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I. ÚVOD

Jane Austenová patří k významným anglickým spisovatelům, jež svým 

dílem ovlivnili budoucí vývoj románu, a to nejen v anglickém prostředí. Román 

Pýcha a předsudek patří k vrcholům její tvorby a plně se v něm odrazilo 

autorčino mistrovství, pro něž je oceňována až do současnosti.

Tato práce se soustředí na specifickou problematiku související 

s percepcí románu Pýcha a předsudek v českém prostředí, totiž na způsoby, 

jimiž bylo toto výjimečné dílo přetlumočeno českým čtenářům, a na důsledky 

zvolené překladatelské metody. Je totiž třeba uvědomit si, že většina českých 

čtenářů se s románem neseznamuje v anglickém originále, ale pouze 

zprostředkovaně, v českém překladu. A překladů je v podstatě tolik, kolik je 

překladatelů; jednotlivé překlady se od sebe navzájem liší a mohou vyvolávat 

ve čtenáři odlišné dojmy. Recepce literárního díla v českém (ale i jakémkoli 

jiném) jazykovém prostředí je tedy do značné míry závislá na kvalitách daného 

překladu a jeho schopnosti oslovit čtenáře při současném zachování původního 

charakteru daného díla.

Cílem této práce je porovnat tři existující české překlady románu Pýcha a 

předsudek a na konkrétních příkladech ilustrovat, jak se jejich autorům podařilo 

převést kvality originálu do češtiny a zprostředkovat dané dílo Austenové 

českým čtenářům.

Úvodní část této práce uvádí základní fakta o autorce, charakteristických 

rysech její tvorby a ohlasech na ni, poté si podrobněji všímá románu Pýcha a 

předsudek, uvádí seznam českých vydání Pýchy a předsudku a předkládá 

profily jeho jednotlivých překladatelů. Stručně také nastiňuje problematiku 

překladu z teoretického hlediska, s přihlédnutím k tématu práce.

Těžiště práce spočívá v porovnání českých překladů Pýchy a předsudku. 

Zabývá se srovnáním různých aspektů jednotlivých českých překladů, 

vhodností různých překladatelských řešení a jejich dopadem na vnímání tohoto 

díla.

Závěrem se práce pokouší o zhodnocení českých překladů a jejich 

možného vlivu na zprostředkování románu Pýcha a předsudek současným 

čtenářům.
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II. JANE AUSTENOVÁ A JEJÍ TVORBA

11.1 ŽIVOT A DÍLO

Jane Austenová (1775-1817) patří k předním anglickým romanopiscům. 

Ačkoli svá díla psala v době, kdy už v Anglii rozkvétal romantismus, její pohled 

na svět je výrazně ovlivněn dozníváním éry předchozí, tj. éry klasicismu a 

osvícenství. Zároveň však svá díla tvoří způsobem zcela svébytným. Není tedy 

divu, že v pracích zaměřených na historii anglické literatury bývá zařazována do 

různých období. Zatímco v The Cambridge History of English and American 

Literature jí Harold Child věnoval samostatnou kapitolu v oddílu „The Romantic 

Revival'1 (The Cambridge History o f English and American Literature, 2000, 

online), Zdeněk Stříbrný ji ve svých Dějinách anglické literatury řadí do oddílu 

„Kritický realismus- (Stříbrný, 1987, s. 421) a J. Marek ji v Dějinách anglické 

literatury explicitně nazývá „posledním velkým romanopiscem osvícenství11 

(Dějiny anglické literatury, 1988, s. 108).

Do literární historie se Austenová zapsala především svým novátorským 

přístupem. Například Encyclopaedia Britannica ji označuje za „anglickou 

spisovatelku, která svým vyobrazením obyčejných lidí v běžných životních 

situacích jako první dala románu výrazně moderní charakter11 (Encyclopaedia 

Britannica, 2006, online). Podobně je její význam nahlížen i u nás. Jak píše Z. 

Stříbrný: „Objektivním, spontánně dialektickým a pravdivým zobrazováním 

vládnoucí anglické společnosti, v němž vedle všudypřítomné ironie sílila v 

pozdějších dílech i společenská satira, vytvořila Jane Austenová most mezi 

osvícenským realistickým románem 18. století a burcujícími díly kritického 

realismu století devatenáctého.1* (Stříbrný, 1987, s. 426)

Svým dílem Austenová nezanedbatelně ovlivnila vývoj románu v 19. a 

20. století. Jejími díly se inspirovali tak různorodí autoři jako George Eliotová, 

Henry James a Virginia Woolfová; tvorba Austenové se svým způsobem dá 

označit i za předchůdce dnešní „romantické11 literatury.

Jane Austenová se narodila v anglickém Steventonu jako nejmladší ze 

sedmi dětí venkovského duchovního George Austena. Rodina byla kulturně
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založená a Jane se doma dostalo dobrého vzdělání. Během mládí ve 

Steventonu se důvěrně seznámila s životem venkovské gentry, který se stal 

ústředním tématem jejích románů. Rodina se sice později několikrát stěhovala, 

a tak Austenová poznala i život větších měst, jako byl Southampton či 

Winchester, ale ve svých dílech se přesto stále obracela k atmosféře 

anglického venkova a malých městeček.

Ačkoli Austenová žila v době bohaté na události - v období Francouzské 

revoluce, napoleonských válek, počátku průmyslové revoluce sama prožila 

poměrně klidný a nekonfliktní život a politické události a sociální problémy 

nepřenášela ani do svých knih. Nikdy se neprovdala a nežila nijak výstředním 

životem: účastnila se obvyklých společenských zábav a navštěvovala početné 

rodiny svých sourozenců. Se svou literární tvorbou se tajila a věděli o ní jen lidé 

z jejího nejbližšího rodinného kruhu. Své romány podepisovala „od ženy“ či „od 

autorky11, a jméno Austenová se v titulu poprvé objevilo až 16 let po její smrti. 

Jane Austenová zemřela roku 1817 ve Winchesteru, ve věku dvaačtyřiceti let.

Austenová již od mládí psala povídky, které však byly určeny pouze 

úzkému okruhu rodinných příslušníků. Později se začala věnovat rozsáhlejší 

románové tvorbě. Není snadné přesně stanovit, v jakém pořadí její romány 

vznikly, protože autorka je neustále přepracovávala a často vycházely v jiném 

pořadí, než byly napsány. Jako první vyšel v roce 1811 román Sense and 

Sensibility (Rozum a cit), který byl původně napsán v dopisech, ale později byl 

přepracován do vyprávěcí formy. O dva roky později pak vyšel román Pride and 

Prejudice (Pýcha a předsudek, 1813), který se autorka marně pokoušela vydat 

už dříve pod názvem First Impressions (První dojmy). K vydání byl přijat v 

přepracované verzi a pod novým titulem až po úspěchu Rozumu a citu. V 

následujících letech pak vychází Mansfield Park (Mansfíeldské panství, 1814) a 

Emma {Ema, 1816). Další dva romány Northanger Abbey (Opatství Northanger) 

a Persuasion (česky vydáváno pod názvem Anna Eliotová) vyšly až posmrtně v 

roce 1818. Kromě těchto šesti stěžejních děl bývá občas vydávána ještě 

autorčina prvotina, jež se zachovala v rukopise bez názvu - román v dopisech 

publikovaný pod názvem Lady Susan (první vydání r. 1871).
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11.2 CHARAKTERISTICKÉ RYSY TVORBY

Jane Austenová ve svém díle řeší typický problém své doby -  slovy Z. 

Stříbrného, „konflikt mezi osvícenským kultem rozumu a novým kultem citu, 

zdůrazňovaným nadšenými stoupenci sentimentalismu" (Stříbrný, 1987, s. 423). 

Austenová sentimentalismus odmítá, chce realisticky zobrazovat skutečnost, 

zdůrazňuje úlohu rozumu, ale přitom se snaží o rovnováhu mezi oběma póly, tj. 

syntézu rozumu i citu. Ideálním vztahem je pro ni takový, který je postaven na 

rozumovém základu, ale zároveň na vzájemné lásce.

Po tematické stránce navazuje na tradici tzv. „domestic novel“, románu z 

rodinného života, za jehož zakladatelku se považuje anglická spisovatelka 

Fanny Bumeyová (1752-1840). Ústředním motivem všech románů Austenové je 

láska a sňatky, ale toto téma podává pokaždé trochu jinak, takže neustálé 

rozvíjení jednoho motivu „nevede k monotónnosti, nýbrž k oslnivým, 

proměnlivým a stále pronikavějším variacím11 (Stříbrný, 1987, s. 426).

Některé typické rysy její tvorby stojí za bližší pohled zejména proto, že 

právě od nich -  a od jejich kombinace -  se odvíjí svébytnost Austenové 

v kontextu anglické i světové literatury.

11.2.1 Úzce vymezené prostředí

Austenová ve svých dílech popisuje velmi úzce vymezené prostředí:

Z geografického hlediska jde o jižní Anglii, kde prožila svůj život; z hlediska 

společenského rozvrstvení píše téměř výhradně o příslušnících nižší venkovské 

šlechty (tzv. gentry), kterou sama dobře znala. Postavy z nejvyšších 

společenských vrstev se v jejích dílech nevyskytují, stejně tak se vyhýbá i 

popisu londýnské vyšší společnosti a na druhé straně si nevšímá ani „běžných 

lidí11 -  služebnictva, dobných obchodníků, vesničanů. Tyto postavy se v jejích 

knihách objevují pouze jako okrajové, bez valného významu pro děj a bez 

výrazné povahokresby. Nepřenáší do svých románů ani celospolečenské 

události, cele se soustředí na osobní život svých postav.

Z její rané povídkové tvorby i letmých narážek v románech (na taková

9



témata, jako je např. otroctví) je zřejmé, že omezenost záběru není dána tím, že 

by si Austenová nebyla vědoma událostí kolem sebe či nedokázala psát jiné 

žánry -  mnohem spíš jde o vědomé rozhodnutí psát pouze o věcech, které 

dobře znala, a tudíž je měla dobře odpozorované, a o snahu vyhnout se 

běžným klišé, jež bujela v literatuře tehdejší doby. To, že Austenová úmyslně 

chce popisovat pouze prostředí, s nímž je důvěrně obeznámena, je patrné i 

z dopisů, které psala své neteři Anně Austenové Lefroyové. Anna se sama 

pokoušela o literární tvorbu a Austenová její literární pokusy komentovala a 

poskytovala jí rady. V nich se osvětlují mnohé zásady, jichž se Austenová 

držela i při své vlastní tvorbě. V dopise datovaném 10. srpna 1814 Austenová 

píše: „... myslíme [Austenová a její sestra Cassandra], že bys [ve své knize] 

raději neměla opouštět Anglii. Pošli do Irska Portmanovy, ale ty sama s nimi 

raději nejezdi. Drž se Bathu a Foresterových. Tam budeš jako doma.“ (Letters 

of Jane Austen, 1906, LXXXVI, online. Přeložila Zuzana Pernicová.)

Zajímavým rysem stylu Austenové jsou velmi zrídkavé a stručné popisy 

míst (ale též zevnějšku postav). Jak vysvítá z jejích rad neteři, Austenová se 

zřejmě domnívala, že zdlouhavé popisy by mohly čtenáře nudit: „Popisuješ 

krásné místo, ale tvoje popisy jsou často podrobnější, než bude čtenářům milé. 

Příliš mnoho si všímáš detailů tu i onde.“ (Letters of Jane Austen, 1906,

LXXXVII, online. Přeložila Z. P.)

11.2.2 Důraz na ..žensky” svět

S trochou nadsázky lze říct, že Austenová se vyhýbá též ryze 

„mužskému světu". Nejenže ji příliš nezajímají „mužská“ témata, jako je 

například politika, ale většinou se straní i dialogů, jichž by se účastnili pouze 

muži bez přítomnosti žen, které by je přinejmenším poslouchaly. Austenová 

nenechává čtenáře nahlédnout do uvažování a cítění svých mužských hrdinů 

přímo -  vyhýbá se popisům jejich myšlenkových pochodů, namísto toho 

vykresluje jejich způsob uvažování, cítění i jejich povahu prostřednictvím 

dialogů a jednání. (Například jeden z hlavních motivů Pýchy a předsudku, 

Darcyho obdiv a postupně se rozvíjející láska k Elizabeth, vychází najevo pouze
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z Darcyho činů, z jeho vyznání Elizabeth a nepřímo pak ze společenské 

konverzace se slečnou Bingleyovou.)

Naproti tomu psychika hlavních ženských hrdinek je popsána detailně, 

Austenová obšírně líčí jejich postoje a názory i to, jak na ně zapůsobila setkání 

s druhými, události, dopisy a podobně. Hrdinky se svěřují sobě navzájem 

(v Pýše a předsudku mohou být příkladem velmi důvěrné dialogy mezi 

Elizabeth a Jane), nejutajenější emoce pak sice nesdělují blízkým, ale čtenář 

s nimi obeznámen bývá prostřednictvím popisů jejich citových pochodů.

Jednání ženských hrdinek proto nepůsobí nijak zvlášť překvapivě (víme, co si 

Elizabeth myslí o Darcym, a tak nás nezaskočí, když ho odmítne), zatímco 

jednání mužských hrdinů překvapením bývá (navzdory náznakům, že Elizabeth 

Darcymu není lhostejná, je jeho vyznání lásky nečekané).

