popisuje ve svém Umění překladu.

1. Překlad musí reprodukovat slova 

originálu.

2. Překlad musí reprodukovat ideje originálu.

3. Překlad se má dát číst jako originál. 4. Překlad má být čten jako překlad.

5. Překlad by měl obrážet styl originálu. 6. Překlad by měl ukazovat styl 

překladatelův

7. Překlad by měl být čten jako text 

náležející do doby originálu.

8. Překlad by měl být čten jako text 

náležející do doby překladatelovy.

9. Překlad může k originálu něco přidat nebo 

z něho něco vynechat.

10. Překlad by neměl nikdy k originálu nic 

přidat a nic z něho vynechat.

11. Překlad veršů by měl být proveden próze. 12. Verše by měly být překládány ve verších.

(1998, p. 33-34)

Jak tedy posuzovat, zda je nějaký překlad správný či nesprávný? Dílo originálu a 

překladatelské dílo se budou vždy nepatrně lišit, ale záleží na tom, zda čtenář, který si přečte 

překlad, z něj pochytí stejné poselství jako ze čtení originálu. Nejprve je nutné pochopit, 

jak takový překlad vzniká. Milan Hrdlička ve své knize Literární překlad a komunikace 

zachycuje komunikační proces translace, ve kterém autor originálu za pomoci svých 

zkušeností a svého literárního vzdělání kóduje své dílo do textu, ve kterém je obsažena 

tradice, texty předchozí literatury národní i světové známé v zemi originálu a realita 

motivující vznik a znění originálu. Čtenář originálu pak za pomoci svých zkušeností a svého 

literárního vzdělání dílo dekóduje. Překladatel je zaprvé čtenářem originálu, čili nejprve dílo 

dekóduje a poté jej překódovává do cílového jazyka. Při vytváření překladu překladatel 
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využije svých překladatelských zkušeností a svého literárního vzdělání k vytvoření 

přeloženého textu. Na tento text působí jednak tradice, řada textů přijímajícího prostředí, do 

kterého se začleňuje překlad a také realita motivující vznik a znění překladu. Čtenář překladu 

pak dekóduje překódovaný text za pomoci svých zkušeností a vzdělání překladatele. Všechny 

tyto faktory spolupůsobí na vytvoření překladatelského díla. (Hrdlička 2003, p. 17)

Po tomto stručném úvodu do (zejména české) teorie překladu se nyní podívejme na několik 

svého druhu kodifikačních teorií, jak překlad posuzovat. Komisarov rozlišuje pět druhů 

normativních požadavků, které jsou kladeny na překlad.

1. Norma významové ekvivalence; mezi větou originálu a překladu nenacházíme žádnou 

shodu na úrovni slov a syntaktické organizace, ale ani reálné nebo přímé logické 

vztahy. Změřila ho pohrdavým pohledem. She turned her nose up in the air

2. Žánrově stylistická norma; mezi větou originálu a překladu existují přímé reálné a 

logické vztahy. He answered the phone. Zvedl sluchátko

3. Norma platící pro jazyk přeloženého textu; shoduje se situace i způsob jejího popisu, 

jsou vybrány identické rysy. That will not be good for you. To pro vás může skončit 

špatně

4. Norma pragmatická; syntaktická struktura věty v originálu je spojena se syntaktickou 

strukturou věty v překladu určitým transformačním vztahem. Například místo pasivní 

vazby je použita vazba aktivní, nebo místo vedlejší věty je použito podstatné jméno 

slovesné. I told him what I thought of her, Řekl jsem mu, co si o ní myslím

5. Konvenční norma; maximální shoda mezi překladem a originálem. The house was 

sold for 10 thousand dollars, Dům byl prodán za deset tisíc dolarů. V češtině se více 

uplatňuje zřetel na aktuální větné členění. (Pechar 1986, p. 12-14)

Jak vysvětluje Knittlová, známe dva druhy překladů. Prvním z nich je překlad filologický, 

zaměřený jazykově správně a co nejpřesněji, bývá často velmi kostrbatý. Druhým typem je 

překlad funkční. Tento překlad se zabývá syntaktickou přestavbou, hledáním obvyklejších 

kolokací a běžnějších výrazů a celkově se jeví jako plynulejší, idiomatičtější a čtivější. 

(Knittlová 1995, p. 32)
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KRITIKA PŘEKLADU POMOCÍ TEXTOVÝCH FILTRŮ

Knittlová se domnívá, že překlad by měl projít několika textovými filtry, které jej zhodnotí ze 

všech možných hledisek. Schéma textových filtrů uvádí ve svých skriptech jako optimální 

metodu posouzení překladu. Filtry rozděluje do pěti kategorií: kulturní, formální, sémantický, 

filtr jazykových vrstev a žánrový. 

V kategorii kulturních filtrů posuzuje zaprvé exotismus. Jaké jsou použity názvy, zda překlad 

přejímá nějaká původní slova a jak s nimi zachází, zda jsou přizpůsobena cílové výslovnosti 

či pravopisu a jaký to má účinek. Zadruhé kulturní výpůjčky, zda jsou použita vlastní jména 

z originálu, či zda jsou převedena do adekvátních jmen překladového jazyka nebo převzetí 

různých odborných termínů. Třetím filtrem je kalk, tj. zda je využit doslovný překlad, např. 

názvu instituce, komunikativní překlad, převedení přísloví, atp. Kulturní transplantace je 

čtvrtým bodem kulturního filtru, převyprávění vtipu, či nahrazení termínů, které mají 

obdobnou kulturní konotaci.

Formální filtr se zaobírá stránkou lexikální a strukturní, zvukově-grafickou, větnou, 

prozodickou, rovinou diskursu a intertextovou rovinou. V lexikální a strukturální rovině 

zkoumá víceslovnost a jednoslovnost nebo explicitnost a implicitnost. Překladatel se vždy 

snaží najít co nejbližší protějšky výchozího jazyka v jazyce cílovém, dělí se do tří podskupin:

úplná, částečná a nulová. Ve zvukově-grafické rovině se snaží co nejvíce zvukově, ale i 

graficky, vizuálně přiblížit originálu. Další zkoumanou rovinou je větná stavba, zda odpovídá 

cílovému jazyku a nekopíruje jazyk výchozí a do jaké míry zachovává aktuální větné členění. 

Konkrétněji, čeština je syntetický jazyk a angličtina analytický jazyk, což významně mění 

výsledek větné struktury cílového překladu. Neméně významná je rovina prozodická,

obzvláště u básní a poetických celků. Rovina diskursu je další význačnou částí formálního 

filtru. „Důležité je, co se chce říci, jak se to míní a jak je to řečeno.“ (Knittlová 1995) 

V diskursu zkoumáme několik hledisek se zaměřením na celkový text a jeho kontext. „Při 

překladu jde tedy o ekvivalenci nejen propozičního obsahu, ale i elokuční síly, a to nikoliv 

cestou výměny jednoho řečového aktu za druhý, ale dosažením ekvivalence řečové struktury.“ 

(Knittlová 1995, p. 124) Poslední rovinou je rovina intertextová a to je, jak je text vnímán 

v rámci dalších textů, v našem případě v provázanosti na další literární díla.



26

Filtr sémantický nám představuje denotační, referenční skupinu, která rozlišuje specifikaci, ve 

které je obecné slovo výchozího jazyka blíže specifikováno nebo generalizaci, ve které je 

některá složka významu potlačena a dochází k zobecnění výrazu např. Dr. Pepper přeložen 

jako limonáda. Dále je zde složka konotační, ve které nacházíme jednak intenzifikaci 

(Intenzita pocitu, postoje, hodnocení bez bližší specifikace), kde za použití intenzifikátorů 

dodáváme překladu jeho pravý smysl. Ne všechna slova mají pouze jeden význam, často se 

stává, že slovo výchozího jazyka může mít naprosto protichůdné významy v jazyce cílovém. 

Na překladateli je, který význam vybere tak, aby bylo dílo správně pochopeno např. „She 

looked terrific“ můžeme přeložit jako „vypadala senzačně“, ale při užití toho samého slova 

v jiné větě jsme nuceni jej přeložit naprosto opačně, např. „It’s a terrific bore“ – „příšerná 

nuda“.

Více to Knittlová rozvádí v Sémantické spojitosti čili – kontiguitě, kde „Základní sémantická 

složka zůstává nezměněna, ale diferenční sémantické rysy se různí, aniž jde o jejich přidání či 

ubrání.

a) Substituce kohyponymem: lexikální jednotku stejného řádu s analogickou funkcí 

(waterhole - příkop)

b) Nahrazování celku částí (take a hold of him by the arms – chyť ho za ramena)

c) Sémantická spojitost; Nahrazení důsledku příčinou (stand up collar – tvrdý límec)

d) Sémantická spojitost; Nahrazení příčiny důsledkem (motion stars – blikotavé 

hvězdičky)

e) Anatomická změna (to tell the truth – abych nelhal, I now forget – už teď nevím).“

(Knittlová 1995)

Dále se do sémantické skupiny filtrů řadí: Postojový konotační, Asociativní konotační, 

Konotační, Kolokační, Aluzívní, Afektový.

Další skupinou je filtr jazykových vrstev, do kterého řadíme dialekt, sociolekt, společenský 

rejstřík a jakým tónem je sdělení prezentováno. Je velice důležité jaký dialekt, sociolect nebo 

rejstřík je použit v původním díle a jaký vybere překladatel pro přiblížení atmosféry.  Tímto 
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výběrem totiž určuje atmosféru celého díla i jeho správné pochopení. Čeština má svou 

specifickou formu spisovného a nespisovného jazyka. Jak uvádí Jedlička „V Anglii členy 

jednotlivých společenských tříd charakterizuje daný habitus především ve výslovnosti naproti 

tomu v češtině se, ve spisovné a nespisovné formě jazyka, jedná o změny především 

morfologické a lexikální.“ (Knittlová 1995) Tento habitus se musí nějakým způsobem převést 

i v překladu, jelikož charakterizuje nejenom postavu, ale také pozadí, ve kterém vyrůstala a

postavení ve společnosti.

A neméně významný je filtr žánrový, který dělíme na ústní a psaný žánr.

DALŠÍ POHLEDY NA PŘEKLAD

V rámci pragmatiky se opíráme o pragmatický aspekt a tím je volba jazyka. Vytváří 

atmosféru a estetickou funkci textu. Je potřeba vycházet z celkového stylu díla a jednotlivé

stylistické problémy na základě tohoto stylu řešit. Praktická činnost překladatele se pohybuje 

na škále – totožnost, stejnost, podobnost, odchylnost a odlišnost funkcí nebo jejich 

nevyjádřitelnost. Nevyjádřitelnost se pak musí kompenzovat. V překladu by se žádná hodnota 

neměla ztratit. Konkrétně v angličtině je mnohem větší využití citoslovcí a spletiv 

s citoslovečnou platností, neadekvátní překlad tyto pojmy zachovává, adekvátní je převádí do 

patřičných idiomatických standardů. Dále je potřeba si uvědomit jazykovou situaci textu.  

Lingvistická a stylistická konfrontace, konfrontace jazyků a celospolečenských rozdílů

Neméně významným aspektem pro zkoumání překládaného textu je sociolingvistický přístup. 