11.2.3 Mimořádně životné postavy

K nejvýraznějším rysům díla Jane Austenové patří brilantní 

charakterizace postav, která je zároveň jejím velkým literárním přínosem. R. 

Nenadál v doslovu k románu Pýcha a předsudek píše: „V charakterokresbě byla 

[Jane Austenová] často srovnávána se Shakespearem, a právem, protože její 

vidění hrdinů a hrdinek není plošné, ale již moderně mnohorozměrné, obrazící 

dialektiku dobra a zla v lidské duši s plasticitou, jež vystupuje zvlášť silně díky 

jejímu ironickému pohledu a výjimečnému smyslu pro složitost společenských 

vztahů a pro citlivé situování jednotlivce do velkolepé komedie, jakou její 

společnost hraje." (Nenadál, 1967, s. 314)

Postavy jsou charakterizovány přímo i nepřímo. Povahy jednotlivých 

hrdinů a jejich názory na ostatní zřetelně vystupují zejména v brilantně 

napsaných dialozích, které zaujímají velkou část autorčiných románů. Ještě 

více se pak o hrdinech dozvídáme přímo z jejich činů, jimiž vyjevují svou pravou 

povahu. Je samozřejmé, že nejpodrobněji jsou prokresleny charaktery hlavních 

hrdinů, nicméně i okrajové postavy jsou velmi výrazné a živé. Z. Stříbrný k tomu 

dodává: „Právě v nich nejnápadněji pronikalo její [autorčino] ironické a satirické 

ostří, jímž dovedla vyhrocovat své menší postavy až do karikaturní směšnosti.11 

(Stříbrný, 1987, s. 423)
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Na rozdíl od romanopisců 18. století, jako byli například Fielding nebo 

Smolett, u nichž je dominantní děj, který „smýká“ postavami, se u Austenové 

setkáváme se silnými charaktery, které posunují děj kupředu svými 

rozhodnutími a činy.

U.2.4 Vtip a ironie

Typickým rysem díla Jane Austenové je nepřehlédnutelná ironie a vtipné 

postřehy, s nimiž nazírá svět svých postav a které přenáší i do svěžích dialogů. 

R. Nenadál v doslovu k Pýše a předsudku říká: „Vykonala svým dílem pro vývoj 

anglického románu neobvyklý kus práce. Přidáním ironického podtextu 

posunula románovou tvorbu ze sfér naivního realismu o celou generaci 

kupředu." (Nenadál, 1967, s. 316)

Tento rys stojí za zvláštní zmínku tím spíše, že právě jím se Austenová 

zásadně odlišila od běžné soudobé tvorby. Romány z prostředí šlechty byly 

oblíbenou četbou, ale teprve Austenová zobrazuje její život i mentalitu bez 

jakéholi idealizace či sentimentu. S lehce ironickým nadhledem odkrývá 

nejvlastnější nitro svých postav a jejich motivaci -  a zároveň je nechává, aby 

stejným způsobem hleděly jedna na druhou. Není však pouze břitkou, 

nemilosrdnou satiričkou -  pohlíží na své postavy nejen s ironií, ale i 

s pochopením. A právě to spouutváří její výjimečný styl.

H.2.5 Nepřítomnost dobově oblíbených zápletek, deromantizace

V knihách Austenové se nesetkáme s klišé a typickými zápletkami, jež se 

v době, kdy svá díla psala, těšily velké oblibě -  nevyskytují se v nich například 

záměna identity, utajený původ, ztracené a znovuobjevené poslední vůle a 

podobné motivy. Chybějí i vyhrocené dramatické scény (tj. scény, kde 

postavám hrozí bezprostřední nebezpečí), násilí či trestné činy. Nesetkáme se 

ani s útoky na ženskou ctnost, což bylo v dané době další oblíbené téma, a to 

například i v dílech Fanny Burneyové. Pokud se v knížkách Austenové objeví 

téma „svedení", hrdinka není pasivní obětí, děje se tak s jejím svolením (viz
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například vztah Lydíe a Wickhama). Postavy Austenové v průběhu děje 

neumírají, a pokud už k tomu přece jen dojde, není jejich smrt popisována 

přímo. Ani nemoci hrdinů nebývají závažné (viz například scéna, kde paní 

Bennetovou potěší, že Jane onemocněla, protože aspoň může zůstat déle u 

pana Bingleyho, za něhož by ji ráda provdala).

Austenová se vyhýbá i vyhroceným romantickým scénám, něžná vyznání 

zamilovaných dvojic většinou odbude několika stručnými, střízlivými větami, 

aniž by citovala repliky, které mezi postavami skutečně padly. Dobře patrné je 

to například v jedné ze závěrečných scén Pýchy a předsudku, kdy Elizabeth 

přijme Darcyho nabídku k sňatku: „Elizabeth chápala, jak je mu v takové situaci 

těžko a nedobře, a proto se přemohla a bez otálení, ač ne příliš souvisle, 

promluvila a dala mu najevo, že její city doznaly od zmíněné doby velké 

proměny a že dnes přijímá s radostí a vděčností jeho slova. Její odpověď v něm 

vyvolala takový příval štěstí, jaký asi ještě nikdy nepocítil, i jal se k ní 

promlouvat vřele a tak dalece rozumně, jak se dá očekávat od muže bezmezné 

zamilovaného. Kdyby mu byla Elizabeth dokázala pohlédnout do očí, byla by 

viděla, jak se mu tvář rozzářila a zkrásněla blahem, takto však mohla jen 

naslouchat, co jí říká o své lásce, a jak bez ní nemůže být, a každým 

okamžikem jí jeho cit připadal cennější." (Kondrysová, 1967, str. 296)

Nejenže se Austenová konvenčnímu cituplnému jazyku vyhýbá, ale 

dokonce ho i zpochybňuje, považuje za znehodnocený nadužíváním. Odráží se 

to například ve výroku paní Gardinerové v Pýše a předsudku: „Jenže výraz jako 

,vášnivě miloval' je tak otřepaný, pochybný a neurčitý, že si z něho nemohu 

utvořit jasnou představu. Charakterizujeme jím právě tak často sympatie, které 

vypučí půl hodiny po seznámení, jako skutečný silný cit.“ (Kondrysová, 1967, 

str. 120)1 Austenová se vyhýbá i popisu něžností mezi postavami, což je určitě 

do jisté míry dáno dobovými souvislostmi, ale částečně i úmyslnou zdrženlivostí 

a střízlivostí, úmyslným „odromantizováním“. Se značnou mírou zjednodušení 

lze říci, že u Austenové se nesetkáváme s milostnými scénami jako takovými, 

autorka se záměrně vyhýbá banálním vyznáním, vynechává je, zamlčuje, 

zůstává u pouhých náznaků.
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11.3 DOBOVÝ OHLAS

Ačkoli Austenová měla odjakživa příznivce, ve své době nepatřila 

k nejoblíbenějším spisovatelkám ani nebyla považována za jednu z nejlepších. 

Mnozí její současníci v jejích dílech postrádali jednak morální ponaučení, 

jednak ideální svět a postavy, únik před realitou.

Je skutečně pravda, že se Austenová vyhýbá prvoplánovému 

moralizování a že jí didaktizující tendence slouží coby terč posměchu, jak 

výstižně ilustruje například samý závěr Opatství Northanger. opravdu 

nechávám na úvaze komukoli, kdo se jí podujme, zda vlastním smyslem tohoto 

díla bylo vyzdvihnout rodičovskou tyranii, anebo pochválit synovskou 

neposlušnost" (Austenová, 1983, s. 219). Nelze ovšem tvrdit, že by se pod 

jejími příběhy neskrývaly názory na morálku a hodnoty. John Halperin z katedry 

anglistiky Nashvillské univerzity ve své eseji Inside Pride and Prejudice píše: 

„Není pochyb o tom, že Pýcha a předsudek je jedním z nejvýznamnějších 

románů napsaných v jakémkoli jazyce. Je o rozdílu mezi skutečnými a 

falešnými morálními hodnotami. O rozdílu mezi tím, jak se věci jeví na povrchu 

a jak je podle toho leckdy vnímáme, a tím, jaké jsou ve skutečnosti.11 (Halperin, 

1989, online) Přímočarému konvenčnímu poučování se však Austenová 

vyhýbá.

0  tendenci idealizovat pohled na svět se v dopise Fanny Knightové, 

datovaném 23. března 1816, vyjádřila velmi přímočaře: „Jak víš, z obrázků 

dokonalosti se mi dělá nanic a podněcují mě k zlomyslnosti...“ (Letters of Jane 

Austen, 1906, LXXXIV, online. Přeložila Z. P.)

1 mnozí současníci však na prózách Austenové obdivovali jejich 

věrohodnost a realistická, výstižná líčení, která se výrazně lišila od tehdejší 

běžné literární produkce, jež tíhla k vypjatě dramatickým zápletkám a 

schematickým charakterům, k využívání klišé a nepravděpodobných náhod. 

Postavy Austenové jsou naproti tomu plnokrevné osoby z masa a krve a i její 

zápletky jsou poměrně realistické. Jak tuto změnu někteří současníci vnímali, 

výstižně vyjádřila jistá lady Gordonová ve svém komentáři k Mansfieldskému 

panství (jedná se o jeden z komentářů, které Jane Austenová shromáždila od 

členů své rodiny a známých poté, co kniha roku 1814 poprvé vyšla tiskem): „Ve 

většině románů člověka chvilku baví sbírka ideálních lidí, o kterých po dočtení
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vůbec nepřemýšlí a u nichž vůbec nečeká, že by takové mohl potkat ve 

skutečném životě, zatímco v dílech slečny A. [Austenové], zvlášť v MP 

[Mansfieldském panství] se s postavami člověk sžije, pokládá se za člena 

rodiny; scény jsou skvěle vystižené, dokonale přirozené, téměř se tu nevyskytují 

příhody, konverzace a lidé, u nichž by člověk neměl pocit, že už je někdy zažil, 

někdy se jich účastnil nebo se s nimi někdy sám znal.“ (Opinions of Mansfield 

Park, 2005, online. Přeložila Z. P.)

Navzdory tomu nebyly romány Jane Austenové ve své době tak 

populární jako například díla jejího současníka sira Waltera Scotta (ačkoli Scott 

sám patřil k jejím obdivovatelům); někteří autoři z 19. století (např. Charlotte 

Brontěová) kritizovali Austenovou pro omezenou šíři záběru a témat a 

povrchnost (Encyclopedia o f the Novel, 1998, s.68). Do jisté míry to souviselo 

se skutečností, že Austenová tvořila v době nastupujícího romantismu, jemuž 

se nesentimentálním laděním své tvorby vymykala. Teprve v poslední třetině 

19. století se zvedla nová, výraznější vlna zájmu o dílo Austenové, která se 

udržela až dodnes.

11.4 AUSTENOVÁ V SOUČASNOSTI

Knihy Austenové neustále vycházejí v reedicích, její díla jsou 

neodmyslitelnou součástí prací zabývajících se historií anglické literatury i 

antologií nejvýznamnějších děl anglické literatury; autorka a její dílo jsou 

předmětem odborných akademických prací. Ve světě existují společnosti 

zabývající se studiem její tvorby (např. Jane Austen Society of North America, 

Jane Austen Society of the United Kingdom, The American Society of Jane 

Austen Scholars, Jane Austen Society of Australia).

Kromě místa v literární historii si Austenová získala popularitu a 

následovníky dokonce i v současné populární tvorbě. Například Helen 

Fieldingová, autorka nedávného bestselleru Deník Bridget Jonesové, se 

otevřeně hlásí k Pýše a předsudku a tvrdí, že si z něj „vypůjčila zápletku11 

(Weich, 1999, online).

Romány Jane Austenové se dočkaly mnohých filmových i televizních 

zpracování (seznam viz např.: Parrill, 2004, online); nejnovější filmová verze
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Pýchy a předsudku pochází z roku 2005. O filmových a televizních 

zpracováních jejích dél se publikují i odborné studie (např. Parrill, S. Jane 

Austen on Film and Television: A Critical Study o f the Adaptations. Jefferson, 

McFarland & Company, 2002). O přetrvávající popularitě Austenové výmluvně 

svědčí, že se pozornosti netěší pouze v odborných akademických kruzích či při 

výuce literatury, ale i v širokých čtenářských kruzích: Ilustrativní je například 

skutečnost, že se Austenová stala dokonce předmětem „lidové tvořivosti" -  

existují internetové stránky s diskusními fóry věnovanými výhradně autorce a 

její tvorbě, na nichž se vyskytuje i fanouškovská tvorba využívající motivů a 

postav z jejích knih.

Fakt, že díla vzniklá před dvěma stoletími jsou dodnes živá a získala si 

popularitu v nejmodernějších médiích, je jednoznačným důkazem jejich 

nadčasovosti a neutuchající obliby.
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III. ROMÁN PÝCHA A PŘEDSUDEK

111.1 OBSAH A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DÍLA

Román Pýcha a předsudek zřejmě vznikal v letech 1796-1797, tiskem 

však vyšel až po přepracování v roce 1813, neboť původní verzi s názvem First 

Impressions (První dojmy) nakladatel odmítl. Někteří kritici se domnívají (např. 

Halperin, 1989, online), že Austenová se rozhodla původní titul změnit poté, co 

v roce 1801 vyšla kniha autorky Holfordové s týmž názvem, který své prvotině 

dala ona (tj. First Impressions). Nový název Pride and Prejudice si Austenová 

nejspíš vypůjčila ze závěru románu Fanny Burneyové Cecilia (1782), kde se 

tato fráze objevuje vytištěná velkými písmeny třikrát v rámci jednoho odstavce. 