Zaměřuje se na roli jazyka ve společnosti. Autoři se snaží vytvořit model překladatelského 

procesu. Centrem je text a jeho struktura. Uživatelská jazyková vrstva, záměrné užití rejstříků, 

pragmatická dimenze, semiotický podíl, intertextovost (vliv obdobných textů). Při 

intertextovosti se dovídáme, zda překladatel poznal parodii imitaci či narážku.
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PRAKTICKÁ ČÁST
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3. ANALÝZA TEXTU

V praktické analýze se nejprve zaměříme na práci překladatelek se jmény osob a s názvy 

různých narnijských míst. Poté detailněji rozebereme překlad názvů kapitol. Dále si na 

rozboru tří pasáží ukážeme rozdílnost překladů a rozličnost celkového pojetí textu. Pro tuto 

práci jsem si vybrala jeden text narativní, jednu rozmluvu dětí hned v prvních kapitolách 

knihy a poté změnu stylu mluvy v poslední kapitole originálu. Na konci své analýzy se chci 

věnovat překladatelským oříškům, tj. deseti vybraným krátkým úsekům, na kterých budu 

demonstrovat barvitost jak výchozího textu, tak obou převodů. A předlohu k analýze a 

porovnávání obou textů jsem si vzala textové filtry od Knittlové. 

3.1. JMÉNA OSOB A NÁZVY ZEMĚPISNÝCH MÍST

Originál Veronika Volhejnová

Vydavatelství Fragment

Renata Ferstová

Orbis Pictus

Peter, Susan, Edmund (Ed), 

Lucy (Lu)

Petr, Zuzana (Zuzka), 

Edmund (Ed) a Lucie 

(později Lucinka)

Petr, Zuzana (Zuzka), 

Edmund (Ed) a Lucie 

(později Lucinka)

Mrs Macready paní Macreadyová paní Pršáková

Ivy, Margaret, Betty Ivy, Margaret, Betty Iva, Markéta, Eliška

Professor Profesor Pan profesor

Mr Tumnus Pan Tumnus Pan Tumnus

Maugrim Maugrim Fernis Ulf

The beaver, Mr Beaver bobr,  pan Bobr, 

paní Bobrová

bobr, pan Bobr, paní 

Bobrová

Deep Magic Stará magie Světovládná magie

Secret Hill Tajemný vrch Strom světa
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Emperor-beyond-the-Sea Císař za mořem Zámořský císař

Giant Rumblebuffin Hromřach Hromřach

Jména hlavních postav v knize jsou v obou překladech stejná, liší se pouze ve využití jejich 

zdrobnělin v konkrétních příkladech. Obě překladatelky zachovaly jména výchozího jazyka s 

tím, že anglické Peter, počeštily na české Petr a anglické Susan počeštily na českou Zuzanu 

občas ji děti oslovují také Zuzko, což je logické. Jméno Edmund zachovaly v jeho nezměněné 

podobě i se zkráceninou Ed a jméno Lucy nazvaly nejprve Lucie, ale poté si s ním v obou 

překladech vyhrály, takže nacházíme obměny Lucka, Lucinka jako protějšek k originálnímu 

Lu.

Hned na první stránce se setkáváme s postavou v angličtině nazvanou Mrs Macready, ve 

starším překladu je toto jméno naprosto změněno na sémantizující české příjmení Pršáková, k 

němuž Ferstová patrně došla logickou ekvivalencí „Mac-ready“ = „Always ready to wear a 

Macintosh“. Naproti tomu v novějším překladu je anglické jméno pouze počeštěno přidáním 

koncovky –ová. Další jména, která jsou ve starším českém překladu naprosto počeštěna, jsou 

jména služebných, které se v samotném příběhu ani nevyskytují. Jména jsou změněna na 

nejpodobnější české ekvivalenty. Dřívější překladatelé se přikláněli spíše k počešťování jmen, 

jelikož angličtina v té době zde nebyla tak rozšířeným jazykem, jako v době vydání druhého 

překladu. Knize s těmito českými názvy to také dodává více domácí atmosféru, zatímco 

překlad Veroniky Volhejnové je v tomto ohledu více exotický.

Jména zvířat a narnijských bytostí nejsou nijak zvlášť obměňována. Bobr se mění pouze na 

pana Bobra s velkým B a paní Bobrové se pouze přidá přípona –ová. Přímým protějškem 

jména Mr Tumnus zůstává pan Tumnus. Zvláštní pozornost si zaslouží skloňování tohoto 

neobvyklého jména. Zatímco Ferstová při oslovování zachovává základní tvar „pane 

Tumnus“, Volhejnová jej skloňuje  „pane Tumnusi“. Zajímavé skloňování je ve třetím pádu, 

kdy Ferstová užívá Tumnusovi, ale Volhejnová volí Tumnovi . Poslední bytostí, jejíž překlad 

stojí za zmínku je obr Hromřach v originále Giant Rumblebuffin. Slovo rumble, z kterého je 

anglický originál vytvořen znamená v češtině hřmot, rachot, rámus, proto považuji za velice 
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zdařilé skloubení podstatného jména a citoslovce, které přesně vyjadřuje význam tohoto 

slovesa.

Zatímco Volhejnová používá pro kapitána tajné policie jméno Maugrim, které je z britského 

originálu, Ferstová používá jméno Fernis Ulf, které se objevilo v americké verzi knihy.

Emperor-beyond-the-Sea je přeložen v jednom překladu jako Císař za mořem, což vytváří 

kalk, který kopíruje strukturu slov v angličtině s vynecháním pomlček. Nicméně češtině je 

bližší tzn. přestavba neboli změna pořádku slov: Zámořský císař, název, který evokuje spíše 

jméno, stejně jako anglický název.

Zajímavý je také překlad zeměpisných názvů v Narnii. Narnie je smyšlenou zemí, proto si 

většinu názvů autor vymyslel. Většina je tvořena nulovým ekvivalentem jako řeka Beruna 

nebo hrad Cair Paravel.  Naprosto totožný ekvivalent je k názvu Kamenný stůl, v originálu 

Stone Table. Malý rozdíl nacházíme v názvu Dům Bílé čarodějnice, který sice více vystihuje 

anglické The House of White Witch, ale vzhledem k tomu, že čarodějnice byla panovnicí celé 

říše, se na její obydlí spíše hodí modulace názvu (zámek Bílé čarodějnice). Zvláštní modulaci 

překladu nacházíme u názvu Secret Hill. Volhejnová se drží přiměřené intenzifikace Tajemný 

vrch, zatímco Ferstová moduluje do naprosto nového názvu Strom světa.

Deep Magic je jakousi narnijskou terminologií zákonů Narnie. V jednom případě je tento 

výraz přeložen jako Stará magie a v druhém jako Světovládná magie. Samotné slovo deep 

vyjadřuje v angličtině hloubku, nicméně v kontextu celé knihy a v kontextu názvu zákona toto 

slovo může vyjadřovat jednak hlubokou podstatu, pradávnou, starověkou, podstatu, která byla 

na počátku a je neměnná, ale také něco hlubokého ve smyslu rozšířeného, rozprostřeného po 

celém světě. Překladatelky tak musely využít významu, který je implicitně obsažen v tomto 

sousloví.

3.2. NÁZVY KAPITOL

Originál Veronika Volhejnová

Fragment

Renata Ferstová

Orbis Pictus

Lucy looks into a wardrobe Lucinka nakoukne do skříně Lucinka nahlíží do skříně
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What Lucy found there Co tam Lucinka našla A co tam všechno našla

Edmund and the wardrobe Edmund a skříň Edmund vchází do skříně

Turkish delight Turecký med Turecký med

Back on this side of the door Zase přede dveřmi Zpátky v tomto světě

Into the forest Do lesa Cesta do lesa

A day with the Beavers Den s bobry Den u bobrů

What happened after dinner Co se stalo po večeři Co bylo po obědě

In the Witch‘s House V domě Čarodějnice Zámek Bílé čarodějnice

The spell begins to break Kouzlo se začíná lámat Kouzla se hroutí

Aslan is nearer Aslan se blíží Aslan se blíží

Peter’s first battle Petrův první boj Petrův první boj

Deep Magic from the dawn 

of Time

Stará magie z úsvitu času Magie, která je zákonem

The triumph of the Witch Triumf čarodějnice Čarodějnice triumfuje

Deeper Magic from before 

the dawn of the Time

Ještě starší magie z doby 

před úsvitem času

Magie, která je víc než zákon

What happened about the 

statues

Co se stalo se sochami Co se stalo se sochami

The hunting of the White 

Stag

Lov na bílého jelena Lov na bílého jelena

Srovnáme-li názvy kapitol, najdeme jednak naprosto totožné kapitoly: Turecký med, Aslan se 

blíží, Petrův první boj, Co se stalo se sochami a Lov na bílého jelena. 
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Najdeme také kapitoly, které jsou v principu stejné a liší se pouze nepatrně jako třeba kapitola 

Den u bobrů a Den s bobry, v anglickém originálu A Day with the Beavers. Zatímco 

Volhejnová zachovává předložku s, která naznačuje, s kým Lucinka strávila onen den,

Ferstová tuto přeložku mění na u. V tomto příběhu se objevují mluvící zvířata, která jsou 

částečně polidštěna. Sice bydlí v bobří hrázi, ale mají jídelní návyky jako lidé a i do jejich 

obydlí jsou implementovány určitě prvky z lidského života. Předložka u, vyvolává dojem, že 

Lucinka strávila den v příjemném rodinném pohostinném prostředí, v tomto případě u bobrů.

Velice zajímavý je překlad kapitoly What happened after dinner. Dinner v anglickém jazyce 

znamená hlavní jídlo dne, které se v Anglii podává většinou večer, na rozdíl od Čech, kde je 

zvykem pokládat za hlavní jídlo dne spíše oběd. Ani jedna překladatelka se tudíž nemýlí, 

vzhledem k tomu, že v kapitole samé nemáme blíže specifikováno, zda bylo poledne nebo 

večer. Tudíž jedna se řídila spíše anglickými zvyklostmi, zatímco druhá chtěla čtenářům 

přiblížit velikost jídla.

Za povšimnutí stojí také překlad In the Witch’s House, jednou přeložen jako dům, což je 

doslovnější a jednou přeloženo jako zámek. Substituce Zámek se více blíží realitě domu, ve 

kterém asi vládkyně celé Narnie mohla bydlet, spíše než slovo dům, které je na druhou stranu 

doslovným překladem anglického originálu.

V kapitole Triumph of the witch se setkáváme pouze s nepatrnou modulací, kdy jedna 

z překladatelek vychází z anglického slovosledu Triumf čarodějnice a druhá mění pořádek 

slov a tím jej připodobňuje spíše češtině. Podstatné jméno triumf převádí na sloveso, čímž 

vzniká formulace Čarodějnice triumfuje.

Nejlépe bych zhodnotila překlad The spell begins to break, kde se Ferstová řídí funkčním 

překladem. Pro sloveso break nachází obvyklejší kolokaci, a tak vzniká překlad Kouzla se 

hroutí. Tento překlad je naprostým vystižením situace a toho, co se v kapitole opravdu děje. 

Kouzlo se začíná lámat je překlad filologický a doslovný. Najít k výrazu break protějšek 

lámat je v tomto případě neadekvátní.

Naprosté odpoutání se od originálu najdeme v názvu kapitol Deep magic from the dawn a

Deeper magic from before the dawn of the time. Zatímco Volhejnová se drží originálu a 

překládá to jako Stará magie z úsvitu času a Ještě starší magie z doby před úsvitem času,
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Ferstová jde spíše po významu a srozumitelnosti pro čtenáře a překládá tuto kapitolu jako 

Magie, která je zákonem a Magie, která je víc než zákon, čímž naprosto vynechává slovo deep 

a deeper, a dawn of the time převádí do podoby zákona, čili něčeho, co je od nepaměti, od 

pradávna. Vzhledem k tomu, že v obou těchto kapitolách jde o určitý zákon a jeho uplatnění 

či naplnění, Ferstová se přibližuje spíše atmosféře kapitoly a její srozumitelnosti než překladu 

autorova názvu kapitoly.

3.3. ANALÝZY VYBRANÝCH PASÁŽÍ

3.3.1. Pasáž číslo 1
Once there were four children whose names were Peter, Susan, Edmund and Lucy. This story 

is about something that happened to them when they were sent away from London during the 

war because of air-raids. They were sent to the house of an old Professor who lived in the 

country, ten miles from the nearest railway station and two miles from the nearest post office. 

He had no wife and he lived in a very large house with a housekeeper called Mrs. Macready 

and three servants. (Their names were Ivy, Margaret, and Betty but they do not come into the 

story much.) He himself was a very old man with a shaggy white hair which grew over most 

of his face as well as on his head, and they liked him almost at once; but on the first meeting 

when he came out to meet them at the front door he was so odd-looking that Lucy (who was 

the youngest) was a little afraid of him, and Edmund (who was the nest youngest) wanted to 

laugh and had to keep pretending he was blowing his nose do hide it. (Lewis 1980, p. 9)

Překlad Renaty Ferstové

Byly jednou čtyři děti a ty se jmenovaly Petr, Zuzana, Edmund a Lucie. Budu vám vyprávět o 

tom, co se jim přihodilo, když je za války rodiče poslali z Londýna pryč kvůli náletům. 

Poslali je k jednomu starému profesorovi, který bydlel na samotě uprostřed přírody skoro 

patnáct kilometrů od železnice a tři kilometry od pošty. Ženu neměl a žil ve velikém domě s 

paní domácí, která se jmenovala paní Pršáková, a ještě se třemi služebnými (ty se jmenovaly 

Iva Markéta a Eliška, ale my si o nich vyprávět nebudeme). Pan profesor sám už byl velmi 

starý; měl husté bílé vlasy a husté bílé vousy, takže mu z celé hlavy byl vidět jenom nos a oči 

– a dětem se hned líbil. No, po pravdě řečeno, tak hned to zase nebylo, protože, když ho 

uviděly poprvé u hlavního vchodu ten večer, co přijely, vypadal tak zvláštně, že Lucinka, ta 
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nejmladší, se ho trochu lekla a Edmund, ten druhý nejmladší, měl co dělat, aby se nerozesmál, 

a aby to nebylo vidět, musel dělat, že smrká. (Ferstová 1993, p. 5)

Překlad Veroniky Volhejnové

Žily, byly čtyři děti. Jmenovaly se Petr, Zuzana, Edmund a Lucie. Tenhle příběh je o tom, co 

se jim přihodilo, když je za války kvůli náletům poslali pryč z Londýna. Poslali je do domu 

jednoho starého profesora, který žil na venkově, patnáct kilometrů do nejbližšího nádraží a tři 

kilometry od nejbližší pošty. Manželku neměl a bydlel ve velikém domě s hospodyní, která se 

jmenovala paní Macreadyová, a se třemi služebnými. (Ty se jmenovaly Ivy, Margaret a Betty, 

ale v tomto příběhu se moc neobjevují.) Profesor byl velice starý, měl husté bílé vlasy, které 

mu rostly nejen na hlavě, ale taky po větší části obličeje, a děti ho skoro okamžitě začaly mít 

rády. Ten první den, když je přišel ke dveřím přivítat, vypadal tak podivně, že Lucinka (která 

byla nejmladší) se ho trochu bála a Edmund (ten byl druhý nejmladší) měl chuť se smát a 

musel pořád dělat, že smrká, aby se to nepoznalo. (Volhejnová 2005, p. 9)

Formální filtr:

V rovině diskursu vidíme, že text originálu začíná typickým pohádkovým začátkem Once 

there were, které navozuje fantazijní atmosféru. Již podle této první věty poznáváme, že se 

bude jednat o dětský příběh a hned v první větě nám jsou představeni jeho hrdinové. Jedná se 

tedy o přímočarý styl autora, který hned na začátku uvádí věci na pravou míru. Obdobným 

způsobem se chovaly také překladatelky. Paní Ferstová začíná taktéž pohádkovou frází byly 

jednou čtyři děti a paní Volhejnová užívá začátek typický pro pohádky žily byly. 

Hned v druhé větě originálu se však dostáváme k historickým událostem reálného světa. Je 

zde zmínka o válce, jejíž hrozba je nad Londýnem, a ve které se objevují nálety letadel. 

Bystrý dětský čtenář ji může definovat jako druhou světovou válku. This story is about 

something, které je v prvním případě přeloženo jako budu vám vyprávět příběh o tom, evokuje 

atmosféru vyprávění starší generace mladší za účelem ponaučení. Staví se zde do protikladu 

pohádková realita a vyprávění pamětníků. Druhý překlad je vyřešený trochu jiným způsobem 

a tak navozuje trochu jiný dojem. Tenhle příběh je o tom, díky použití hovorovějšího jazyka 

navozuje atmosféru dítěte, které vypráví jiným dětem. Ukazovací zájmeno tenhle bych buďto 

vynechala nebo v rámci úvodu zachovala stále ve spisovnější podobě, která je vhodnější do 
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podoby vypravěče. Hovorový jazyk bych šetřila pro příležitost přímé řeči dětí. V tomto 

případě se samozřejmě jedná vždy o protějšky částečné, jelikož nevyjadřují celou šíři 

významu výchozího jazyka.

Celá úvodní stať je psána velice jednoduchým a přehledným jazykem, který se přibližuje 

dětské perspektivě.

Podíváme-li se na příběh z lexikálního pohledu, nejvíce nás zaujme slovo hair. Jedná se zde o 

slovní hříčku. Toto slovo může v anglickém jazyce vyjadřovat jak označení pro vlasy, tak pro 

chlupy. C. S. Lewis skloubil v tomto úvodním textu oba významy a označuje jím vlasy i 

vousy. Dětský čtenář se proto může při představě rostoucích chlupů na hlavě nebo rostoucích 

vlasů na obličeji pobavit. Každá překladatelka tuto slovní hříčku vyřešila po svém. Ferstová 

se vůbec nepouští do žádného vtipkování s vlasy a chlupy a zachovává pouze vnější vizáž a 

představu o profesorovi, prostě byl zarostlý. Naproti tomu Volhejnová se pokusila o přenesení 

této slovní hříčky do češtiny, ale v češtině tato slovní hříčka vyznívá poněkud nepochopitelně 

a ztrácí logiku, kterou má anglický originál.

Když se vrátíme do druhé věty příběhu, Ferstová zde přidává informaci navíc o rodičích, která 

vyplývá z originálu, ale není tam explicitně zmíněna. Dále zde máme rozdíly v překladu: žena 

versus manželka a paní domácí versus hospodyně. Ve třetí větě nacházíme substituci analogií, 

čili míle jsou nahrazeny kilometry a obě překladatelky se také shodly v převodu 10 mil na 15 

kilometrů a 2 mil na 3 kilometry.

Ve strukturální formě vět se také dostává k několika rozdílům. Hned první věta originálu je u 

paní Volhejnové rozdělena do dvou. Ferstová zachovává přívlastkovou větu jako v originále, 

ale nepoužívá spojky které nebo jejichž, jež by vzhledem k rejstříku v tomto kontextu nebyly 

vhodné. Samotné páté souvětí je u obou překladatelek rozvedeno do více samostatných vět, i 

když každá se toho zhostila naprosto odlišným způsobem. Ferstová nejprve vynechává slovo 

almost, ale význam sdělení kompenzuje v další větě, která začíná No, po pravdě řečeno, tak 

hned to zase nebylo, protože, když ho uviděly poprvé, aby došla k vyvolání kontrastu, které 

v angličtině zastupuje spojka but. Volhejnová postupuje opačným způsobem. Zachovává 

slovo skoro okamžitě, na druhou stranu ale vynechává spojku but. Obě věty spolu významově 

kontrastují, i když u Ferstová na to díky rozvětvené větě více upozorňuje. Zajímavé 
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strukturální řešení je v 5. větě originálu, kde se objevují věty v závorkách, které paní Ferstová 

pomocí přivlastňovacích vět naprosto ruší, ale paní Volhejnová se v tomto směru drží striktně 

originálu.

Co se týče kulturního filtru, ten jsme již rozvedli blíže v analýze jmen, takže lze říci, že paní 

Ferstová vytváří naprosto nová jména a paní Volhejnová většinu jmen zachovává, pouze je 

počešťuje. Původní text ani překládaný text neobsahuje žádné exotismy ani výrazy vhodné 

pro kulturní transplantaci.

Ve filtru jazykových vrstev je zjevné, že Volhejnová využívá hovorovější jazyk, zatímco 

Ferstová se drží jazyka obecného, aspoň co se vyprávěných textů týče.

3.3.2. Pasáž číslo 2
originál C. S. Lewise

(1) Lucy ran out of the empty room into the passage and found the other three.

(2) “It’s  all right,” she repeated, “I’ve come back.”

(3) “What on earth are you talking about, Lucy?” asked Susan.

(4) “Why?” said Lucy in amazement, “haven’t you all been wondering where I was?”

(5) “So, you’ve been hiding, have you?” said Peter. 

(6) “Poor Lu, hiding and nobody noticed! You’ll have to hide longer than that if you want 

people to start looking for you.”

(7) “But I’ve been away for hours,” said Lucy.

(8) The others all stared at one another.

(9) “Batty!” said Edmund, tapping his head. “Quite batty.”

(10) “What do you mean, Lu?” asked Peter.

(11) “What I said,” answered Lucy. It was just after breakfast when I went into the wardrobe, 

and I’ve been away for hours and hours, and had tea, and all sort of things have happened.”
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(12) Don’t be silly, Lucy,” said Susan. “We’ve only just come out of the room a moment ago, 

and you were there then.”

(13) “She’s not being silly at all,” said Peter, ‘she’s just making up a story for fun, aren’t you, 

Lu? And why shouldn’t she?” 

(14) “No, Peter, I’m not,” she said, “It’s – it’s a magic wardrobe. There’s a wood inside it, 

and it’s snowing, and there’s a Faun and a Witch and it’s called Narnia, come and see.” (Lewis 

1980, p. 27)

Překlad Renaty Ferstrové

(1) Lucinka doběhla ostatní ještě v chodbě.

(2) „Je to v pořádku,“ opakovala. „Už jsem tady zpátky.“

(3) „O čem to prosím tě mluvíš?“ zeptala se Zuzana.

(4) „Cože?“ žasla Lucinka. „Vám nebylo divný, kde jsem?“

(5) „Jo aha, tak ty ses schovala,“ řekl Petr. 