Zdeněk Stříbrný upozorňuje, že od Fanny Burneyové převzala Austenová i 

hlavní téma (knihu zřejmě začala psát jako svého druhu parodii na Ceci/ii), 

zároveň však zdůrazňuje, že „přetvořila původní impuls už v docela svébytný 

realistický román, prodchnutý komickým a ironickým viděním světa a lidí“ 

(Stříbrný, 1987, s. 424). R. Nenadál pak román označuje za „společenskou 

komedii" (Nenadál, 1967, s. 314).

Rodinný román se odehrává - jak je pro Jane Austenovou typické -  na 

anglickém venkově v prostředí místních vyšších středních vrstev a soustřeďuje 

se na milostné příběhy dcer rodiny Bennetových. V jeho centru stojí postava 

Elizabeth, silná, inteligentní a kurážná hrdinka, která není ochotná podrobit se 

soudobým konvencím, a její vztah k panu Darcymu. Elizabeth se cítí uražena 

Darcyho pýchou a povýšeností a další okolnosti její předsudek ještě prohlubují. 

Odmítá proto Darcyho nabídku k sňatku, která jí připadá ponižující. Postupně 

však poznává pravdu o skutečné povaze Darcyho, a když se jí ho podaří 

přimět, aby uznal společenskou rovnocennost její rodiny, otevírá se oběma 

cesta ke vzájemné lásce.

Vztah Elizabeth a Darcyho je ze všech vztahů zobrazených v románu 

nejpropracovanější -  je to onen ideální vztah, který je založen na rozumu i 

vzájemné lásce, je to „jakýsi sen o síle výjimečného ženského intelektu, o jeho 

schopnosti bořit společenské bariéry („pýchu'1 a předsudek11), o jeho obrodné
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moci (přerod Darcyho)“ (Slovník světových literárních děl, 1988, s. 84). V 

kontrastu k tomuto ústřednímu, nejsložitějšímu vztahu rozvíjí Austenová vztahy 

ještě několika dalších postav: vztah Jane a Bingleyho je romantickou idylickou 

láskou na první pohled, která sice musí překonávat vnější nástrahy, ale sama 

se v podstatě nevyvíjí; vztah Lydie a Wickhama je vášnivým vzplanutím 

založeným pouze na emocích; vztah Elizabethiny přítelkyně Charlotty a pana 

Collinse je typickým sňatkem z rozumu a pohodlnosti, v němž vzájemná 

náklonnost zcela chybí.

Zatímco Elizabeth je jakýmsi ztělesněním dokonalé ženské hrdinky, 

okrajovější postavy zobrazila autorka s typickou ironií a groteskností. Asi 

nejpatrnější je to u pokryteckého a servilního duchovního Collinse a jeho 

patronky, snobské a namyšlené šlechtičny Catherine de Bourgh. V románu se 

obecně uplatňuje autorčina mistrná charakterizace; velmi výstižně a životně 

jsou vykresleni všichni členové rodiny Bennetových, stejně jako nápadníci 

jednotlivých dcer i další postavy.

Román je založen na chronologické kompozici s občasnými 

retrospektivními pasážemi, které mají většinou formu dopisů a slouží 

k objasnění minulých dějů. Je psán ve třetí osobě, vševědoucím vypravěčem. 

Ze značné části je postaven na dialogu; právě v dialozích se odhalují důležité 

skutečnosti, které posouvají děj kupředu. Dialogy jsou mimořádně svižné, 

repliky se rychle střídají, často ani nejsou uvozeny. R. Nenadál k tomu 

poznamenává: „Podrobnější rozbor první kapitoly Pýchy a předsudku nás 

přivede k překvapivému závěru: je to v podstatě první scéna z dramatu, z 

komedie; vyprávění je postaveno zásadně na dialogu. Text nepřímých řečí lze 

označit za minimální scénické poznámky. A sdělnost dialogu je natolik hutná a 

provokující, že sotva tři stránky stačí na expozici celé brilantní komedie. Máme 

před sebou nejen atmosféru románu a podstatu zápletky, ale esenci autorčina 

umění vůbec. “ (Nenadál, 1967, s. 314) Podobnost s dramatem podtrhují i další 

rysy: jednak omezení popisných pasáží na minimum, jednak to, že autorka 

začíná svůj román přímo uprostřed děje, zcela bez úvodu, v němž by 

představila prostředí a postavy, což bylo v dané době poměrně neobvyklé.

18



Austenová v autorském vyprávění používá standardní psanou angličtinu, 

která se v 18. století ustálila jako sociální dialekt střední třídy. I její hrdinové a 

hrdinky mluví (a v případě hlavních hrdinek i „myslí") ve standardní psané 

angličtině (Encyclopedia o f the Novel, 1998, s. 67).

Román Pýcha a předsudek patří k vrcholným dílům Jane Austenové. 

Autorka v něm naplno rozvinula svůj pozorovací talent, umění složité a 

podrobné charakterizace, živých dialogů a jemné ironie. Díky autorčinu živému 

stylu román ani po dvou stoletích neztratil svou přitažlivost a na rozdíl od jiných 

děl z téže doby působí stále živě a téměř moderně.

III.2 PÝCHA A PŘEDSUDEK V ČESKÝCH PŘEKLADECH

111.2.1 České překlady a vydání

Román Jane Austenové Pride and Prejudice, který v Británii poprvé vyšel 

už v roce 1813, byl do češtiny přeložen až se značným časovým odstupem. O 

jeho popularitě však svědčí, že během šedesáti let vyšel v českém vydání již 

devětkrát. Do dnešního dne se dočkal tří různých překladů: Jako první toto dílo 

uvedl do češtiny v roce 1946 František Noska (Praha, Škubal a spol., 1946); tři 

roky poté, v roce 1949, se objevil překlad nový, od Boženy Šimkové (Praha, Jan 

Laichter, 1949); v roce 1967 pak román přeložila Eva Kondrysová. V tomto 

překladu se román Pýcha a předsudek dočkal šesti reedic v pěti různých 

nakladatelstvích (Praha, Odeon, 1967; Praha, Odeon, 1974; Praha, Vyšehrad, 

1986; Praha, Argo, 1994; Praha, Ikar, 1998; Praha, Academia, 2003; Praha, 

Academia, 2006).

111.2.2 Stručné profily českých překladatelů

František Noska byl překladatelem z angličtiny, patrně nepříliš 

významným, protože bližší údaje o jeho osobě se nepodařilo dohledat ani 

v knihovnách, ani na internetových zdrojích. Kromě Pýchy a předsudku přeložil
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například projevy Franklina Delano Roosevelta z let 1941-1945 vydané ve 

sbírce pod názvem Za lepší svět, s doslovem Jana Masaryka.

Božena Šimková (1881-1958) se překladům z angličtiny věnovala již od 

počátku druhé dekády dvacátého století a mezi autory, jejichž knihy převedla do 

češtiny, patří např. Emily Brontěová (Bouřlivé výšiny), Jack London (Syn vlkův), 

H. G. Wells (Vášniví přátelé), Virginia Woolfová {Flush: Životopis pejska Alžběty 

Barrettové-Browningové) či Charles Kingsley (Báje o Perseovi, Řecké báje).

Eva Kondrysová (nar. 1926) je renomovaná překladatelka z angličtiny a 

nakladatelská redaktorka. Třicet let pracovala jako redaktorka Odeonu a 

Světové literatury, v současné době pracuje jako nezávislá překladatelka. Krom 

toho, že do češtiny převedla téměř kompletní dílo Jane Austenové, přeložila i 

knihy dalších významných angloamerických autorů - například Saula Bellowa, 

Hermanna Melvilla, Anguse Wilsona, Sherwooda Andersona, Roberta Penna 

Wamera či Sinclaira Lewise. Věnuje se též překladům detektivních příběhů 

(Arthur Conan Doyle, Earle Stanley Gardner, Ngaio Marshová apod.). V roce 

1982 obdržela výroční cenu Mladé fronty za překlad románu Anguse Wilsona 

Čím hoří svět. Za dobu existence Ceny Josefa Jungmanna (cena od roku 1991 

každoročně udělovaná Obcí překladatelů za nejlepší překlad uplynulého roku) 

dvakrát získala mimořádné ocenění, a to za překlad knihy Děkanův prosinec od 

Saula Bellowa (1998) a románu Neviditelná chvíle rozhodnutí od laina Pearse 

(2004).
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IV. PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ LITERÁRNÍHO 

PŘEKLADU

Tato část práce si neklade za cíl pojednat problematiku posuzování 

literárních, tj. uměleckých překladů v celé její hloubi a šíři. Chce pouze velice 

stručně a zjednodušeně poukázat především na ty aspekty, které se zásadním 

způsobem vztahují ke zvolenému tématu, tedy k porovnání existujících českých 

překladů románu Pýcha a předsudek. Pokouší se vymezit hlavní problémy a 

kritéria použitá pro porovnání tří konkrétních překladů, jemuž je věnována část

V., a osvětlit východiska pro následné zhodnocení těchto překladů v části VI.

IV.1 ROLE A VÝZNAM LITERÁRNÍHO PŘEKLADU

Literární překlad není pouhým převodem slovesného materiálu z jednoho 

jazyka do druhého, ale zároveň nástrojem ke zprostředkování cizí kultury, 

k jejímu uchopení. Při převodu literárního díla z jednoho jazyka do druhého 

vždy vzniká určité napětí pramenící nejen z odlišnosti jazyků, ale také 

z kontaktu mezi odlišnými kulturami s odlišnou literární tradicí.

Při překládání se nikdy nejedná o přesnou reprodukci původního díla; ta 

není možná jednak proto, že cílový jazyk leckdy postrádá jazykové prostředky 

originálu, jednak proto, že do překladatelského procesu vstupuje osoba 

překladatele. Interpretace a zprostředkování textu jsou vždy závislé na 

překladatelově způsobu vnímání, idiolektu, jakož i kulturním rozhledu. Pokud 

navíc mezi dobou vzniku díla a dobou překladu existuje časový odstup, 

překladatel k dílu přistupuje s povědomím o tom, jak jsou autor a jeho dílo 

hodnoceni, jaké místo v literatuře zaujímají, a to vše rovněž ovlivňuje jeho 

interpretaci, a tudíž i překlad.

Překladatel při své práci postupuje ve dvou krocích -  jednak se snaží co 

nejvěrněji přetlumočit věcný obsah (zde je klíčová správná interpretace 

výchozího textu), jednak se snaží zvolit k jeho přetlumočení prostředky, které co 

nejlépe odpovídají stylu originálu a jeho kulturnímu působení (jde tu nejen o 

volbu, zdali použít např. jazyk knižní či hovorový, ale též o úvahy, jak
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překládané místo funguje ve svém původním prostředí, např. jedná-li se o 

konvenční obrat, o ustálenou zdvořilostní frázi, co volba jazykových prostředků 

vypovídá o postavě, která je užila). Slovy Jána Vilikovského, slovenského 

překladatele a teoretika a kritika překladu: „Úkolem překladatele je reprodukovat 

literární dílo v jiném jazyku tak, aby zachoval jeho estetický charakter a 

působení na čtenáře v odlišném literárním a kulturním kontextu." (Vilikovský, 

2002, s. 90)

Z výše uvedeného vyplývá, že u literárních děl psaných cizím jazykem 

hraje překlad klíčovou úlohu -  nelze totiž předpokládat, že přeložený text bude 

vždy na čtenáře působit stejně jako originál. Čtenáře překladu většinou odděluje 

od původního díla propast místní, kulturní a někdy -  například právě v případě 

Pýchy a předsudku -  též časová. Některé asociace a konotace mu tudíž 

zákonitě unikají. Vyskytuje-li se literární dílo souběžně v několika překladech, 

pak volba té či oné verze, po níž čtenář sáhne, výrazně ovlivňuje jeho vnímání 

díla a vlastně i autora samého. Jak říká přední český překladatel M. Jindra, 

„překladatel hraje v prezentaci díla jinojazyčnému obecenstvu zcela klíčovou a 

nezastupitelnou roli a svým specifickým literárním výkonem mu může buď více 

či méně pomoci, nebo také krvavě ublížit" (Jindra, 1998, online).

Právě proto je zajímavé porovnávat několik existujících překladů téhož 

díla a povšimnout si, jak se jednotlivým překladatelům podařilo vyrovnat 

s úkolem zprostředkovat kulturní, literární i jazykové hodnoty originálu.

IV.2. HLEDISKA PRO POSUZOVÁNÍ LITERÁRNÍHO PŘEKLADU

Při posuzování překladu z hlediska jejich kvality a působení na čtenáře 

bývají využívána různá hlediska (víz např. Pechar, 1986; Vilikovský, 2002, Levý, 

1998). V zásadě je lze pro účely této práce shrnout a zjednodušit následujícím 

způsobem:

a) zařazení na škálu mezi věrným a volným překladem (čili zda překladatel 

klade důraz především na co nejpřesnější reprodukci předlohy, anebo 

spíše na estetické působení a myšlenkovou blízkost čtenáři);
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b) jazyková a stylistická zdatnost překladatele, například schopnost 

zachovat původní styl a charakter používaného výraziva;

c) míra naturalizace a modernizace, čili pojednání dobových i místních 

reálií a míra archaičnosti, či naopak aktualizace překladu.