(6) „Chudáčku, tak ty ses schovala a nikdo si toho nevšiml. Příště se schovej na dýl, abychom 

tě začali hledat.“

(7) Vždyť jsem byla pryč takovou dobu!“ vyhrkla Lucinka.

(8) Všichni se překvapeně zastavili.

(9) „A jinak jsi zdravá?“ zaklepal si Edmund na čelo.

(10) „Jak to myslíš, Lucinko?“ zeptal se Petr.

(11) „Tak jak to říkám,“ povídá Lucinka. „Do tý skříně jsem vlezla hned po snídani a byla 

jsem tam hrozně dlouho a byla jsem na svačině a stalo se všechno možný.“

(12) „Neblázni, Lucinko,“ řekla Zuzana, „my jsme z toho pokoje vylezli jen chviličku před 

tebou.“
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(13) „Ona neblázní, viď, Lucinko,“ na to Petr. „Ona si jen tak vymýšlí, aby byla ňáká legrace. 

Co by si nemohla vymýšlet?“

(14) „Ale já si Petře nevymýšlím,“ řekla Lucinka. „Víš, ona je to kouzelná skříň. Uvnitř je 

celá země a sněží tam a je tam faun a čarodějnice a celý se to jmenuje Narnie. Pojďte, já vám 

to ukážu.“ (Ferstová 1993 p. 19-20)

Překlad Veroniky Volhejnové

(1) Lucinka vyběhla z prázdného pokoje na chodbu a našla tam ostatní tři.

(2) „Nic se nestalo,“ opakovala, „už jsem zpátky.“

(3) „Co to prosím tě vykládáš, Lucko?“ zeptala se Zuzana.

(4) „Copak jste se vůbec nedivili, co se mnou je?“ ptala se užasle Lucinka.

(5) „Aha, tak ty ses schovávala!“ řekl Petr. 

(6) „Chudinka Lucie, tak ona se schovává a nikdo si toho nevšimne! To se budeš muset 

schovávat déle, jestli chceš, aby tě někdo začal hledat.“

(7) „Ale vždyť jsem byla pryč celé hodiny,“ namítla Lucinka.

(8) Ostatní se po sobě podívali.

(9) „Zbláznila se,“ prohlásil Edmund a zaťukal si na čelo. „Úplně se zbláznila.“ 

(10) „Jak to myslíš, Lucko?“ zeptal se Petr.

(11) „Jak to říkám,“ odsekla Lucinka. „Bylo po snídani, když jsem vlezla do té skříně, a byla 

jsem pryč celé hodiny a měla jsem svačinu a stalo se hrozně moc věcí.“

(12) „Nebuď hloupá, Lucko,“ okřikla ji Zuzana. „Z pokoje jsme vyšli teprve před chviličkou, 

a to jsi s námi byla.“

(13) „Ale ona není hloupá,“ zastal se jí Petr, „to je jenom taková legrace, viď, Lucko? Proč by 

si nemohla trochu vymýšlet?“
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(14) „Ne, Petře, ne,“ zavrtěla Lucinka hlavou. „je tam kouzelná skříň. Uvnitř je les a sněží 

tam, je tam faun a čarodějnice a jmenuje se to tam Narnie. Pojďte se podívat.“ (Volhejnová 

2005 p. 31-32)

Rozbor překladů:

Text, který jsem vybrala do druhé pasáže je zachycením rozhovoru mezi čtyřmi hlavními 

hrdiny. Tento rozhovor obsahuje vášnivou debatu o tom, co jedna z hlavních hrdinek prožila,

a nevěřícné narážky zbývajících čtyř. Krátké úsečné věty jsou střídány narážkami a skákáním 

do řeči. Text je dynamický, využívající prostředky hovorové řeči, jak v anglickém originále, 

tak u obou překladatelek. Následuje detailnější lexikální a sémantický rozbor jednotlivých 

vět.

(1) Lucy ran out of the empty room into the passage and found the other three.

(1) Lucinka doběhla ostatní ještě v chodbě.

(1) Lucinka vyběhla z prázdného pokoje na chodbu a našla tam ostatní tři.

Z hlediska stavby vět, první věta v překladu Veroniky Volhejnové zachovává strukturální 

stavbu věty anglické, tzn. dvě věty hlavní a lexikálně se drží všech použitých slov v originálu. 

K oběma slovesům ran out i found našla co nejbližší protějšky. Ferstová zachovává význam, 

ale spojuje dvě hlavní věty do jedné věty, zachovává příslovečné určení místa, ale slovesa ran 

out a found spojuje v jedno sloveso doběhla a číslovku tři mění na ostatní. Význam se tím 

nikam neposouvá, překlad pouze získává čtivější, srozumitelnější podobu. 

(2) “It’s all right,” she repeated, “I’ve come back.”

(2) „Je to v pořádku,“ opakovala. „už jsem tady zpátky.“

(2) „Nic se nestalo,“ opakovala, „už jsem zpátky.“

V druhé větě oba překlady obsahují přímou řeč jako v originále rozdělenou uvozovací větou. 

V první části Ferstová doslovně překládá je to v pořádku, zatímco Volhejnová obměňuje větu 

velice vhodnou kolokací, nic se mi nestalo. V obou překladech bylo dosaženo správného 

překladu, i když použitím jiných výrazových prostředků. V druhé části přímé řeči dochází 
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skoro k totožné shodě obou překladů, pouze s nepatrnou modulací, Ferstová přidala 

příslovečné určení místa, které není v originále, specifikuje tím celý kontext.

(3) “What on earth are you talking about, Lucy?” asked Susan.

(3) „O čem to prosím tě mluvíš?“ zeptala se Zuzana.

(3) „Co to prosím tě vykládáš, Lucko?“ zeptala se Zuzana.

Další přímá řeč ve třetí větě je v obou překladech přeložena volněji, s použitím rozdílných 

výrazových prostředků. Obě překladatelky našly správnou kolokaci ustáleného spojení what 

on earth jako prosím tě a sloveso talking bylo přeloženo v jednom případě jako mluvíš, a 

v druhém případě intenzifikováno v hovorovějším výrazu vykládáš. Uvozovací věty byly 

přeloženy naprosto stejně s užitím úplného protějšku vůči originálu.

(4) “Why?” said Lucy in amazement, “haven’t you all been wondering where I was?”

(4) „Cože?“ žasla Lucinka. „Vám nebylo divný, kde jsem?“

(4) „Copak jste se vůbec nedivili, co se mnou je?“ ptala se užasle Lucinka.

V případě věty č. 4 zachovává anglickou strukturu přímé řeči Ferstová. Naopak a Volhejnová 

naopak spojuje rozdělenou přímou řeč uvozovací větou do jedné a uvozovací větu staví za 

přímou řeč, což se liší od originálu. Co se týče rejstříků styl prvního překladu je více 

hovorovější a styl druhého překladu je více obecný a neutrální neodpovídající úžasu mladého 

děvčátka. Nicméně na významu to nic nemění ba naopak, z lexikálního hlediska se text více 

podobá originálu. Zajímavé je srovnání protějšků i výrazu in amazement, jednou je přeloženo 

jako sloveso žasla a podruhé jako příslovce užasle. Ani jeden termín nebrání snadnému 

pochopení a porozumění.

(5) “So, you’ve been hiding, have you?” said Peter. 

(5) „Jo aha, tak ty ses schovala,“ řekl Petr. 

(5) „Aha, tak ty ses schovávala!“ řekl Petr. 
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V páté větě je skoro totožný překlad až na dokonavost slovesa. V anglické větě je použit 

průběhový tvar slovesa, který je totožnější s nedokonavým videm v češtině, a tudíž tento 

překlad je přesnější. Nicméně ani dokonavý tvar slovesa není v tomto případě nesprávný. 

Použití anglického dovětku have you je v jednom případě vystiženo spletiva s citoslovečnou 

platností jo aha a v druhém případě samotným citoslovcem aha. Slovo tak je pak součástí 

věty hlavní. Za přímou řečí je znovu užito totožné uvozovací věty.

(6) “Poor Lu, hiding and nobody noticed! You’ll have to hide longer than that if you want 

people to start looking for you.”

(6) „Chudáčku, tak ty ses schovala a nikdo si toho nevšiml. Příště se schovej na dýl, abychom 

tě začali hledat.“

(6) „Chudinka Lucie, tak ona se schovává a nikdo si toho nevšimne! To se budeš muset 

schovávat déle, jestli chceš, aby tě někdo začal hledat.“

Pod číslem šest se skrývají dvě věty v rámci jedné přímé řeči. Ferstová přímo adresuje 

Lucinku, zatímco Volhejnová se přiklání spíše k anglickému originálu a věta je o Lucince, ale 

není jí přímo adresována. V angličtině je užívána zdrobnělina Lu, která je v prvním překladu 

vystihnuta samotným slovem chudáčku, v druhém překladu však slovo Lucie zní příliš tvrdě 

na toto vyjádření. Slovesem navazuje tato věta na větu předchozí, a tudíž zachovává vid věty 

předchozí, což je naprosto v pořádku. Další věta stejně jako v originále oslovuje již přímo 

adresáta. V překladu Veroniky Volhejnové je věta až nepřirozeně spisovná. Přirozenější je 

v tomto případě překlad Ferstové, která užívá hovorovějších výrazů a tak autentičtěji 

zachycuje momentální atmosféru dětského rozhovoru.

(7) “But I’ve been away for hours,” said Lucy.

(7) „Vždyť jsem byla pryč takovou dobu!“ vyhrkla Lucinka.

(7) „Ale vždyť jsem byla pryč celé hodiny,“ namítla Lucinka.

V syntaktické skladbě obou překladů je zachován slovosled s tím, že spojku ale používá 

překlad druhý a první překlad ji vynechává. Pro vyjádření perfektního tvaru slovesa obě 

překladatelky použily doplňující slovo vždyť. Slovní spojení celé hodiny, Ferstová se přiklání 
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spíše ke kolokaci takovou dobu, což je volnější překlad, který je velice výstižný. 

V uvozovacích větách použily obě překladatelky volnou modulaci, která konkrétněji 

specifikuje situaci, ve které se Lucinka nacházela.

(8) The others all stared at one another.

(8) Všichni se překvapeně zastavili.

(8) Ostatní se po sobě podívali.

V osmé větě si jsou v anglickém originále slova other a all. V češtině by bylo nepřirozené 

použít obě slova za sebou, a tak jedna překladatelka se přiklonila ke slovu všichni, druhá ke 

slovu ostatní. Překvapivý je však překlad slovesa stared, jehož překladový význam je někde 

mezi dívat s údivem a zírat. Ve druhém překladu je použit výraz podívali se po sobě, ve 

druhém je použita substituce na základě sémantické spojitosti, nahrazení příčiny důsledkem a 

přidání příslovce překvapivě.   

(9) “Batty!” said Edmund, tapping his head. “Quite batty.”

(9) „A jinak jsi zdravá?“ zaklepal si Edmund na čelo.

(9) „Zbláznila se,“ prohlásil Edmund a zaťukal si na čelo. „Úplně se zbláznila.“ 

V případě deváté věty obě překladatelky použily úsloví, které se říká, když si někdo ťuká na 

čelo. Volhejnová v tomto případě zachovala i větnou strukturu originálu, zatímco Ferstová 

svou tvořivostí poněkud rozvolnila větnou stavbu. Oba překlady jsou však velmi zdařilé a 

naprosto vystihují situaci.

(10) “What do you mean, Lu?” asked Peter.

(10) „Jak to myslíš, Lucinko?“ zeptal se Petr.

(10) „Jak to myslíš, Lucko?“ zeptal se Petr.

Na desáté větě se překladatelky naprosto shodly a našly přímý protějšek až na oslovení. 

Z anglické Lu se stalo v jednom případě Lucinko a v druhém Lucko.
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(11) “What I said,” answered Lucy. “It was just after breakfast when I went into the wardrobe, 

and I’ve been away for hours and hours, and had tea, and all sort of things have happened.”

(11) „Jak to říkám,“ odsekla Lucinka. „Bylo po snídani, když jsem vlezla do té skříně, a byla 

jsem pryč celé hodiny a měla jsem svačinu a stalo se hrozně moc věcí.“

(11) „Tak jak to říkám,“ povídá Lucinka. „Do tý skříně jsem vlezla hned po snídani a byla 

jsem tam hrozně dlouho a byla jsem na svačině a stalo se všechno možný.“

Minulý čas v první větě je přeložen v obou případech do přítomného času nedokonavého 

vidu. V případě Veroniky Volhejnové je přidáno i slovo tak sloužící jako intensifikátor celé 

věty. Uvozovací věta je taktéž intenzifikována, v jednom případě na expresivnější odsekla, 

v případě druhém na neutrální povídá. Obě překladatelky se pak shodly na variantě jména 

Lucinka, i když v anglickém originále je použita plná forma Lucy. V tomto případě je toto 

označení hlavní hrdinky naprosto adekvátní. Při pokračování přímě řeči Ferstová zachovává 

větnou skladbu, zatímco Volhejnová ji nepatrně mění. Jako v anglickém originále začíná 

větou hlavní s tím rozdílem, že na první místo dává příslovečné určení místa, vyhýbá se tak 

vedlejší větě a řadí tak za sebou několik vět hlavních. Tím se snaží o expresivnost, kterou 

vyjadřuje anglický originál svým opakováním spojky and. V angličtině je opakování spojky 

and běžnou praxí, zatímco v češtině to vyznívá velice dětinsky a tvrdohlavě, což naprosto 

přesně vyjadřuje výpověď výchozího jazyka. Obě velmi výstižně překládají slovní spojení for 

hours and hours kolokacemi celé hodiny a hrozně dlouho. Při čemž u druhého překladu 

dochází k většímu zobecnění.

(12) Don’t be silly, Lucy,” said Susan. “we’ve only just come out of the room a moment ago, 

and you were there then.”

(12) „Neblázni, Lucinko,“ řekla Zuzana, „my jsme z toho pokoje vylezli jen chviličku před 

tebou.“

(12) „Nebuď hloupá, Lucko,“ okřikla ji Zuzana. „Z pokoje jsme vyšli teprve před chviličkou, 

a to jsi s námi byla.“

Ve dvanácté větě obě překladatelky zachovávají strukturu vět. Slovní spojení don’t be silly je 

v jednom případě přeloženo explicitně jako neblázni a v druhém jako nebuď hloupá, což jsou 



46

v tomto případě zcela adekvátní protějšky. Oslovení se shodují jako v předchozí větě. 

Ferstová zachovává větnou stavbu anglického slovosledu we’ve jako my jsme, ale vypouští 

druhou hlavní větu a nahrazuje ji předložkou a zájmenem před tebou, což nepřímo vyplývá 

z anglické věty, která je vynechána. Volhejnová se naopak drží anglické větné stavby, ale 

slovosled transponuje a tím pádem více počešťuje. Volhejnová také přizpůsobuje situaci 

sloveso said, pro které je opravdu v tomto případě výstižnější překlad okřikla než neutrální 

přímý ekvivalent řekla. Umocňuje tak atmosféru situace.

(13) “She’s not being silly at all,” said Peter, ‘she’s just making up a story for fun, aren’t you, 

Lu? And why shouldn’t she?” 

(13) „Ona neblázní, viď, Lucinko,“ na to Petr. „Ona si jen tak vymýšlí, aby byla ňáká legrace. 

Co by si nemohla vymýšlet?“

(13) „Ale ona není hloupá,“ zastal se jí Petr, „to je jenom taková legrace, viď, Lucko? Proč by 

si nemohla trochu vymýšlet?“

Ve třinácté větě obě překladatelky zachovávají slovesa, která použily v předchozích větách. 

Tázací dovětek je v prvním případě přeložen jako viď a oslovení hned za první větou, zatímco 

druhá překladatelka jej použila na místě anglického originálu. Uvozovací věta prvního 

překladu je tvořena elipsou slovesa s použitím kolokace pro rychlou odpověď. Druhý překlad 

modifikuje slovesem zastal se, které přímo vystihuje, co svou odpovědí Petr udělal. 

Následující pokračování přímé řeči je v prvním překladu ve třetí osobě a v druhém překladu 

v osobě druhé.     

(14) “No, Peter, I’m not,” she said, “It’s – it’s a magic wardrobe. There’s a wood inside it, 

and it’s snowing, and there’s a Faun and a Witch and it’s called Narnia, come and see.”

(14) „Ale já si Petře nevymýšlím,“ řekla Lucinka. „Víš, ona je to kouzelná skříň. Uvnitř je 

celá země a sněží tam a je tam faun a čarodějnice a celý se to jmenuje Narnie. Pojďte, já vám

to ukážu.“

(14) „Ne, Petře, ne,“ zavrtěla Lucinka hlavou. „je tam kouzelná skříň. Uvnitř je les a sněží 

tam, je tam faun a čarodějnice a jmenuje se to tam Narnie. Pojďte se podívat.“ 
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V poslední replice vybraného úseku u prvního překladu dochází ke specifikaci a slovo ne 

překladatelka modifikuje do slovesa „nevymýšlet si“. Druhý překlad vytváří naprosto totožný 

protějšek. Uvozovací větu první překlad převádí neutrálně, ale místo zájmena užívá vlastního 

jména. Druhý překlad naopak specifikuje a dodává informaci, že Lucinka zavrtěla hlavou, což 

pravděpodobně děti dělají, když vehementně s něčím nesouhlasí. Tato specifikace je v tomto 

případě na místě. Následuje další věta přímé řeči, která zachová strukturu výchozího textu 

s menšími lexikálními obměnami. Na začátku této věty, jakoby Lucinka koktala při opakování 

its, což obě překladatelky pravděpodobně záměrně přehlédly. Ferstová toto koktání nahrazuje 

slovesem víš. Ferstová ještě dále generalizuje podstatné jméno wood na celou zemi, zatímco 

Volhejnová se v tomto případě drží úplných protějšků. Poslední část repliky come and see je 

přeložena Volhejnovou jako stejný protějšek pojďte se podívat a Ferstová nepatrně posouvá 

význam frází pojďte, já vám to ukážu.

3.3.3. Pasáž číslo 3

And they saw the stag enter into a thicket where their horses could not follow. Then said King 

Peter (for they talked in quite a different style now, having been Kings and Queens for so 

long), “Fair Consorts, let us now alight from our horses and follow this beast into the thicket; 

for in all my days I never hunted a nobler quarry.” “Sir,” said the others, “even so let us do.”

So they alighted and tied their horses to trees and went on into the thick wood on foot. And as 

soon as they had entered it Queen Susan said, 

“Fair friends, here is a great marvel, for I seem to see a tree iron.”

“Madam,” said King Edmund,  “if you look well  upon it you shall see it is a pillar of iron 

with a lantern set on the top thereof.”

…

“Madam,” said King Peter, “therein I pray thee to have me excused. For never since we four 

were Kings and Queens in Narnia have we set our hands to any high matter, as battles, quests, 

feats of arms, acts of justice, and the like, and then given over; but always what we have taken 

in hand, the same we have achieved.”



48

“Sister,” said Queen Lucy, “my royal brother speaks rightly. And it seems to me we should be 

shamed if for any fearing or foreboding we turned back from following so noble a beast as 

now have chase.”

“And so say I,” said King Edmund. “And I have such desire to find the signification of this 

thing that I would not by my good will turn back for the richest jewel in all Narnia and all the 

islands.”

“Then in the name of Aslan,” said Queen Susan, “if ye will all have it so, let us go on and take 

the adventure that shall fall to us.” 

V této části knihy chtěl C. S. Lewis zdůraznit změnu, která se se čtyřmi sourozenci stala. Do 

Narnie dorazili jako děti a během dlouhých let strávených na královském trůnu prošly zásadní 

proměnou. K vyjádření dospělosti a vyzrálosti užívá knižní ba dokonce až archaický jazyk. 

Sourozenci si náhle neodsekávají krátkými útržkovitými větami jako na začátku knihy, ale 

nechají jeden druhého domluvit, oslovují se Sire a Madame nebo fair friends a navzájem si 

říkají bratr a sestra. Každý z nich se vyjadřuje poněkud dlouhými souvětími, jejichž větná 

skladba obsahuje mnoho perfektních slovesných tvarů, inverzí, neužívají zkrácené formy 

pomocných sloves, k vyjádření jim slouží mnoho synonym, která užívají, aby byli lépe 

pochopeni. Dále se můžeme všimnout archaických sloves jako např. to alight, foreboding, to 

quest etc., archaická podstatná jména – thicket, quarry, využívá také archaické tvary thee, ye, 

thy, a složené předložky therof, therin.

Všechny tyto propozice se musely odrazit i v českém překladu. Překladatelky musely vybrat 

odpovídající formu staré češtiny, která by nejlépe vystihovala vyzrálost mladých monarchů. 

Renata Ferstová se toho zhostila tímto způsobem:

(1) Pak jelen náhle zmizel v tak hustém mlází, že se tam na koních nemohli prodrat. Tu 

pravil král Petr (teď, když byli králi a královnami, mluvili docela jinak než předtím):

(2) „Dámy a pánové, domnívám se, že nejlépe uděláme, jestliže sestoupíme z koní a 

budeme následovati jelena do houští. Neboť jsem nelovil krásnější kus, co jsem živ.“

(3) „Pane,“ odpověděli ostatní, „my jsme téhož názoru.“
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(4) Slezli tedy z koní, přivázali je ke stromu a do mlází se vydali pěšky. Ale sotva ušli pár 

kroků, ozvala se královna Zuzana:

(5) „Dámy a pánové, zdá se mi, že vidím veliký div, totiž strom, který je ze železa.“

(6) „Paní,“ pravil král Edmund, „podíváš-li se lépe, shledáš, že to není strom ze železa, 

nýbrž železný sloup, na jehož vrcholku jest upevněna lucerna.“

…

(7) „Paní,“ pravil král Petr, „v tomto ohledu vás prosím za prominutí, ale souhlasiti s vámi 

nemohu. Neboť po dobu vlády v Narnii jsme započali mnoho velikých věcí, bitev, 

pátrání, vojenských operací i soudů, ale nevzdali jsme se ani jednou; naopak, cokoli 

jsme započali, také jsme zdárně dokončili.“

(8) „Sestro,“ pravila královna Lucie, „náš královský bratr promluvil dobře. A domnívám 

se dokonce, že bychom se museli velmi stydět, kdybychom se kvůli obavám nebo 

předtuchám vzdali tak vzácné kořisti.“

(9) „I já jsem toho smýšlení,“ pravil Edmund „a tolik se toužím dopátrati kořene této 

záhady, že bych se neobrátil nazpět ani pro nejdražší klenot celé Narnie.“

(10)„Ve jménu Aslana,“ pravila královna Zuzana, „pojďme tedy, máme-li jít, a přijměme 

osud, který nás čeká.“

První překladatelka si vybrala formu češtiny, která užívá na konci sloves příponu –ti. Dále 

užívá také zastaralých výrazů a slovních spojení např. sestoupíme z koně, div, shledáš, 

započali, I já jsem toho smýšlení. Samozřejmě za zmínku stojí také spojky nýbrž, neboť, které 

se moc dnes v hovorové řeči neužívají. V osloveních využila překladatelka krásného spojení 

Dámy a pánové, pane, paní a sestro, bratře. Zatímco v anglickém originále je struktura vět 

bohatá na inverze a prepozice, v českém překladu nedochází k žádným archaickým větným 

strukturám. Překladatelka také zdůrazňuje změnu jazyka užíváním slovesa pravil, a tak 

posouvá text do vznešenější formy.