Ve svém souhrnu pak jsou výše uvedené faktory a jejich kombinace 

určující z hlediska působení překladu na čtenáře. Rozhodují tedy o tom, zda je 

přeložené dílo přijato příznivě a jakým způsobem je vnímáno. Neexistuje však 

žádná závazná norma, která by překladateli diktovala, co je správné a co 

špatné; překladatel musí uplatnit vynalézavost, samostatné myšlení a osobní 

zodpovědnost, aby dílo co nejlépe interpretoval a zvolil co nejvhodnější 

jazykové a stylistické prostředky pro jeho převedení do jiného jazyka. Volí 

přitom z celé škály možných řešení, mezi nimiž nelze jednoznačně stanovit 

jediné správné. Slovy Miroslava Jindry: „ (...) proti originální verzi literárního 

díla, vždy autenticky jedinečné, nestojí nikdy podobně jedinečný, tj. jedině 

správný ideální překlad, protože jakákoli jeho cizojazyčná podobaje vždy 

nezbytně výsledkem složité souhry mnoha objektivních i subjektivních procesů, 

které u každého individuálního překladu a překladatele probíhají jinak. 

Objednáte-li si překlad téhož konkrétního díla u n překladatelů, získáte nakonec 

n1 verzí, které se sice v jednotlivostech budou tu více, tu méně překrývat, ale 

ve svém celku budou zákonitě každá jiná. (Byl bych ochoten se vsadit o cokoli, 

že zadám-li tři řádky jakéhokoli průměrně náročného literárního textu padesáti 

různým překladatelům, nenajdu mezi řešeními, které mi odevzdají, ani dvě 

zcela identická.)" (Jindra, 1998, online)

Teoretické pojednání všech hledisek zmiňovaných v úvodu této kapitoly, 

tedy míry volnosti, překladatelské zdatnosti, naturalizace a modernizace, by 

samo o sobě vydalo na samostatnou odbornou práci. Zde je však třeba 

věnovat bližší pozornost alespoň hledisku poslednímu, které se zabývá 

překladatelským dilematem, zda ponechávat či nahrazovat cizí a dobové prvky. 

Důvodem je skutečnost, že román Pýcha a předsudek, jemuž je tato práce 

věnována, je dílem z přelomu 18.-19. století a z poměrně odlišného kulturního 

prostředí. Ve srovnání s díly časově i společensky bližšími soudobým českým 

čtenářům tudíž význam tohoto hlediska výrazně roste. Pojmům naturalizace a
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modernizace jsou proto věnovány dvě následující podkapitoly, aby se ozřejmilo, 

co se jimi míní a jak je na ně v teoriích překladu pohlíženo.

IV.2.1 Naturalizace

Při překladu se dostávají do konfliktu dvě různé kultury -  kultura, v níž 

dílo vzniklo, a kultura, v níž vzniká překlad. Dílo, které je překládáno, se 

odehrává v jiném kulturním a geografickém prostředí a leckdy (třeba právě 

v případě Austenové) i v jiném čase. Překladatel při jeho převodu naráží na 

prvky, které jsou pro danou kulturu charakteristické, v kultuře cílového jazyka 

však nemají oporu. Tento problém se projevuje na různých rovinách: Je to 

jednak rovina věcná (výrazy, které označují jevy běžné v zemi vzniku díla -  

reálie, názvy předmětů, institucí apod.), jednak rovina jazyková (odlišné 

jazykové struktury, odlišná frazeologie a idiomatika) a jednak rovina širšího 

kulturního a literárního kontextu (konvence, literární postupy apod.). Při 

překladatelské práci tak neustále existuje dilema: ponechat tyto prvky co 

nejblíže originálu i za cenu, že v novém prostředí budou působit příznakově, ba 

až rušivě, anebo je nahradit (substituovat) bezpříznakovými prostředky jazyka 

cílového, aby se docílilo plynulosti a přirozenosti textu, byť za cenu oslabení 

„lokálního koloritu"?

Bere-li čtenář do ruky přeložené dílo, více či méně počítá s určitou mírou 

„exotičnosti“. Slovy Vilikovského: „Překlad je svou podstatou jevem dvojdomým: 

na jedné straně se vnímá na pozadí domácího literárního kontextu, na druhé si 

čtenář uvědomuje, že jde o produkt cizí kultury, a proto vyžaduje do jisté míry 

zachování stop jeho původu." (Vilikovský, 2002, s. 145) Při zachovávání 

specificky národních prvků se pro čtenáře překladu stírá mnoho významových 

odstínů, tj. oslabuje se stránka významová, komunikativní složka. Čtenář si 

nevybaví konotace, které se automaticky vybavují čtenáři pocházejícímu 

z kultury, v níž dílo vzniklo, leckdy může dojít i ke zkreslení čtenářova vnímání 

textu, například původně bezpříznakové prvky jsou chápány jako výrazně 

příznakové. Na druhou stranu tyto prvky dokreslují prostředí, v němž se dílo 

odehrává; při jejich důsledném nahrazování se oslabuje sepětí s místem a 

dobou vzniku.
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Od překladatele se v první řadě očekává, že „cizí" prvky dovede správně 

interpretovat, tj. pozná, zdali to, co působí příznakově, je dáno pouze odlišností 

kultury (například jestli je neobvyklý způsob oslovování skutečně dán 

autorovým záměrem o neobvyklost, anebo jestli jde o způsob v zemi vzniku díla 

naprosto běžný, který působí neobvykle pouze na českého čtenáře). Následně 

je na překladateli, aby zvolil co nejvhodnější řešení, rovnováhu mezi 

zachováním cizích prvků a naturalizací textu, tj. jejich nahrazení prvky 

domácími. Vilikovský shrnuje současnou tendenci k řešení tohoto problému 

následovně: „V současnosti, kdy se -  i pod vlivem úsilí o demokratizaci kultury 

-  vyžaduje, aby se překladový text dal bezprostředně vnímat jako umělecké 

dílo, nabývají substituční postupy převahu." (Vilikovský, 2002, s. 141) Krajním 

případem využití substitučních postupů by bylo úplné přenesení díla do 

domácího prostředí, lze se však dohadovat, zdali by se ještě pak jednalo o 

překlad v současném slova smyslu.

IV.2.2 Modernizace

S naturalizací souvisí i problém modernizace jazyka. Ten je tím 

vyhrocenější, čím větší je časová propast mezi dobou, ve které bylo dílo 

napsáno, a dobou, v níž vzniká překlad. V originále existuje literární dílo 

v průběhu času stále ve stejné podobě, s výjimkou některých 

zmodernizovaných, zjednodušených verzí, jejichž účelem je zpřístupnit klasická 

díla širšímu okruhu čtenářů, popřípadě i dětským čtenářům (většinou díla, jejíž 

jazyk je už pro dnešního čtenáře -  i rodilého mluvčího -  obtížný na 

porozumění). Text původního díla je tedy definitivní, zatímco překlady umožňují 

jeho původní podobu neustále přetvářet, vytvářet nové a nové verze, neustále 

je aktualizovat. Překladatel se ocitá před dilematem: převést text jazykem, který 

byl běžný v době jeho vzniku, aby na české čtenáře působilo podobně jako 

originál, anebo využít současný jazyk, a docílit tak toho, že kniha bude na 

čtenáře působit tak, jak na ně působila v době, kdy vznikla?

Vilikovský uvádí, že dnes se víceméně vžilo tlumočení starších literárních 

děl jazykem současným. „Funkční přístup a požadavek reprodukce výrazových 

vlastností vedou k tomu, že prvky bezpříznakové se reprodukují bezpříznakově
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a překlad starších děl se v rámci možností snaží zprostředkovat dojem, jakým 

originál působil na autorova současníka/ (Vilikovský, 2002, s. 156) Překladatel 

není nucen využívat prvků typických pro dobu vzniku díla, měl by se však 

vyhýbat používání prvků, které nesou příznak modernosti, a anachronismů.
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V. POROVNÁNÍ ČESKÝCH PŘEKLADŮ ROMÁNU 

PÝCHA A PŘEDSUDEK

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 111.2.1, román Pýcha a předsudek se 

dočkal tří různých českých překladů. Následující část této práce se pokouší 

všechny tři překlady porovnat, zachytit hlavní odlišnosti, porovnat řešení 

jednotlivých problémů, poukázat na jejich větší či menší vhodnost a postihnout, 

jak jednotlivá překladatelská řešení ovlivňují percepci literárního díla českými 

čtenáři, pro něž je překlad často jediným způsobem, jak se s autorčiným dílem 

seznámit.

Porovnávání překladů téhož díla může znesnadňovat či úplně 

znemožňovat značný časový odstup, ve kterém byly vytvořeny. Těžko lze 

smysluplně porovnávat například překlad současný s překladem, který vznikl 

před stovkami let -  v průběhu doby se jednak změnil pohled na problematiku 

literárního překladu jako takového, jednak se vyvinul jazyk, a mnohá kritéria pro 

posuzování jsou tudíž nesouměřitelná. Všechny tři české překlady Pýchy a 

předsudku však vznikly v relativně krátkém časovém rozmezí; první dva 

(překlad Františka Nosky a Boženy Šimkové) od sebe dělí tři roky, překlad Evy 

Kondrysové je o jednadvacet, resp. osmnáct let mladší. Překlady lze tudíž 

porovnat z hlediska míry volnosti či naopak doslovnosti překladu, pojednání 

kulturního kontextu, míry naturalizace a do značné míry i míry stylistické a 

jazykové kompetence překladatelů. Zhruba dvacetiletý časový interval mezi 

prvními dvěma překlady a překladem Kondrysové může mít určitý, byť nepříliš 

výrazný dopad na vnímání specifických lexikálních, syntaktických a 

morfologických prostředků, a tudíž i míry modernizace překladu. Jazyk se za tu 

dobu mírně posunul a některé prostředky, které v době Nosky a Šimkové 

působily bezpříznakově, nabyly knižnějšího či archaičtějšího rázu. O to 

zajímavější je porovnat v tomto ohledu první dva překlady, které od sebe 

časově dělí pouhé tři roky, a povšimnout si v překladu Kondrysové archaických 

a knižních jevů, jejichž příznakovost je vzhledem k pozdější době vzniku 

překladu tím silnější a nápadnější.

Tato část práce se zabývá konkrétním porovnáním různých aspektů tří 

českých překladů Pýchy a předsudku především s přihlédnutím k tomu, jak
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jednotlivá překladatelská řešení ovlivňují čtenářskou percepci tohoto literárního 

díla. Na úvod si všímá překladu titulu knihy, v dalších kapitolách se pak s 

využitím příkladů zabývá překladem z hlediska kulturního kontextu, z hlediska 

jazykového a stylistického. V rámci této struktury jsou zohledněny též faktory 

pro posuzování překladů, o nichž se zmiňuje kapitola IV.2.

V.1 PŘEKLAD TITULU

Jedním z problémů, které musí každý překladatel řešit, je překlad 

knižního titulu. Titul Pride and Prejudice lze podle typologie J. Levého zařadit do 

kategorie „název symbolizující, zkratkový, udává téma, problematiku nebo 

atmosféru díla zkratkou, typizujícím symbolem, který není popisem, ale 

obraznou transpozicí tématu11 (Levý, 1998, s. 154).2 V titulu Pride and Prejudice 

se navíc odráží estetické cítění klasicismu; titul je „symetrický11 a tato symetrie je 

ještě podtržena aliterací.

Všichni tři čeští překladatelé titul přeložili shodně jako Pýcha a 

předsudek. Lze tvrdit, že titul ani mnoho příležitostí k překladatelské invenci 

neposkytuje. Anglický výraz „pride11 je možné do češtiny překládat nejen jako 

„pýchu11, ale i jako „hrdosť, ale tento význam se v daném případě příliš nehodí - 

z děje knihy vyplývá, že výraz „pride“ je tu míněn v negativním smyslu slova, 

zatímco „hrdost11 má konotace neutrální, spíše pozitivní. U výrazu „prejudice11 by 

se při překladu dalo uvažovat snad jen o výběru gramatického čísla, jelikož v 

češtině se - na rozdíl od angličtiny - u tohoto výrazu používá většinou plurálu. 

Kdyby byl ovšem výraz v titulu přeložen pomocí plurálu, narušila by se symetrie 

titulu. Český překlad Pýcha a předsudek je proto nejspíš nejvhodnější. V 

českém titulu se navíc podařilo zachovat i aliteraci, ačkoli zřejmě jen shodou 

okolností, díky níž je k dispozici vhodný výraz, u jiného známého románu Jane 

Austenové, Sense and Sensibility, už se zvukové kvality originálu zachovat 

nepodařilo -  titul se překládá jako Rozum a cit.
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V.2 PŘEKLAD Z HLEDISKA KULTURNÍHO KONTEXTU

Následující část této práce si všímá překladů z hlediska kulturního 

kontextu -  tedy toho, jak se jednotlivým překladatelům podařilo přemostit 

propast mezi kulturním a společenským prostředím, v němž vznikala originální 

verze Pýchy a předsudku, a kulturou, v níž vzniká překlad. Snaží se postihnout, 

zdali se překladatelům podařilo správně interpretovat „cizí“ prvky, do jaké míry 

se je snažili naturalizovat a jak jejich řešení ovlivňují vyznění přeloženého díla.

V.2.1 Vlastní iména

Zajímavou součástí překladatelské problematiky je práce s vlastními 

jmény, ať už osobními anebo místními. Teoretikové překladu si uvědomují 

složitost této otázky, ale jejich názory na to, zdali překládat nebo nepřekládat, v 

žádném případě nejsou jednoznačné. V. Procházka se ve své stati „Poznámka 

k překladatelské technice" z roku 1942, obsažené ve sborníku České teorie 

překladu (2), přiklání k první možnosti „Zvláštní úvahy by si zasluhoval způsob 

tlumočení, který bych nazval zčešťováním. Míním takový způsob překladu, při 

kterém se některé nebo všechny faktické složky originálu přenášejí do českého 

prostředí. Tento problém se v malém vyskytuje vlastně u každého překladu: 

vlastní jména, přezdívky, oslovování, titulatura. Zde bych přijal zásadu: 

zčešťovat všude, kde je to možné, pokud není zachování cizího útvaru nutné 

pro vyjádření odlišnosti cizího prostředí.1* (Levý, 1996, s. 256) Naproti tomu V. 

Straková v kapitole „Překládání a vlastní jména”, obsažené v publikaci 

Překládání a čeština, prosazuje názor spíše opačný: „Je sice pravda, že vlastní 

jména mají v celé řadě jazyků své paralely, někdy blízké, jindy odlišné, např. č. 

Helena = r. Jelena, č. Vlasta = fr. Patricie apod. Jde-li o jméno, které se v 

češtině nevyskytuje, bude převedeno s ev. hláskoslovnou modifikací, např. r. 

Igor’ jako Igor, Svetlana jako Světlana. Ivan ovšem zůstane Ivanem, i když mu v 

češtině odpovídá jméno Jan, Osip zůstane Osipem, i když mu v češtině 

odpovídá Josef apod. V překladech z angličtiny ponecháme Johny, Mary, v 

překladech ze severských jazyků Sven, Pelle, Stig, Asta, Gerda apod.“ 

{Překládání a čeština, 1994, s. 174)
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Nejzdrženlivěji se k problematice vyjadřuje J. Levý, který hovoří o tzv 

„podvojnosti přeloženého díla". Jak vysvětluje. „Obsah díla je závislý na cizím 

prostředí, jazyk díla je český. Čtenář si tento rozpor uvědomí teprve tehdy, 

dojde-li k jasnému konfliktu mezi prostředím děje a specificky českým výrazem. 

Jsou situace, kdy i sebelepší překladatelské řešení je kompromisem, který 

nemůže úplné zakrýt rozpornost překladového díla." (Levý, 1998, s. 95) 

Konkrétně v souvislosti s problematikou jmen postav a místních jmen pak říká: 

„Tady nepomůže žádná paušální teorie, překladatel musí případ od případu 

hledat nejúnosnější řešení." (Levý, 1998, s. 96)

Každá ze dvou možností, tj. nechat v původním znění nebo zčeštit, má 

své přednosti i svá úskalí. Pokud překladatel ponechá jména v cizím tvaru, 

hrozí, že budou působit problémy při skloňování a že budou českým čtenářům 

znít „krkolomně". Pokud seje rozhodne přeložit, riskuje nebezpečí, že česká 

jména budou v cizím prostředí působit nepatřičně, a navíc je problematické 

poradit si se jmény, která v češtině nemají ekvivalent.3

Otázku vlastních jmen museli řešit i překladatelé Pýchy a předsudku. V 

románu se vyskytuje především velké množství osobních jmen (např. Elizabeth, 

Jane, Charles, Catherine de Bourgh); kromě toho se setkáváme i s názvy 

místními, a to jak jednoduchými (př. Longboum), tak těmi, které obsahují 

obecné pojmenování (např. Netherfield Park, Lucas Lodge). V českých 

překladech se projevilo, že k problému se lze postavit více způsoby - každý ze 

tří překladatelů jej řešil odlišně. Obecně lze říci, že teze „nepočešťovat" se 

nejvíce drží František Noska; Eva Kondrysová sice také většinu výrazů 

ponechává v anglickém znění, ale občas je přiblíží češtině; naproti tomu 

Božena Šimková převádí do češtiny téměř vše, co je možné. Někdy se ovšem 

setkáme s překvapivými odchylkami od těchto zásad.

V.2.1.1. Osobní jména

Bennetovy dcery se u Kondrysové jmenují Jane, Elizabeth, Catherine, 

Lydia a Mary, tedy stejně jako v originále. Noska zachovává Jane, Catherine a 

Mary, u Lydie počešťuje koncovku - tj. jméno zní v prvním pádě Lydie - a 

Elizabeth přejmenovává na Elisu. Je těžké pochopit, proč právě Elizabeth
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počeštil (dá-li se mluvit o počeštění), když například její domáckou zdrobnělinu 

Lizzy ponechal v anglické verzi. Šimková se rozhodla pro počeštění téměř 

všech jmen - dívky se v její verzi jmenují Jana, Eliška,4 Kateřina, Lydie a Mary. 

Je nicméně zarážející, proč si právě jméno Mary zachovalo anglickou podobu, 

když se český ekvivalent Marie přímo nabízí, a asi by bylo velmi obtížné 

pokoušet se pro to vypátrat nějaký důvod. Mezi samými českými jmény působí 

toto anglické jméno rušivě.

Šimková počešťuje i většinu ostatních křestních jmen, která druzí dva 

překladatelé ponechali v původní verzi. Tak u ní nalézáme Karolinu místo 

Caroline, Karla místo Charlese, Charlotu místo Charlotte (toto jméno částečně 

upravila i Kondrysová - u ní je Charlotta), Annu místo Anne. Naproti tomu ale 

například William zůstal Williamem, i když ho bylo možné nahradit českým 

Vilémem. Překlad Šimkové proto v této oblasti působí poněkud nesourodě - 

pokud se překladatelka rozhodla pro počešťování, asi by bývalo bylo vhodnější, 

kdyby ho provedla důsledně.

U Noskova překladu je třeba zmínit jeden zvláštní rys: Překladatel 

neskloňuje některá mužská křestní jména při oslovení. Tak se v jeho překladu 

můžeme setkat s výpověďmi jako například: „...co tím, Charles, myslíš?" 

(Noska, 1946, s. 49), které dnes působí poněkud neobratně.

Zajímavá jsou překladatelská řešení zdrobnělin. S těmi se v Pýše a 

předsudku setkáváme především u jména Elizabeth - v originální verzi se často 

používá zkrácená podoba Eliza a zdrobnělé domácké oslovení Lizzy. Elizu 

ponechávají všichni tři překladatelé, Noska jen upravil pravopis na Elisa.

Naproti tomu anglickou Lizzy nacházíme pouze v Noskově překladu; obě 

překladatelky ji počeštily na Lízu. Kondrysová ji navíc na některých místech 

navíc ještě zdrobňuje na Lízinku. Toto řešení se jeví jako nejlepší - Líza působí 

jako domácká forma Elizabeth přirozeně a překladatelka navíc dokázala využít 

specifického českého prostředku, příponové zdrobněliny, která text velmi 

oživuje.

Například v 1. kapitole říká pan Bennet: „I must throw in a good word for 

my little Lizzy." (Austen, s. 13) Anglické „little1 tady nemá žádný specifický 

význam, funguje pouze jako prostředek zdrobnění slova Lizzy, naznačuje, že 

otec má k dceři velmi blízký vztah. To z překladatelů vystihla nejlépe Eva 

Kondrysová: „... ačkoli já bych se přimlouval za mou rozmilou Lízinku."
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(Kondrysová, 1967, s. 8), která zdrobnělé oslovení ještě navíc zdůraznila 

slovem „rozmilou“. Noska adjektivum i přivlastňovací zájmeno zcela vynechává 

a jméno dále nezdrobňuje. „Vlastně bych mu však měl doporučit Lizzy.“ (Noska, 

1946, s. 9), takže výpověď působí velmi chladně a odtažitě. Božena Šimková 

překládá: ačkoliv bych vlastně měl ztratit dobré slůvko za svou malou Lízu.“ 

(Šimková, 1949, s. 7). Tento překlad je přijatelný, protože v něm už je obsažena 

emocionální hodnota, ale překlad Evy Kondrysové zní přesto citověji a barvitěji.

V textu se objevuje také zdrobnělina jména Catherine - Kitty. Tu všichni 

tři překladatelé ponechávají. U Šimkové, která Catherine přeložila jako Kateřinu, 

by možná bylo vhodnější využít českých zdrobnělin (Katka, Káťa...), protože 

Kitty coby zdrobnělina Kateřiny může českému čtenáři znít zvláštně.

Zvláštním problémem při překladu ženských jmen je přechylování 

příjmení. Zde všichni překladatelé přechylují; ve všech třech překladech se 

setkáme s paní Bennetovou, slečnou Lucasovou, paní Longovou apod.

Jediným sporným momentem, kde se překlady rozcházejí, je jméno Catherine 

de Bourgh. Zatímco Kondrysová i zde přechyluje (Catherine de Bourghová), v 

obou starších překladech nalezneme verzi nepřechýlenou. Důvodem může být, 

že překladatelé pociťovali jméno de Bourgh spíše jako šlechtický přídomek než 

jako příjmení.

Za zmínku stojí ještě převod jména longboumské hospodyně. V originále 

se o ní v v autorské řeči mluví jako o „Mrs. Hill“, tj. paní Hillové, kdežto pokud o 

ní nebo s ní mluví členové rodiny Bennetových v přímé řeči, používají pouze její 

příjmení, tj. Hill, bez předsunutého „paní“, čímž se evokuje vztah nadřazenosti a 

podřazenosti mezi panstvem a služebnictvem. Noska se při první zmínce o této 

osobě nechal zmást a překládá ji jako muže. „Musím si hned promluvit 

s Hillem." (Noska, 1946, s. 76) O několik kapitol dál, kde se paní Hillová 

objevuje osobně a z anglického zájmene „she“ je jasně patrné, že se jedná o 

ženu, už ji správně přechyluje: „Co tím míníte, Hillová?" (Noska, 1946, s. 349) 

Pomineme-li tuto nedůslednost, přidržel se překladatel originálního znění, tj. 

používá pouze příjmení. Podobně si počínala i Božena Šimková. V první 

zmínce o hospodyni se jménu zcela vyhnula („Lydie, drahoušku, zazvoň, musím 

se okamžitě poradit s kuchařkou." Šimková, 1949, s. 75), ve druhém místě 

ponechala oslovení příjmením („Jak to, Hillová?", Šimková, 361). Naproti tomu 

Eva Kondrysová v obou případech používá výrazu „Hillovka": „Zazvoň, Lydie,
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děvenko zlatá, musím si okamžitě promluvit s Hillovkou." (Kondrysová, 1967, s. 

56), „Co vás vede, Hillovko!“ (Kondrysová, 1967, s. 244)

V.2.1.2 Místní názvy

Co se týče místních názvů, které neobsahují obecné pojmenování, 

všichni překladatelé je ponechávají v původní verzi (např. Longbourn, Meryton) 

s výjimkou těch, které mají ustálenou českou podobu (např. Londýn). Překlad 

jmen, která obecné pojmenování obsahují, se však u jednotlivých překladatelů 

liší. Například Netherfield Park ponechává Noska v anglické verzi, zatímco 

Šimková ho překládá jako netherfieldský zámek a Kondrysová jako 

netherfieldské panství. Ještě zajímavější jsou varianty pro pojmenování sídla 

rodiny Lucasových, které zní v originále Lucas Lodge. Noska ho opět 

ponechává v původním znění, Šimková ho překládá jako „Lucasův zámeček" a 

dává do uvozovek, Kondrysová pak vytvořila novotvar Lucasov. Tady by asi 

bylo možné polemizovat, jestli takovéto počeštění pomocí typické české přípony 

nezní poněkud násilně a nepůsobí v textu rušivě, nicméně je to také jedna z 

možností.

Nápadným rysem Noskova překladu je to, že se brání adjektivizaci cizích 

místních názvů. Zatímco u Šimkové a Kondrysové se běžně setkáváme s 

výrazy jako netherfieldský ples, hunsfordská fara, longbournští apod., Noska 

pro tato spojení volí neshodné přívlastky: ples v Netherfieldu, fara v Hunsfordu, 

společnost z Longbournu.

Za zmínku také stojí, jak se jednotliví překladatelé vypořádali s místy, 

kde Austenová místní jména úmyslně zamlčuje. Většina míst, kde se děj Pýchy 

a předsudku odehrává, je smyšlených -  sídla Bennetových, Lucasových, 

Bingleyho i Darcyho, městečko Meryton, Hunsford i zámek Rosings. Skutečná 

místa (Londýn, Birmingham) hrají pouze okrajovou roli, pokud je postavy 

navštíví, mluví se o nich jen zprostředkovaně, vlastní děj se tam neodehrává.

Na několika místech však Austenová využívá zámlku -  namísto smyšleného či 

reálného místního názvu používá jen několik pomlček. Do blíže neurčeného 

městečka je poslán kočár, který má vyzvednout Lydii a Wickhama po jejich 

svatbě: „The carriage was sent to meet them at — , and they were to return in it
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by dinner-time." (Austen, s. 351); stejně tak Austenová neuvádí ulici, v níž 

Darcy objevil Wickhama s Lydií v Londýně: „At length, however, our kind friend 

procured the wished-for direction. They were in —  street. He saw Wickham..." 

(Austen, s. 359).

Překladatelé si s autorčinými zámlkami poradili různě.