Veronika Volhejnová to vyřešila tímto způsobem.
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(1) Pak viděli, jak zvíře zmizelo do hustého houští, kam za ním jejich koně nemohli. Král 

Petr pravil (už byli králi a královnami tak dlouho, že hovořili docela jinak): 

(2) „Vznešení sourozenci, sestupme ze svých ořů a následujme zvíře v tuto houšť, neboť 

co živ jsem, vznešenější kořisti jsem ještě nelovil.“

(3) „Pane,“ souhlasili ostatní, „učiňme tak.“

(4) Sesedli tedy a přivázali koně ke stromům a vnořili se do hustých křovin pěšky. A jen 

tam vstoupili, řekla královna Zuzana:

(5) „Přátelé milí, pohleďte na ten převeliký div! Vizte, strom ze železa“

(6) „Madam,“ odpověděl král Edmund, „popatříte-li blíže, poznáte, že jest to železný 

sloup s lucernou na vrcholu.“

…

(7) „Madam,“ namítl Petr, „snažně prosím za odpuštění, ale nemohu souhlasit. Neboť 

kdykoli jsme my čtyři králové a královny Narnie vzali na sebe některý významný 

úkol, ať to byly bitvy, výpravy, hrdinské skutky ve zbrani, zjednávání spravedlnosti či 

jiné podobné úkoly, nestalo se dosud, že bychom je nedokončili. Naopak, cokoli jsme 

započali, zdárně jsme rovněž dovršili.“

(8) „Sestro,“ přidala se Lucie, „můj královský bratr říká pravdu. I mně se jeví, že bychom 

se museli hanbit, kdybychom pro obavy a předtuchy nepronásledovali dále zvíře tak 

vznešené.“

(9) Toť i moje přesvědčení,“ řekl král Edmund. „A tak veliká jest moje touha dobrat se 

významu této věci, že bych se zpět neobrátil ani za ten nejskvělejší klenot, jaký vlastní 

Narnie i všechny ostrovy.“

(10)“Pak tedy, ve jménu Aslanově,“ řekla královna Zuzana, „pokud jest to vůle vás všech, 

pojďme a přijměme dobrodružství, jež nás očekává.“

Veronika Volhejnová se ve svém překladu vyhnula slovesům s příponou –ti, ale i tak její 

překlad zní velice věrohodně. Nechává oslovení madam, a pane, což se blíží originálu a i to
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zní typičtěji v mluvě mladých šlechticů. V množném čísle se sourozenci oslovují jako 

vznešení sourozenci nebo přátelé milí, což nezní úplně archaicky, ale spíše netypicky pro 

oslovení vrstevníků, a tím to plní účel překladu. Je daleko odvážnější ve výrazivu jako 

například imperativ vizte nebo další sloveso vidění popatříte-li. V páté větě intenzifikuje 

výraz great marvel na převeliký div, zatímco Ferstová užívá veliký div. Slovesa započít a 

dovršit krásně reflektují lexikální posun od hovorové řeči, přičemž na prvním slovesu se obě 

překladatelky shodly a druhé sloveso dokončit není v překladu Ferstové tak intenzifikováno 

jako v překladu Volhejnové. Na rozdíl od Ferstové také neužívá pouze sloveso pravil, ale 

rozšiřuje slovní zásobu na namítl, řekl, přidala a souhlasili, nedostává se tak do archaických 

výrazů mimo přímou řeč, ale různorodostí výrazů se více přibližuje českému úzu.  V této 

pasáži je překlad Ferstové více archaický a překlad Volhejnové intenzifikovanější, oba 

překlady tak reflektují silnou archaickou a výrazivost anglického originálu. 

3.4. PŘEKLADATELSKÉ OŘÍŠKY

Překladatelské oříšky jsou slova, věty slovní spojení, která jsou obvyklá v jazyce výchozím a 

do cílového jazyka se musí přenést buď v podobě ekvivalentu, či ustáleného spojení běžného 

pro překládaný jazyk. Jsou to různé obraty a slovní hříčky. Ve fantasijních knihách jsou to 

pak slova smyšlená či nově utvořená.

3.4.1. Příklad 1

Jako první příklad bych uvedla větu z rozhovoru mezi Lucinkou a panem Tumnusem na 

začátku druhé kapitoly. Pan Tumnus se zde setkává se stvořením, které nikdy v životě 

neviděl. Tímto setkáním je tak rozrušen, že i naprosto obyčejná slova není schopen dekódovat 

a vyloží si je po svém. Země Spare Oom a město War Drobe zní v angličtině velice vznešeně 

a exoticky. Jak ale přenést tuto vznešenost a exotičnost i do překládaného jazyka?

“I got through the wardrobe in the spare room,” said Lucy. ... “... Daughter of Eve from the 

far land of Spare Oom where eternal summer reigns around the bright city of War Drobe, how 

would it be if you came and had tea with me?” (Lewis 1980, p. 17)

„Já… Já jsem se sem dostala z pokoje, víte? Z veleskříně.“ … „…Dcero Evina z dalekého 

Království pokoje, kde se slovutné město Veleskříň  sluní v paprscích věčného léta, co 

kdybyste mi prokázala tu čest a posvačila se mnou?“ (Ferstová 1993, p. 12)
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“Já – prošla jsem šatníkem z prázdného pokoje.“ vysvětlovala Lucinka. … „Dcero Evina ze 

vzdálené země Prázdna a Pokoje, kde věčné léto vládne slavnému městu Šat-Nik, co kdybyste 

šla a dala si se mnou čaj?“ (Volhejnová 2005, p. 18)

Volhejnová vytváří ze slova šatník exotické slovo Šat-Nik, zatímco Ferstová volí spíše 

variantu Veleskříň, která navozuje atmosféru velkoměsta. Země Prázdna a Pokoje a 

Království pokoje jsou dokonce zdařilejší než v anglickém originále a vytvářejí tak dojem 

opravdové země navzdory tomu, že nemají moc společného s anglickým ekvivalentem Spare 

Oom, jehož podobnost je spíše na fonetické bázi. Slovo pokoj má v češtině dva významy, 

jeden vyjadřuje mír a druhý místnost. Díky této dvojznačnosti se podařilo český překlad 

obohatit o nádhernou slovní hříčku.

Malou pozornost bych chtěla věnovat slovnímu spojení „had a tea.“ V Anglii toto spojení je 

přesné označení hodiny, kdy se podává čaj a malý zákusek mezi hlavními jídly, jak je 

uvedeno v Collinsově slovníku: „Tea is a meal some people eat in the late afternoon. It 

consists food such as sandwiches and cakes, with tea to drink. (Lingea 2002)“ Přesnějšímu 

vyjádření se tudíž přiblížila Ferstová, když použila sloveso posvačit, jelikož je to výstižnější 

v tom, na co ji faun zval.

3.4.2. Příklad_2:

They had tiles like The Life and Letters of Silenus or Nymphs and Their Ways or Men, Monks 

and Gamekeepers; a Study in Popular Legend or Is Man a Myth?(Lewis 1980, p. 19)

Tituly zněly například: Život a dílo Silénovo, Nymfy a jejich život, Lidé, mniši a myslivci –

studie na téma lidových pověstí nebo Je člověk jenom báje? (Ferstová 1993, p. 13)

Svazky měly názvy jako Silénův život a korespondence, Nymfy a jejich zvyky, Muži, mniši, 

myslivci; studie oblíbené legendy či Je člověk mýtus? (Volhejnová 2005, p. 21)

Když Lucinka dorazí k faunovi domů, v jeho skromném příbytku čte názvy knih. Jelikož 

Narnie je smyšlenou zemí, i tyto knihy jsou smyšlené. Jejich překlad je tudíž náročný, jelikož 

vlastně nevíme, o čem jsou. Autor je do knihy vkládá, aby navodil atmosféru a přiblížil 

čtenáři, jak se vlastně v Narnii žije. Těmito názvy se snaží přiblížit čtenáři, jakými otázkami 

se v Narnii zabývají. Pokud půjdete k někomu na návštěvu a přečtete si, jaké tituly má 
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v knihovně, zjistíte tím částečně, jaký je to člověk, co ho zajímá a také jaké otázky jsou v jeho 

životě důležité. Proto je i velmi důležité vystihnout překlad těchto titulů. Je to součástí popisu 

pana Tumnuse. Poznáváme z nich, zda je na straně čarodějnice nebo Aslana.

U prvního svazku se obě překladatelky značně liší. Zatímco Volhejnová jde více po 

doslovném překladu, a slovo Letters překládá jako korespondenci, Ferstová jde více po 

smyslu a typickosti a místo slova Letters dává českou substituci dílo, což je typičtější pro 

název knihy ve spojení s Životem.

Dalším titulem je Nymphs and Their Ways. Samozřejmě, že přesnější je překlad Volhejnové, 

ale volnější překlad Ferstové zase typičtějším názvem pro knihu.

Zatímco první dva tituly nám ukazují, jaký život je v Narnii typický, druhé dva tituly se již 

zaobírají záhadami, otázkami, na které lidé v Narnii neznají jasnou odpověď. Titul Men, 

Monks and Gamekeepers; a Study in Popular Legend nás má dovést k tomu, že lidská bytost 

je v Narnii něčím výjimečným, tajuplným a záhadným. Proto je pro tento název výstižnější 

překlad Ferstové, která používá slovo lidé. Samozřejmě, že překlad slova men je dvouznačný, 

jelikož může znamenat lidé i muži. Autor originálu se však nesnaží zdůraznit pohlaví, ale 

existenci samotného člověka, což dokládá i poslední titul Is Man a Myth?, který zde již i 

Volhejnová pochopila správným způsobem a překládá ho jako Je člověk mýtus? A Ferstová 

jako Je člověk jenom báje? Slova báje a mýtus v tomto případě jsou totožným ekvivalentem, 

tudíž jsou výstižné v obou překladech.

3.4.3. Příklad_3:

The former occupant of these premises, the Faun Tumnus, is under arrest and awaiting his 

trial on charge of High Treason against her Imperial Majesty Jadis, Queen of Narnia, 

Chatelaine of Cair Paravel, Empress of the Lone Islands, etc., also of comforting her said 

Majesty’s enemies, harbouring spies and fraternizing with Humans.

signed MAUGRIM, Capitain of the Secret Police,

LONG LIVE THE QUEEN!

(Lewis 1980, p. 57)
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Původní obyvatel tohoto místa, faun Tumnus, byl vzat do vazby na základě obvinění 

z velezrady proti Jejímu Veličenstvu Jadis, královně Narnie, paní na Cair Paravel, vládkyni 

Osamělých ostrovů etc., z přechovávání nepřátel Jejího Veličenstva, ukrývání špehů a 

bratříčkování s lidmi.

podepsán Fenris Ulf
náčelník tajné policie

AŤ ŽIJE KRÁLOVNA!

(Ferstová 1993, p. 46)

Dřívější obyvatel tohoto obydlí, faun Tumnus, byl zatčen a bude postaven před soud pro 

velezradu proti Její císařské Výsosti Jadis, královně Narnie, paní na Cair Paravelu, Císařovně 

osamělých ostrovů atd., a také za přechovávání špehů a bratříčkování s lidmi.

Podepsán MAUGRIM, kapitán tajné policie.

NECHŤ DLOUHO ŽIJE NAŠE KRÁLOVNA!

(Volhejnová 2005, p. 66)

Velice formálním překladem je překlad zatykače vydaného proti panu Tumnusovi. Nejprve 

bych zhodnotila grafickou stránku překladu a jeho styl, a pak se zaměřila na jeho lexikální a 

strukturální stránku.

Renata Ferstová zachovává jak písmo dané do bloku, tak podpis a titul daný napravo strany, 

nicméně naprosto bezdůvodně je zde zvolání ať žije královna dáno na levou stranu. Veronika 

Volhejnová celý zatykač pojala po svém a zarovnává jej na střed. Dřívější překlad je také 

napsán kurzívou, zatímco v originálu figuruje kurzíva pouze ve slově signed. Obě 

překladatelky zachovaly kapitalizované LONG LIVE THE QUEEN, přičemž vydavatelství 

Fragment zachovalo kapitalizované i jméno náčelníka, na rozdíl od druhého překladu.

V dřívějším překladu je použito jméno náčelníka Fernis Ulf místo Maugrim, jak je užito 

v originálu. Je to tím, že překladatelka prvního překladu dostala do ruky nejprve americkou 

verzi knihy, kde se místo jména Maugrim užívá Fernis Ulf, zatímco vydavatelství Fragment 

užívá britský originál.



55

Slovo former v angličtině naznačuje vždy stav, který již je momentálně minulostí. Proto oba 

překlady, jak dřívější tak původní jsou velice výstižné. Právnický jazyk se vyznačuje 

množstvím kolokací, které jsou spjaty s určitými úkony, tudíž i překlad těchto částí musí být 

brán v úvahu jako překlad do právnického jazyka, není moc co tvořit, překlad těchto částí 

musí být formálně přesný. Proto ať už vezmeme v potaz: byl zatčen a bude postaven před 

soud pro velezradu nebo byl vzat do vazby na základě obvinění z velezrady jsou obě kolokace 

vyjadřující podstatu fráze is under arrest and awaiting his trial on charge of High Treason. 

A stejně tak slova Císařovna a vládkyně jsou v tomto případě totožnými synonymy slova 

Empress.

V překladu Volhejnové je vynechána tato věta also of comforting her said Majesty’s enemies, 

kterou Ferstová překládá jako z přechovávání nepřátel Jejího Veličenstva. Avšak i bez této 

věty dává text Volhejnové smysl a vytváří ucelený dojem.

Titul u jména vlka, šéfa tajné policie je výstižný v obou případech, i když slovo kapitán zní 

poněkud moderněji než náčelník.

Vzhledem k tomu, že překlad poslední věty by neměl být doslovný, ale vystihující situaci, 

přikláním se k překladu AŤ ŽIJE KRÁLOVNA, což je zvolání, které se užívalo při průvodech 

a vzdání holdu. I když jde o psanou formu a NECHŤ DLOUHO ŽIJE NAŠE KRÁLOVNA 

není špatným překladem a vystihuje přesněji anglickou verzi, nehodí se do zvolání na konci 

dopisu, který má být spíše heslem než popisem. 

3.4.4. Příklad_4:

“Who‘s there? Who’s there? Stand still, stranger, and tell me who you are.” (Lewis 1980, p. 

66)

„Stát! Stát! Ani hnout, cizinče, a řekni, kdo jsi!“ (Ferstová 1993, p. 72)

„Kdo je to? Kdo je to? Stůj, cizinče, a řekni mi, kdo jsi.” (Volhejnová 2005, p. 106)

Než začnu komentovat tento překlad, nastíním situaci, ve které je tato věta vyřčena, jelikož 

nám to pomůže pochopit správnost překladu. V této části knihy se Edmund dostává do 

královnina paláce a zatím se nesetkal s žádným živým tvorem, pouze se sochami zvířat a 
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různých tvorů Narnie, které zlá čarodějnice zaklela. Edmund očekává, že vlk, který teď leží 

před ním, je zase jen socha, když v tom vlk vyřkne výše uvedenu větu.

Z anglické věty je již na první pohled rozeznat její vojenské či policejní zaměření. Z této věty 

čiší strohost a autorita, kterou naprosto přesně vystihuje překlad Ferstové. Ferstová užívá 

vojenské výrazy Stát a slovní spojení ani hnout, zatímco Volhejnová se zde stále drží 

doslovného překladu  Kdo je to stůj cizinče, který nevystihuje zmíněnou příkrost a zní sice 

poněkud neomaleně, ale spíše přívětivě. Vypadá to jako by se vlk pomalu probouzel ze 

spánku a úplně si neuvědomoval, že je ve službě. Z dřívějšího překladu je však cítit naprostá 

promyšlenost a vypočítavost vlkova jednání, která se spíše blíží anglickému originálu.

Volhejnová zachovává otazník na konci věty stejně jako originál, zatímco Ferstová, aby 

dodala situaci dostatečnou příkrost, užívá pouze slovesa a vykřičník na konci věty. Doslovný 

překlad Kdo je tam? by sice nejpřesněji vystihl anglická slova, nicméně není tou správnou 

kolokací.

3.4.5. Příklad_5:

“Mind your own business!“ said the dwarf when he saw that Edmund had turned his head to 

look at them; and he gave the rope a vicious jerk. But of course this didn’t prevent Edmund 

from seeing. (Lewis 1980, p. 110)

„Maž a nečum, kde co lítá,“ štěkl skřítek, když viděl, jak za nimi Edmund otáčí hlavu, a 

bolestivě škubl provazem. Ale proto ještě Edmund vidět nepřestal. (Ferstová 1993, p. 88)

„Starej se o svoje,“ okřikl trpaslík Edmunda, když si všiml, že se chlapec obrátil, aby si je 

prohlédl, a zprudka škubl za provaz. Nemohl však Edmundovi zabránit, aby to všechno viděl.

(Volhejnová 2005, p. 130)

Mind your own business je ustálené spojení, které se nesmí do češtiny překládat jinak než 

jiným ustáleným spojením typickým pro danou situaci. Ferstová zde proto vychází ze situace. 

V této scéně se Edmund rozhlíží po okolí a začíná si uvědomovat, že zimní příroda kolem něj 

se začíná pomalu proměňovat v jarní krajinu a tím by eventuelně síla čarodějnice mohla 

slábnout. Trpaslík však nechce, aby si toto chlapec uvědomoval, neví, co se mu honí hlavou a 

tak jej okřikne heslem, které ho má vrátit do reality vězně – maž a nečum, kde co lítá. 
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Volhejnová na tento výraz našla frázi starej se o svoje, která se většinou užívá jako překlad 

tohoto anglického idiomu. Celý idiom by vypadal starej se o svoje věci, ale Volhejnová jej 

užívá s elipsou čili vynecháním slova věci, aby vyjádřila s dostatečným důrazem trpaslíkovu 

drsnost.

Obě překladatelky popustili uzdu své fantazie při překladu strohého said the dwarf. 

Volhejnová pro to našla výraz okřikl skřítek Edmunda a Ferstová vytvořila ještě silnější výraz 

štěkl skřítek.

But of course this didn’t prevent Edmund from seeing zde Ferstová nádherně překládá jako 

Ale proto ještě Edmund vidět nepřestal, kdy zachovává počáteční ale a sloveso vidět

uspořádává s přidáním slovesa nepřestat tak, aby byl zachován smysl celé věty. Volhejnová 

používá jak sloveso vidět, tak původní zabránit, ale vytváří větu na zcela jiné větné struktuře.

3.4.6. Příklad_6:

They were pretty tired by now of course; but not what I’d call bitterly tired – only slow and 

feeling very dreamy and quiet inside as one does when one is coming to the end of a long day 

in the open. Susan had a slight blister on one heel. (Lewis 1980, p. 114)

Byli už samozřejmě pořádně unavení – ale ne vyčerpaní, jenom malátní a ospalí jako ten, kdo 

byl celý den na čerstvém vzduchu. Zuzana měla na patě menší puchýř. (Ferstová 1993, 91)

Tou dobou už byli samozřejmě hodně unavení, ale nebylo to tíživé vyčerpání  - spíš pomalost 

a takový ten zasněný a tichý pocit v nitru, jaký člověk mívá na konci dlouhého dne stráveného 

venku. Zuzana měla na jedné patě malý puchýř. (Volhejnová 2005, p. 134)

Vždy když originál užívá větší množství synonym v rámci jednoho odstavce, je velice obtížné 

pro překladatele vystihnout pravou nuanci jednotlivých výrazů. V rámci jedné věty se zde 

objevují tato adjektiva: pretty tired, bitterly tired, feeling slow, feeling dreamy, feeling quiet.

Autor sám klade důraz na rozdíl mezi pretty tired a bitterly tired, což Ferstová překládá jako 

pořádně unaven - ale ne vyčerpaní a Volhejnová jako hodně unavení, ale nebylo to tíživé 

vyčerpání.

Příslovečné určení času se u Volhejnové dostává na začátek věty, zatímco Ferstová jej 

naprosto vynechává. Středník před spojkou ale se Ferstové mění v pomlčku a Volhejnová zde 
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nechává částku, což je typičtější pro český jazyk. Obě překladatelky se zdržují vsuvky v první 

osobě what I call a úplně ji vynechávají. Ferstová zachovává přísudek jmenný se sponou a 

Volhejnová z něj tvoří předmět ve formě podstatného jména. V této pasáži bych zhodnotila 

jako zdařilejší překlad verzi paní Volhejnové.

3.4.7. Příklad_7

“Hand it to me and kneel, Son of Adam,” said Aslan. And when Peter had done so he struck 

him with the flat of the blade and said, “Rise up, Sir Peter Wolf’s-Bane. And, whatever 

happens, never forget to wipe your sword.” (Lewis 1980, p. 121)

„Podej mi ho a poklekni, synu Adamův,“ pravil Aslan. Pak se dotkl plochou čepele Petrova 

ramene. „Vstaň, sire Petře Vlkobijče,“ řekl. „A ať tě příště potká cokoli, nezapomeň si očistit 

meč.“ (Ferstová 1993, p. 97)

„Podej mi ten meč a poklekni, synu Adamův,“ řekl Aslan. Když Petr poklekl, lev ho udeřil 

plochou stranou čepele do ramene a řekl: „ Vstaň, rytíři Petře Vlkobijče. A ať se přihodí 

cokoli, nikdy nezapomeň svůj meč očistit.“ (Volhejnová 2005, p. 142)

První věta je téměř totožná až na osobní referenci, která je u Ferstové zachována v podobě 

mužského zájmena ho a u Volhejnové konkretizována na meč s ukazovacím zájmenem ten. 