Noska se jim zcela vyhýbá:

„Poslali pro ně kočár do blízkého městečka a v něm se měli vrátit kolem 

oběda." (Noska, 1946, s. 364)

„Konečně tedy náš laskavý přítel sehnal adresu. Navštívil Wickhama.." 

(Noska, 1946, s. 374)

Šimková se jim střídavě vyhýbá a střídavě volí znak X:

„Kočár, poslaný pro mladé manžely na poštovní stanici, se měl vrátit do 

Longbournu kolem poledne." (Šimková, 1949, s. 377)

„Milenci bydleli v X ulici." (Šimková, 1949, s. 387)

Kondrysová v jednom případě ponechává pomlčky, v dalším využívá 

koncovku typickou pro české názvy ulic:

„Poslali jim naproti kočár do - -  a očekávali je k večeři." (Kondrysová, 

1967, s. 254)

„Nakonec však od ní náš milý návštěvník získal informace, které 

potřeboval. Usadili se v -ské ulici. Mluvil s Wickhamem..." (Kondrysová, 1967, 

s. 261)

Těžko posoudit, které řešení je lepší. Noskovi by se dalo vytknout, že 

porušil autorčin záměr, jeho překlad se však hladce a plynule čte, působí zcela 

přirozeně. Božena Šimková si počínala nedůsledně, v prvním případě se 

zámlce vyhnula (zde by se bylo možno pozastavit nad tím, proč nechala 

manžele čekat na kočár zrovna na poštovní stanici), ve druhém případě 

respektovala autorčin záměr a nahradila ho běžně používaným prostředkem, 

který v textu neruší. Kondrysová záměr autorky respektovala všude a navíc se 

pokusila využít typicky českého slovotvomého prostředku, její řešení však do 

určité míry narušuje plynulost textu.
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V.2.2 Problematika oslovení

Dalším z problémů, na které překladatel naráží, je problém oslovování. 

Opět jde o jednu z otázek, na něž neexistuje jednoznačná odpověď. Jak píše V. 

Straková v publikaci Překládání a čeština. „Oslovení patří do skupiny těch 

problémů, které (samozřejmě i při dobrém překladu) signalizují cizost originálu, 

jinak řečeno „dodávají mu lokální či temporální koloriť. Otázka, má-li být na 

přeloženém textu znát provenience, či nikoliv, patří do série těch kontroverzních 

názorů, které jsou v překladatelských kruzích neustále předmětem diskuse...“

(Překládání a čeština, 1994, s. 163)

Překladatelé z angličtiny musejí navíc řešit otázku, kdy použít v češtině 

vykání a kdy tykání. Anglické „you" se totiž používá pro obojí (a navíc i pro 2. 

osobu čísla množného, takže občas musí překladatel ještě rozlišit, zdali mluvčí 

oslovuje jednu či více osob). Přitom tato volba je velmi důležitá, protože výrazně 

ovlivňuje čtenářovo vnímání vztahů mezi postavami. J. Levý k tomu podotýká: 

„Celou dílčí studii by šlo napsat o tom, jak naši překladatelé tlumočí anglické 

„you“ a jaké vztahy mezi postavami navozují tím, že se rozhodnou pro tykání 

nebo vykání." (Levý, 1998, s. 189)

V románu Pýcha a předsudek je zřejmě nejobtížnější vyřešit otázku 

způsobu oslovení a tykání a vykání mezi rodinnými příslušníky; zde se od sebe 

také jednotlivé překlady nejvýrazněji odlišují. Manželé Bennetovi se v anglickém 

originále navzájem oslovují „Mr. Benneť a „Mrs. Bennet," tj. „pane Bennete, 

paní Bennetová" (někdy je ještě před oslovení přidáno „my dear", tj. můj drahý, 

můj milý). Tento zdvořilý způsob oslovování je velice formální, a 

pravděpodobně z toho důvodu nechaly Eva Kondrysová a Božena Šimková 

manžele Bennetovy, aby si navzájem vykali. Dnešnímu čtenáři to může připadat 

zvláštní, ale na druhou stranu vykání dobře ilustruje tehdejší větší formálnost 

vztahu mezi manžely a dodává románu dobový kolorit. Co se týče vzájemného 

oslovování, Božena Šimková se přidržela originálu a překládá „paní Bennetová, 

pane Bennete, milý pane Bennete, můj milý" apod. Naproti tomu Eva 

Kondrysová tyto formule nahradila jinými: „drahý manželi, choti, milá manželko, 

paní manželko, nejdražší manželi" apod. Toto řešení působí nápaditě a navíc -
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na rozdíl od oslovení „pane“ a „paní" ve spojení s příjmením, které zní pouze 

uctivě - dodává textu lehce ironický podtón; ironizuje vztah manželů 

Bennetových, kteří se k sobě chovají s vybranou úctou, ale přitom si vůbec 

nerozumějí a navzájem sebou možná až opovrhují. Tento podtón v originále 

chybí, takže překladatelka se možná trochu prohřešila proti překladatelské 

etice, když původní text obohatila o nový význam, ale na druhou stranu její 

oslovení působí v českém textu bezprostředněji a přirozeněji a ironické ladění 

se k textu knihy hodí.

V překladu Františka Nosky si manželé Bennetovi tykají. Vzájemná 

oslovení překládá Noska různě: „milý Bennete, Bennete, má milá, paní 

Bennetová" apod. Neformální mluva mezi manžely může současnému čtenáři 

připadat bližší, ale na druhou stranu popírá dobové konvence a navíc působí 

poněkud rušivě ve spojení s formálními osloveními. Onomu anglickému „you“ v 

tomto případě asi lépe odpovídá vykání, které zvolily obě překladatelky.

Kromě způsobu oslovování mezi manžely je třeba řešit i vzájemné 

oslovování mezi rodiči a dětmi. Paní a pan Bennetovi oslovují své dcery 

většinou křestními jmény a jejich zdrobnělinami, což poukazuje na neformální 

vztah. Všichni tři překladatelé proto použili tykání. Problematičtější je to v 

opačném směru; dcery oslovují svou matku většinou „mama", ale také 

„madam", otce pak „sir". Tady není jednoznačné, jaká forma oslovení by se 

měla použít v češtině. František Noska volí tykání a oslovení „maminko, 

tatínku"; u Boženy Šimkové dcery matce tykají a oslovují ji „mama", otci pak 

říkají formálně „sire"; Eva Kondrysová nechává dcery rodičům vykat a oslovovat 

je „maminko, paní máti, tatíčku" apod. Je těžké říci, která volba je nejlepší - 

Noskova působí v dnešním kontextu nejpřirozeněji; řešení Evy Kondrysové asi 

nejlépe zapadá do dané doby (i ve starších českých dílech se setkáváme s tím, 

že děti rodičům vykají). Překladu Boženy Šimkové by bylo možné vytknout 

nečeské oslovení „sire", které při oslovení otce působí v češtině až příliš 

násilně.

Ještě je třeba poznamenat, že nejbohatší slovník, co se týče oslovení a 

pojmenování příbuzenských vztahů vůbec, má Eva Kondrysová. Zhusta využívá 

zdrobnělin, a tak se v jejím překladu se setkáváme s množstvím barvitých 

výrazů: „maminka, matinka, máti, tatíček, papá, tetinka, dcerunka, děvenka,
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strýčinek11 apod. Naproti tomu Noska se Šimkovou často opakují jeden výraz 

(např. „maminka", resp. ,,mama“).

Co se týče tykání a vykání, je zajímavé povšimnout si ještě dialogů mezi 

Elizabeth a panem Darcym. V překladech Evy Kondrysové i Boženy Šimkové si 

oba dva po celou dobu vykají. Naproti tomu u Františka Nosky si v závěru 

knihy, poté, co se Darcy podruhé vyzná Elizabeth ze své lásky a ta tentokrát 

jeho nabídku k sňatku přijme, začnou tykat. Noska se tak přidržuje své zásady, 

že manžele nechává, aby si navzájem tykali (Elizabeth s Darcym jsou v tomto 

okamžiku už jen krůček od manželství).

Je zajímavé, že v překladu, který je nejstarší, jsou osobní vztahy 

pojednány nejméně formálně, tak, aby odpovídaly situaci v překladatelově 

současnosti. Paradoxně tedy nejstarší překlad využívá v nejvyšší míře principu 

modernizace, kdežto oba překlady mladší usilují spíše o navození dobového 

koloritu. Hodnocení, které překladatelské řešení je v tomto případě vhodnější, je 

tudíž spíše subjektivní, jedná se o ukázky dvou různých překladatelských 

přístupů.

V.2.3 Překlad reálií bez českých ekvivalentů

Zajímavý problém musí překladatel řešit, pokud v textu narazí na místní 

reálii, pro kterou není v češtině ekvivalent. Že se s tím překladatelé vyrovnávají 

různě, dokazují následující příklady.

V 9. kapitole Pýchy a předsudku narazíme v originále na tuto větu: „I 

fancy she was wanted about the mince pies.“ (Austen, s. 57) Problematický je 

tady poslední výraz „mince pies“. Ten označuje zvláštní druh pečivá - kulatý 

bochánek plněný směsí mincemeat, tj. směsí nakrájeného ovoce, mandlí, 

hrozinek, koření apod. Pro pojmenování takového pečivá neexistuje v češtině 

slovo, a tak před překladateli vyvstává problém, čím anglický výraz nahradit. 

Každý se tří překladatelů Pýchy a předsudku předkládá jiné řešení.

Noska problematický výraz obešel: „Potřebovali ji tam v kuchyni."

(Noska, 1946, s. 56) To je možná trochu radikální řešení, nicméně přijatelné,
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nijak neposouvá význam ani nenarušuje plynulost textu. Lze jen uvažovat o 

tom, zdali takové zobecnění text neochuzuje 5

U Šimkové nalézáme: „Nejspíš ji doma potřebovali, a pomáhala 

připravovat paštiku." (Šimková, 1949, s. 41). Tady si překladatelka výraz 

vyložila špatně. Nejspíš se nechala zmást slovem „mincemeat" - výraz „meať 

totiž sám o sobě znamená „maso" (nikoli však tomto spojení) a výraz „mince" 

sekat. Místo sladkého pečivá se u ní tedy setkáváme s masitým pokrmem, což 

asi není nejšťastnější posun významu.

Nejlépe si s problémem poradila E. Kondrysová: „Myslím, že musela 

ještě péci biskupský chlebíček." (Kondrysová, 1967, s. 41) Anglické pečivo 

nahradila pečivem českým, které sice není s „mince pie" úplně totožné, ale je 

mu podobné. Bylo by asi těžké nalézt vhodnější řešení.6

Ještě jeden příklad ze stejné oblasti. V 16. kapitole, která líčí večeři u 

Philipsových, se dočteme: Mr. Collins... was ... supplied with coffee and 

muffin." (Austen, s. 94). Překladatelský problém tu představuje výraz „muffin", 

který stejně jako předchozí označuje specifický druh anglického pečivá - teplý, 

máslem pomazaný koláček. Čeští překladatelé si s ním poradili následovně: 

zásobován kávou a rohlíky." (Noska, 1946, s. 94)

„... zásoben kávou a opékanými chlebíčky s máslem." (Šimková, 1949, s.

94)

„... zásobován kávou a bábovkou." (Kondrysová, 1967, s. 68)

Asi nejvíc se originálnímu významu přiblížila Šimková, ale nápadité je i 

řešení Kondrysové, která opět nahradila anglické pečivo specificky českým. 

Naopak překlad Nosky se nejeví jako nejvhodnější - rohlík je pečivo zcela 

obyčejné, které by se asi na večeři, kam jsou sezváni hosté, jako moučník 

nepodávalo.

S dalším místem, které je z překladatelského hlediska zajímavé, se

setkáváme v 6. kapitole. Elizabeth se baví se svou přítelkyní Charlotte o vztahu 

Jane a Bingleyho, tvrdí, že za těch několik společných setkání se ti dva ještě 

nemohli pořádně poznat. Charlotte namítá, že čtyři společně strávené večery 

nejsou tak málo k tomu, aby se dva lidé poznali, a Elizabeth si opáčí: „Yes; 

these four evenings have enabled them to ascertain that they both like Vingt-un 

better than Commerce..." (Austen, s. 32). Výraz „Vingt-un“ označuje karetní hru
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nazývanou v češtině „jedenadvacet" neboli „oko“, výraz „Commerce" pak jinou 

starou anglickou karetní hru; Elizabeth tedy říká, že Jane s Bingleym mohli 

nanejvýš zjistit, že oba mají radši jednu karetní hru než druhou. V českých 

překladech se dočteme:

oba mají raději jedenadvacet než hovor o obchodu..." (Noska, 1946,

s. 30)

oba raději hrají Vingt-un nežli Commerce..." (Šimková, 1949, s. 28) 

„... oba dávají přednost whistu před obchodem .(Kondrysová, 1967, s.

23)

V tomto případě lze konstatovat, že ani jedno z překladatelských řešení 

není ideální. Šimková jako jediná správně pochopila, že se jedná o hry - to 

zdůraznila nahrazením slovesa „to like" (tj. „mít rád"), které se může vztahovat 

prakticky k čemukoli, jednoznačnějším „hrát". Na druhou stranu ponechání 

názvů her v angličtině působí v textu rušivě - většina čtenářů si pod nimi asi nic 

nepředstaví, zůstanou pro ně prázdnými slovy bez významu (málokdo bude 

vědět třeba i jen to, že se mluví o hrách karetních).