Obě zachovávají slovosled a obě také  velkého Son of Adam, tvoří češtinářsky přijatelnější 

malé s. Ferstová dodává celému pasování na rytíře slavnostnější atmosféru slovesem pravil a 

využívá konjunktiva pak ke shrnutí celé fráze and when Peter had done so.

Obě varianty vyjádření slovesa struck českým slovesem dotkl nebo udeřil mají své pro i proti. 

Udeřil se více blíží anglickému struck, ale dotkl je logičtější vzhledem k tomu, že Aslan 

pasuje Petra na rytíře.

V minulosti se rytíři oslovovali většinou sire. Samotné oslovení vyjadřovalo jejich titul rytířů. 

V této pasáži je mnohem srozumitelnější zanechat toto oslovení i vzhledem k tomu, že je 

v samotném originále. Rozumím tomu, že překladatelka se možná snažila přiblížit situaci 

dětskému čtenáři, ale domnívám se, že čtenář to i tak ze situace pochopí.

Velice poetické mi připadá ukončení celého pasování v případě Volhejnové. Jde proti 

anglickému i českému slovosledu a spíše básnicky skládá slova v poslední větě: a nezapomeň 
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svůj meč očistit. V této části se naopak Ferstová drží doslovnějšího a střízlivějšího překladu, 

nezapomeň si očistit meč.

3.4.8. Příklad_8:

“Haa-a-arrh!” roared Aslan half rising from his throne; and his great mouth opened wider and 

wider and roar grew louder and louder and the Witch after staring for a moment with her lips 

wide apart, picked up her skirts and fairly ran for her life. (Lewis 1980, p. 131)

Tu Aslan povstal ze svého trůnu a strašlivě zařval – jeho tlama s obrovskými tesáky se 

otvírala stále víc a jeho řev stále mohutněl – a čarodějnice nejprve strnula s ústy dokořán, 

načež si vykasala sukně a spasila se útěkem. (Ferstová 1993, p. 106)

„Háááá-á-ááárrrr!“ zařval Aslan a napůl se na trůnu vztyčil. Jeho obrovská tlama se otevírala 

víc a víc a řev sílil a sílil. Čarodějnice, která na něj nejdřív chviličku zírala s ústy dokořán, si 

rychle vykasala sukni a pádila pryč jako o život. (Volhejnová 2005, p. 153)

C. S. Lewis začíná odstavec mohutným citoslovcem “Haa-a-arrh!”, které Volhejnová ještě 

rozšiřuje o další písmenka, takže řev v českém podání vypadá takto „Háááá-á-

ááárrrr!“Naopak Ferstová se žádným citoslovcem nezatěžuje a jde přímo k věci pomocí 

příslovečného určení způsobu a přísudku strašlivě zařval. Takže zatímco anglický originál 

začíná citoslovcem, za nímž následuje inverze přísudku a podmětu v prvním českém překladu 

je zachován sled podmět přísudek s tím, že jsou prohozené činnosti. Lev nejprve povstal a pak 

zařval. V anglické verzi se dějí činnosti dohromady a v druhé české verzi nejprve lev zařve a 

pak se vztyčí. Pro dramatičnost a přiblížení se k originálu je logičtější, když lev nejprve 

povstane a pak zařve spíše než naopak.

Pro lepší orientaci v textu sem přidává Ferstová dvě pomlčky, mezi kterými je detailněji 

popsán samotný řev. Pro angličtinu je velice typické používat zdvojená přídavná jména pro 

zesílení efektu. Nicméně čeština spíše využívá samotných silnějších výrazů, takže Renata 

Ferstová první zdvojenou pasáž víc a víc překládá jako stále víc a druhou pasáž louder and 

louder, kterou Volhejnová překládá jako sílil a sílil, rozvíjí na stále mohutněl.

Jako mistrovský kousek bych vyzdvihla frázi picked up her skirts and fairly ran for her life. 

Renata Ferstová nešetřila svou bohatou slovní zásobou i fantazií a přeložila tuto část jako 
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načež si vykasala sukně a spasila se útěkem. Spasila, čili zachránila se útěkem, je velice 

výstižně použito jak formálně tak významově. A také překlad pádila jako o život je velice 

výstižný z hlediska použitého anglického idiomu i z hlediska dotvoření slovesa run na sloveso 

pádit.

Volhejnová v tomto úseku přepracovává plurál sukně na jednotné číslo sukni, což je záležitost 

spíše dobová. Představa královny vyvolává dojem honosného oblečení a tudíž i sukně 

s mnoha vrstvami. V dnešní době jsou takové sukni atypické a tak je Volhejnová přiblížila 

čtenáři jednotným číslem, které ale nebylo úplně nutné.

3.4.9. Příklad_9:

And they surged round Aslan, jeering at him, saying things like “Puss, Puss! Poor Pussy,” and 

“How many mice have you caught today, Cat?” and “Would you like a saucer of milk, 

Pussums?” (Lewis 1980, p. 139)

A poskakovali kolem Aslana a pošklebovali se: „Či, či, Micinko!“ „Kolikpak jsi dnes ulovila 

myšiček?“ a „Nedala by sis trošku mlíčka?“ (Ferstová 1993, p. 113)

Všichni se shlukli kolem Aslana, posmívali se mu a volali: “Čiči, čiči! Chudinka čičinka,“ a 

„Tak co, kocourku, kolik jsi dneska chytil myší?“ a „Nechceš mlíčko, micinko?“ (Volhejnová 

2005, p. 162)

Z hlediska lexikálního a strukturálního hlediska dodržela první překladatelka spojku a na 

začátku věty, nicméně pak vynechala sloveso říkat. Jeho přítomnost není obligatorní 

vzhledem k tomu, že následuje přímá řeč. K vyjádření anglického puss si vybrala 

překladatelka či, či, což je adekvátní volání na kočky. Oslovení Micinko je také na místě. 

Autor chtěl vyjádřit ponižující nadávku pro mohutného a majestátního lva, což český překlad 

naprosto vystihuje. Není v něm ani více ani méně expresivity. Dále Ferstová vynechává 

spojku a, což je v české syntaxi běžnou praxí a následuje další přímou řečí, ve které je slovo 

mice v češtině zdrobněno na myšiček a tak je mu dána větší expresivita. Oslovení Cat a 

Pussums se překladatelka vyhýbá. A místo saucer of milk dává substituci mlíčko, což je 

zdrobnělina, ve které je vynechána nádoba, ve které se tekutina podává, pro češtinu daleko 

typičtější spojení. Výraz pak intenzifikuje pomocí zdrobnělé číslovky trošku.
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Volhejnová se vyhýbá začáteční spojce, zato zachovává všechna tři slovesa ve větě s tím, že 

poslední z nich intenzifikuje na volat. Zdvojuje oslovení kočky na čiči, čiči, zachovává poor 

jako chudinka a kořen posledního slova bere samotném volání na kočku, což se více blíží 

anglickému originálu a zároveň to vystihuje i české ekvivalenty. Neubírá žádnou spojku a 

oslovení Cat převádí do mužského rodu. Dodává tak co, čímž intenzifikuje výsměšky a při 

poslední přímé řeči převádí větu do negativu, což je typičtější pro českou otázku.
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ZÁVĚR
Ve své diplomové práci jsem srovnávala a analyzovala dva překlady románu Chronicles of 

Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. V rámci této analýzy jsem popsala osobitý 

styl obou překladatelek a odlišností jejich překladů.

V teoretické části jsem odkryla nejprve spisovatelův životopis a podněty, které jej vedly 

k napsání tohoto díla. Dále jsem popsala různá zpracování, jako je překlad do dalších jazyků, 

ilustrace a zfilmování. Zaměřila jsem se také na okolnosti vzniku překladů a v tomto směru 

jsem objevila zajímavé události kolem prvního i druhého překladu. I když byl první překlad 

poprvé vydán roku 1991, překlad jako takový vznikl již o deset let dříve, tudíž rozdílnost 

překladů není čtrnáct let, jak jsem se původně domnívala, ale dvacet pět let. První překlad 

procházel mnohými úpravami a je na něm znát prověřenost časem, ale i to, že to bylo první 

překladatelčino dílo osobité a nespoutané. Překlad druhý vznikl na objednávku od 

vydavatelství Fragment s přesně daným termínem vydání a je na něm znát jistá uspěchanost.

V další části práce jsem nastínila překladatelské minimum, jehož základy jsem dále využila 

pro analýzu obou děl.

První překlad bych celkově charakterizovala jako velmi kreativní, subjektivní, zakládající si 

spíše na působení na čtenáře než na přesnosti daných struktur. Překladatelka dochází ke 

stejnému výsledku jako originál za pomoci daleko barvitějších a intenzifikovanějších 

výrazových prostředků. Velice zdařilá práce s anglickými idiomy a jejich českými protějšky 

posouvá překlad do nesmírně čtivé podoby. Čtivost textu dodává také vybírání lexikálních 

výrazů, hlavně v přímé řeči, naprosté porozumění linii příběhu a celková hra se slovy. 

Překladatelka také velice tvořivě pracuje se strukturami vět a textu, které patřičně obměňuje. 

Román tak dostává velice příjemnou českou podobu, na které nejsou vidět žádné známky 

anglických větných staveb či anglických ustálených spojení. Úplně dokonale se snaží přiblížit 

českému dětskému čtenáři překlad tak, aby jej, co nejlépe pochopil, takže většinu exotismů 

dává stranou a jiné výrazy, které nejsou zcela srozumitelné, více vysvětluje. 

Druhý překlad je velice věrný a přesný. Zakládá si na dodržování větných staveb i přesném 

vyjádření lexikálních složek textu, co nejbližšími českými termíny. Svým dodržování přesné 

stavby se ale často dostává do protikladu s adekvátním pochopením pro českého čtenáře.

Tento překlad je samozřejmě také místy velice kreativní a zdařilý, nicméně, v jeho celkové 
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podobě převládá objektivita nad subjektivitou a překlad tak dostává poněkud rutinní nádech. 

Obecně řečeno, v překladu Volhejnové se setkáváme více s hovorovým jazykem a to i 

v narativních částech knihy. Místy můžeme vypozorovat nevhodně přeložené anglické idiomy 

a zachování anglické větné stavby i tam, kde by je mohla poněkud pozměnit. Překlad bych 

v žádném případě nechtěla nazvat nezdařilým, pouze v porovnání s překladem předchozím, 

zaostává v osobním přiblížení se ke čtenáři.

Vztah prvního překladu vůči originálu je lexikálně volný, ale sémanticky velice přesný, 

zatímco vztah druhého překladu vůči originálu je velmi upjatý, místy až příliš lexikálně a 

strukturálně svázaný.

Jednotlivé pasáže jsou analyzovány z několika hledisek a pomocí různých filtrů, aby došlo ke 

komplexní analýze a vyjádření všech aspektů obou překladů. V části překladatelských oříšků 

se detailněji zaměřuji spíše na výběr slov než na styl textu.
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