Překlady Nosky a Kondrysové se z tohoto hlediska čtou mnohem lépe, 

protože vzbuzují jasnou představu. Nejsou však věcně správné. Nahradit hru 

„jedenadvacet11 hrou „whisť, jak to nalézáme u Kondrysové, lze pokládat za 

přijatelné, ale nahrazení hry „Commerce" slovem „obchod" nikoli - nezdá se 

pravděpodobné, že by se v dané době muž se ženou bavili na večírku právě o 

obchodu. Překladatelé se zde nejspíš nechali zmást mnohovýznamovostí 

anglického slova „commerce", které skutečně ve svém prvním významu 

znamená „obchod"; skutečnost, že v daném případě označuje název hry, je v 

anglickém originále signalizována psaním s velkým písmenem: „Commerce".

Ani jednomu z překladatelů se tedy nepodařilo vyřešit problém 

uspokojivým způsobem. Nejvhodnější by asi bylo využít slovesa „hráť, jak to 

učinila B. Šimková, a nahradit anglické názvy karetních her takovými, které 

budou známé českým čtenářům. V případě hry „Vingt-un" český ekvivalent 

existuje, u hry „Commerce" by bylo možné použít například řešení E. 

Kondrysové „whisť, pokud by se nepodařilo nalézt v češtině název karetní hry, 

která je anglickému „Commerce" podobnější. Výsledné řešení by tedy mohlo 

znít například takto: „hrají raději jednadvacet než whisť.
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A ještě jeden příklad, tentokrát z 10. kapitoly: Pan Darcy se ptá 

Elizabeth: „Do not you feel a great inclination, Miss Bennet, to seize such an 

opportunity of dancing a reel7‘ (Austen, s. 66). Problematickým výrazem je zde 

slovo „reel“, které označuje živý, velmi rychlý skotský nebo irský tanec. Noska a 

Kondrysová jej nahrazují jinými výrazy označujícími jiné lidové tance - u Nosky 

je to „kvapík11 (Noska, 1946, s. 64) a u Kondrysové „kolo“ (Kondrysová, 1967, s. 

47). Naproti tomu Šimková volí obecnější vyjádření „skotský tanec11 (Šimková, 

1949, s. 67). Lze říci, že překlady Nosky a Kondrysové jsou v tomto případě 

vhodnější; nevystihují sice danou skutečnost přesně (není jasné, že se jedná o 

tanec pocházející ze Skotska či Irska, a i samotný způsob tance se zřejmě liší), 

ale v daném kontextu - tedy přímé řeči - působí přirozeněji než opisné 

vyjádření.

Výše zmíněné příklady dokládají obecně známou skutečnost, že překlad 

slov, která nemají v češtině ekvivalenty, je velice obtížný a i dobří překladatelé 

při něm občas chybují.

V.3 PŘEKLAD Z HLEDISKA JAZYKA A STYLU

Pro srovnání v této části práce posloužily zejména (nikoli však výhradně) 

první dvě kapitoly knihy. Jak už bylo řečeno v kapitole MM., Jane Austenová 

začíná román bez jakéhokoli úvodu, přímo uprostřed děje. Hned na samém 

počátku se tedy ocitáme uprostřed rodiny Bennetových a jejích všedních 

starostí. V první kapitole se paní Bennetová marně snaží přesvědčit svého 

muže, aby navštívil pana Bingleyho, nového nájemce Netherfieldu, ve kterém 

vidí potenciálního ženicha pro některou ze svých pěti dcer; ve druhé kapitole 

pak pan Bennet svou ženu úmyslně škádlí, než jí prozradí, že pana Bingleyho 

přece jen navštívil. Tento úsek byl zvolen z prostého důvodu: Celý román je z 

velké části postaven na brilantně napsaných dialozích a vtipných slovních 

výměnách a právě úvodní kapitoly jsou jedněmi z nejlepších příkladů autorčina 

umění. Jsou prosyceny humorem a lehkou ironií a i dnes (přestože byly 

napsány téměř před dvěma stoletími) působí velmi svěže a živě. Je proto
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výzvou pro každého překladatele, zdali se mu podaří přetlumočit je tak, aby 

stejně živě a vtipně působily i v češtině.

Příkladový materiál z těchto dvou kapitol byl však na mnoha místech 

doplněn o příklady z jiných míst knihy, a to především tam, kde v prvních 

kapitolách materiál ilustrující danou problematiku úplně chyběl, anebo tam, kde 

se příklady z jiných kapitol jevily jako vhodné doplnění či jako výstižnější.

Vzhledem k tomu, že v překladech hlediska jazyka a stylu navzájem úzce 

souvisejí a mnohdy dokonce splývají, jsou v následujících podkapitolách 

většinou pojednána společně; celkové charakteristice stylu je nicméně 

věnována první podkapitola. Dále bylo jako primární použito členění podle 

jazykových prostředků, jelikož se jeví jako přehlednější. Na zvolených 

příkladech se kromě otázek jazyka a stylu a s nimi související modernizace 

ilustruje i míra věcné správnosti a doslovnosti, či naopak volnosti překladu, 

jakož i dopad zvolených překladatelských řešení na čtenáře.

První podkapitola rozboru se pokouší charakterizovat celkové stylistické 

vyznění jednotlivých překladů. Druhá si všímá využití lexikálních prostředků -  

jejich stylistické stránky, případných posunů významu; samostatně je pojednána 

problematika uvozování přímé řeči. Třetí podkapitola se zabývá využitím 

slovotvorných prostředků. Čtvrtá se zaměřuje na syntax -  na délku a stavbu 

vět, způsoby řešení anglických jmenných konstrukcí a další charakteristické 

syntaktické rysy jednotlivých překladů. Pátá podkapitola si všímá 

morfologických prostředků; šestá je pak věnována pravopisu a grafické úpravě.

V.3.1 Celkový stylistický přistup

O rozdílech ve stylu jednotlivých překladů leccos napoví už překlad první 

věty celého románu: „It is a truth universally acknowledged, that a single man in 

possesion of good fortune, must be in want of a wife.“ (Austen, s. 11) Tato věta 

hned od začátku udává ironický tón, kterým je prodchnut celý román. John 

Halperin o ní ve své eseji „Inside Pride and Prejudice" tvrdí, že je to: „... možná 

nejslavnější první věta jakéhokoli románu v angličtině.” (Halperin, 1989, online) 

Je proto nesmírně důležité, aby ji překladatel uchopil správně a náležitě
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přetlumočil odlehčenost a ironii do češtiny. V českých překladech Pýchy a 

předsudku se setkáváme s těmito formulacemi:

„Je všeobecně uznávanou pravdou, že svobodný muž, když má pěkné 

peníze, musí zatoužit po ženitbě." (Noska, 1946, s. 7)

„Je to všeobecně uznávaná pravda, že svobodný muž, který má slušné 

jmění, nutně potřebuje družku života." (Šimková, 1949, s. 5)

„Všeobecně panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má 

slušné jmění, se neobejde bez ženušky." (Kondrysová, 1967, s. 7)

Noskova verze působí poněkud „šroubovaně", už kvůli ne úplně 

ideálnímu využití instrumentálu, spojky „když" a doslovného překladu 

anglického „must" jako „muset".7 Překlad Šimkové je obratnější, ale lze 

pochybovat o vhodnosti obratu „družku života", který (na rozdíl od neutrálního 

anglického „wife") zní velmi knižně, až archaicky. Kondrysová také nepoužila 

stylisticky neutrálního prostředku, ale sáhla do odlišné lexikální roviny -  mezi 

expresiva. Výraz „ženuška", který zvolila, se lépe hodí do kontextu knihy; už na 

samém počátku předesílá ironický tón románu. Lepší je i výběr slovesa - 

namísto bezbarvého „je", použila výraznějšího „panuje".

Ještě výrazněji se jednotliví překladatelé liší při překladu replik v 

dialozích. Tak například pan Bennet reaguje na výzvu paní Bennetové, že musí 

Bingleyho navštívit, takto: „It is more than I engage for, I assure you." (Austen, 

s. 12)

„Tolik ti slíbit nemohu." (Noska, 1946, s. 8)

„To je více než mohu slíbit, na mou věru." (Šimková, 1949, s. 7)

„Ujišťuji vás, že o to ani za mák nestojím." (Kondrysová, 1967, s. 8) 

Noska vynechává dovětek „I assure you" a jeho věta působí poněkud 

bezvýrazně, „suše". Šimková dovětek přeložila neotřele, a přestože „na mou 

věru" může už dnes znít trochu knižné, lze říct, že do kontextu dobře zapadá. 

Překlad Kondrysové je nejhovorovější a také nejvolnější, ale dobře vystihuje 

náladu. (V tomto případě však nelze ani jednu ze zvolených variant považovat 

za chybnou -  jakkoli je Noskovo řešení bezvýrazné, do dané pasáže organicky 

zapadá a navíc by se dalo namítnout, že úsečné vyjádřování se k postavě pana 

Benneta hodí.)
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0  kus dál mluví pan Bennet o svých dcerách: „They have none of them 

much too recommend them." (Austen, s. 13)

„Žádná opravdu nestojí za to, abych je nějak zvlášť doporučoval..." 

(Noska, 1946, s. 9)

„Ani jedna z nich se nemá čím chlubit." (Šimková, 1949, s. 7)

„Žádná z nich nestojí za fajfku tabáku." (Kondrysová, 1967, s. 8)

Na rozdíl od předchozího příkladu zde Noska větu zbytečně rozmělňuje. 

Opět volí nevýrazné lexikální prostředky a navíc jeho překlad není věcně 

správný. Naproti tomu Šimková význam pochopila správně a vyjádřila ho 

přiléhavým českým způsobem. U překladu Kondrysové by se dalo uvažovat, 

jestli v tomto případě nezašla poměrně daleko - její idiomatická verze se 

vzdaluje od originálu a je možná až příliš výrazná. Ilustruje překladatelčinu 

tendenci přiklánět se spíš na stranu překladatelské volnosti, snad až 

vylepšování originálu. V daném případě se možná jako poněkud vhodnější jeví 

umírněnější a věrnější překlad Šimkové.8

1 ve druhé kapitole nalezneme mnoho výpovědí, které volbou výrazových 

prostředků dobře charakterizují styl jednotlivých překladů. Například pan Bennet 

na jednom místě říká: „A fortnight’s acquitance is certainly very little. One 

cannot know what a man really is by the end of a fortnight." (Austen, s. 15)

„Čtrnáctidenní známost ovšem mnoho neznamená. Za čtrnáct dní ovšem 

nelze poznat, jaký je kdo člověk." (Noska, 1946, s. 11)

„Znát někoho čtrnácte dní je, rozumí se, málo. Za dvě neděle lze těžko 

vypátrat, co v člověku vězí." (Šimková, 1949, s. 10)

„Čtrnáct dní skutečně nic neznamená. Cožpak lze za čtrnáct dní poznat, 

jak se náš nový známý vybarví?" (Kondrysová, 1967, s. 10)

Věcně jsou všechny překlady správně (pouze s drobnou odchylkou u 

Kondrysové - viz níže), ale přesto se na první pohled liší. Noskovu překladu 

nelze (kromě zbytečného opakování slůvka „ovšem") vytknout vyslovenou 

neobratnost. Jeho způsob vyjadřování je však bezbarvý a nevýrazný. Naproti 

tomu Šimková dokázala využít mnohem nápaditější sloveso a nahradit 

stylisticky bezpříznakové „jaký je kdo člověk" výraznějším „co v člověku vězí".

Za povšimnutí stojí i dvojí způsob vyjádření časové lhůty - „čtrnácte dní" a „dvě 

neděle" -, kterým se vyhnula opakování téhož výrazu. Kondrysová zvolila ve
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slovese „vybarvit se“ prostředek ještě expresivnější a účinek výpovědi navíc 

zesílila tím, že převedla větu oznamovací na řečnickou otázku. Asi 

nejvýraznější odchylkou v jejím překladu je to, že obecné tvrzení vztáhla přímo 

ke konkrétní osobě („náš nový známý11). Nejde sice o vyložený posun významu 

(pan Bennet skutečně svou obecnou výpovědí naráží na konkrétní osobu - tj. 

pana Bingleyho), ale lze uvažovat o tom, zdali se ještě jedná o přípustnou 

úpravu a zdali překladatelka neporušila autorčin záměr - tj. okomentovat 

konkrétní situaci pomocí obecně platného tvrzení.

Další příklad ukazuje, jak nápadně se mohou lišit i překlady věty, která je 

na první pohled zcela jednoduchá. „The girls stared at their father.11 (Austen, s. 

15)

Anglické sloveso „stare11 znamená totéž jako české „dívat se“, navíc ale 

obsahuje další významové odstíny - buď dívat se dlouho, upřeně, anebo 

překvapení, údiv. Do dané situace se hodí spíše druhý význam: Dívky se dívají 

na otce s údivem, protože nechápou, o čem mluví - domnívají se, že pana 

Bingleyho ještě nenavštívil, a on jim právě oznámil, že by ho klidně mohl 

představit ostatním. Tři čeští překladatelé řeší větu takto:

„Děvčata upřela na otce své zraky.11 (Noska, 1946, s. 12)

„Dívky se překvapeně podívaly na otce." (Šimková, 1949, s. 10)

„Děvčata vykulila na otce oči.“ (Kondrysová, 1967, s.10)

Stylistické rozdíly jsou patrné na první pohled: Noska volí prostředky 

velmi knižní, které v přeloženém textu (jenž si jinak v archaismech nijak zvlášť 

„nelibuje11) působí dost rušivě, navíc by se dalo uvažovat o tom, jestli „upřít 

zraky11 dostatečně vyjadřuje překvapení. U Šimkové se setkáváme s výstižným 

překladem za použití prostředků stylisticky neutrálních, které se do textu hodí 

mnohem lépe než knižnost, přestože jsou poněkud bezbarvé. Nejtvořivější 

řešení se podařilo Kondrysové, která v češtině nalezla ekvivalent pro anglické 

„staré", aniž by si musela vypomáhat adverbiem, a to ekvivalent, jenž svým 

expresivním zabarvením do textu velmi dobře zapadá.

Názorně o celkovém překladatelském přístupu vypovídá i následující 

překlad promluvy pana Benneta. Jedná se o sarkastický komentář, který 

pronáší ve chvíli, kdy se jeho žena okázale hroutí z Lydiina útěku:
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„This is a parade," cried he, „which does one good; it gives such an 

elegance to misfortune! Another day I will do the same, I will sit in my library, in 

my night cap and powdering gown, and give as much trouble as I can." (Austen, 

s. 334)

„To je móda, která dělá člověku dobře. Dělá to neštěstí tak elegantní. Po 

druhé to udělám jako matka. Sednu si do knihovny a vezmu si noční čepičku a 

župan a budu dělat takový povyk jak jen budu moci.“ (Noska, 1946, s. 348)

„Inu, tohle je mi věru tuze okaté stavění neštěstí na odiv!“ zvolal otec. 

„Arci, dělá to člověku dobře, a obestírá to jeho zármutek aureolou zajímavosti a 

noblesy. Udělám jednoho dne totéž: posadím se v knihovně do lenošky a budu 

vám všem působit tolik nesnází, kolik jen dovedu." (Šimková, 1949, s. 359-360)

„Takový tyjátr je pastva pro oko!“ zvolal. „Dodá to neštěstí aspoň lesku! 

Musím to někdy také zkusit. Zavřu se v knihovně, vezmu si šláfrok a noční 

čepičku a budu vás ze všech sil prohánět." (Kondrysová, 1967, s. 243)

Noska volí neutrální výrazivo, navíc poměrně neobratně používá ve 

čtyřech výpovědích čtyřikrát sloveso „dělať, resp. „udělať. Odstraněním 

vykřičníků i uvození „zvolal*1 připravuje promluvu o teatrálnost a naléhavost, 

oslabuje její ironické vyznění. Následkem toho může dojít i k mylné čtenářově 

interpretaci -  je možné vyložit si promluvu pana Benneta jako polohlasem 

pronášené stěžování. I v případě správné interpretace působí promluva 

nevýrazně, ba až stylisticky neobratně. Šimková vykřičníky i uvození 

zachovává, obohacuje promluvu kontaktovými výrazy („inu, arci"), rozrůzňuje 

slovesa a podtrhuje ironičnost použitím zdůrazňujících příslovcí (,,tuze“) a 

nadnesených výrazů („aureola, noblesa"). Pokud přistoupíme na překladatelčin 

archaizující styl, promluva působí v jejím překladu velmi spontánně, živě a 

ironičnost není nijak oslabena. Kondrysová také zachovává uvození výrazem 

„zvolal" i vykřičníky, využívá idiomů („pastva pro oko") a zastaralých výrazů 

(„tyjátr, šláfrok"), které dnes působí komicky a expresivně, zejména v konrastu 

k jinak neutrálnímu, ba spíše hovorovému vyjadřování. Oběma překladatelkám 

se tak na rozdíl od Nosky podařilo převést promluvu do češtiny tak, že působí 

spontánně a barvitě, a zachovat její ironičnost. Za povšimnutí stojí také 

tendence Evy Kondrysové ke kondenzaci oproti rozvleklejšímu vyjadřování 

Boženy Šimkové, o níž je podrobněji pojednáno v podkapitole V.3.4.3.
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Pro názornou demonstraci stylistické odlišnosti jednotlivých překladů je 

níže uvedeno ještě několik příkladů, už bez bližšího komentáře:

„Nothing that she could say, however, had any influence." (Austen, s.

121):

„Ať však mluvila cokoli, na její matku nemělo nic vliv.“ (Noska, 1946, s.

123)
„Než nic nepomohlo, ať řekla, co řekla." (Šimková, 1949, s. 122)

„Jako by však hrách na stěnu házela." (Kondrysová, 1967, s. 88)

„And upon Elizabeth’s seeming really, with vexed and embarassed looks, 

about to escape..." (Austen, s. 126):

„A když se jí zdálo, že Elisa, celá sklíčená a rozpačitá, se skutečně 

pokouší uniknouti..." (Noska, 1946, s. 129)

„A když z Eliščiny rozdurděné tváře vyčtla úmysl prchnout..." (Šimková, 

1949, s. 128)
„A jelikož se jí zdálo, že by Elizabeth, zosobněné utrpení a rozpaky, 

mohla uskutečnit své zaječí úmysly..." (Kondrysová, 1967, s. 92)

„She is a very headstrong foolish girl, and does not know her own 

interest; but I will make her know it." (Austen, s. 132).

„Je velmi paličatá a pošetilá dívka a neví sama, co by bylo jejím štěstím. 

Já jí to však vysvětlím." (Noska, 1946, s. 136)

„Je to svéhlavé, pošetilé děvče a neví, co jí slouží k dobrému; ale já ji 

naučím!" (Šimková, 1949, s. 135 )

„Vždyť by byla sama proti sobě, holka jedna bláznivá, tvrdohlavá, ale já jí 

to vytmavím." (Kondrysová, 1967, s. 97)

V.3.2 Lexikální prostředky

Při výběru lexikálních prostředků má překladatel asi největší možnost 

volby. Je jen málo výrazů, které mají v jazyce jednoznačný ekvivalent; ve 

většině případů má překladatel k dispozici širokou škálu možností a z nich volí 

tu, která je významově a stylisticky nejvýstižnější. Většinou proto nelze mluvit o
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vyjádření správném a špatném, ale jen o vyjádření vhodnějším a méně 

vhodném. Jak říká J. Levý: „... jazykový výraz v překládaném díle není 

absolutní, nýbrž představuje jednu z mnoha možností." (Levý, 1998, s. 75)

V.3.2.1 Stylové rozvrstvení použitých lexikálních prostředků

Schopnost překladatele vhodně volit prostředky z různých lexikálních 

vrstev a vhodné s nimi zacházet bývá tím, co odlišuje vynikající překlad od 

průměrného. J. Levý mluví o tzv. „překladatelském stylu" a píše. „Čteme-li vedle 

sebe průměrný či podprůměrný překlad a původní české dílo, pak jazykově 

citlivější čtenář vycítí rozdíl v jejich stylu. I tehdy, když v přeloženém textu 

nejsou vyložené jazykové nesprávnosti nebo neobratnosti, bývá někdy jeho 

výraz chudý, bezbarvý, šedivý, chybí mu ten jemný „pel", který má text 

umělecký navíc před textem jazykově správným." (Levý, 1998, s. 137)

Po stylistické stránce se tři srovnávané překlady Pýchy a předsudku 

výrazně liší a následně se velmi liší i vyznění jednotlivých pasáží a zejména pak 

replik v dialozích.

Odlišnosti jsou nápadné zejména v míře a způsobu využívání 

zastaralých a knižních výrazů na straně jedné a expresívního a hovorového 

výraziva na straně druhé.

Míra užívání archaismů hraje roli z hlediska modernizace či naopak 

zachování dobové atmosféry původního díla.

Časté využívání archaických výrazů je nejtypičtější pro překlad Boženy 

Šimkové. V lexikální rovině se projevuje využitím výrazů jako „arci, arciže, vece, 

vímť, mělť" apod. Částečně je tato archaičnost dána dobou vzniku překladu, ale 

porovnáním s překladem Nosky, který je ještě o tři roky starší, a přitom lexikální 

archaismy využívá mnohem menší měrou, vychází najevo, že překladatelka se 

zřejmě využitím archaických prostředků úmyslně pokoušela navodit atmosféru 

počátku 19. století. Dnešnímu běžnému čtenáři už podobné výrazy mohou znít 

rušivě.
S archaismy se setkáme i v textu Evy Kondrysové. V porovnání 

s předchozími překlady je jejich frekvence nejřidší, ale vzhledem
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k hovorovějšímu rázu textu působí o to nápadněji a výrazně příznakově. Několik 

příkladů za všechny:

„Pocházely z vážené staroanglické rodiny, kterážto skutečnost se jim 

vtiskla do paměti...“ (Kondrysová, 1967, s. 17)

„... a potěší vás ještě víc, až se bohdá brzy uzdraví." (Kondrysová, 1967,

s. 36)

„Pan Darcy na něho patřil s nelíčeným úžasen...“ (Kondrysová, 1967, s.

87)
S archaickými výrazy se u Kondrysové nejčastěji setkáváme v autorské 

řeči, ale občas (třeba ve druhém z uvedených příkladů) je překladatelka 

používá i v řeči postav (a to nikoli pouze postav, které se i v originále vyznačují 

formální strojenou mluvou jako například pan Collins -  uvedený příklad pochází 

z promluvy pana Bingleyho). Jde zde bud o idiolekt překladatelky, anebo snahu 

aspoň v omezené míře jazykovými prostředky upomenount na dobu vzniku díla, 

a tudíž na dobu, v níž se dílo odehrává. Archaické prostředky na jednu stranu 

podtrhují barvitost a rozmanitost překladatelčina jazyka, na druhou stranu 

mohou na některé čtenáře působit v textu psaném převážně současným, živým 

jazykem poněkud rušivě.

Stranou je třeba zmínit, že v některých případech slouží Evě Kondrysové 

archaické a knižní výrazivo ke zdůraznění komiky a ironičnosti textu. Například 

ve scéně, kdy Elizabeth navštíví na Netherfieldu svou nemocnou sestru Jane a 

oznámí netherfieldské společnosti, že se Jane ještě přitížilo, popisuje 

Austenová reakci netherfieldských následovně:

„Bingley was quite uncomfortable; his sisters declared that they were 

miserable. They solaced their wretchedness, however, by duets after supper, 

while he could find no better relief to his feelings than by giving his housekeeper 

directions that every possible attention might be paid to the sick lady and her 

sister. “ (Austen, s. 53-54)

Kondrysová, aby zdůraznila neupřímnost Bingleyho sester oproti 

upřímné starostlivosti Bingleyově, úmyslně ironizuje jejich počínání využitím 

jednak nadnesených výrazů („zdrcené") a jednak výrazů knižních („bol, zapěf): 

„Pan Bingley byl celý rozčilený, jeho sestry prohlašovaly, že jsou 

zdrcené. Utěšily se však ve svém bolu tím, že zapěly několik duet, zatímco on
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nemohl dát svým citům jiný průchod, než že nařídil hospodyni, aby všemožně 

pečovala o nemocnou dámu i její sestru." (Kondrysová, 1967, s. 38)

Oproti tomu Noska volí v dané pasáži výrazivo v podstatě bezpříznakové 

a výraz „bol“ u Šimkové působí v celkovém kontextu překladu rovněž 

bezpříznakové:

„Bingley byl zřejmě velmi zneklidněn a jeho sestry prohlašovaly, že je to 

hrozně trápí. Tomuto svému trápení však ulevily duetem, které po večeři 

zazpívaly, zatím co jejich bratr nedovedl svým citům ulevit jinak, než tím, že 

aspoň poručil hospodyni, aby věnovala všemožnou pozornost nemocné dámě a 

její sestře.11 (Noska, 1946, s. 51-2)

„Pan Bingley byl zjevně velmi znepokojen, a obě dámy Elišku 

nepřestávaly ubezpečovat, jak je jim Jany líto. Ale brzy pak svůj bol utišily 

čtyřruční hrou na klavír, zato bratr osobně zašel za hospodyní a důrazně jí 

položil na srdce, aby nemocné a její sestře věnovala pokud možno největší péči 

a pozornost." (Šimková, 1949, s. 50)

Dalo by se namítnout, že Kondrysová možná oproti originální verzi 

zesílila ironický účinek až na hranici komiky, nijak však nemění záměr autorky -  

tj. ukázat Bingleyho sestry jako neupřímné a afektované -  a její řešení působí 

neotřele a nápaditě.

Míra užívání expresivních a hovorových výrazů hraje v překladu románu 

Pýcha a předsudek významnou roli zejména vzhledem k typickému stylu Jane 

Austenové, který akcentuje civilnost, ironii a lehký humor.

Expresivních výrazů nejčastěji využívá Eva Kondrysová; do textu 

zapojuje silně citově zabarvená slova, používá výrazy z hovorové vrstvy jazyka 

(„nabulíkovat, dát někomu košem, okopírovat"), idiomy a obrazná vyjádření 

namísto konkrétních („z toho mračna ještě nemusí pršet, jako by hrách na stěnu 

házela"). Dalo by se říci, že místy užíváním nápadných slov a slovních spojení 

občas až vylepšuje originál. V porovnání k ní používají Noska a Šimková 

hovorové výrazy mnohem řidčeji; Šimková tíhne spíše k barvitým výrazům 

z neutrální či knižní vrstvy jazyka („škarohlídství, repetit, hořekovat, 

zkormoucený"), Noska se většinou drží bezpříznakového výraziva.

Expresivita se stylem Jane Austenové ladí, podtrhuje autorčin humor a 

ironii a činí knihu velmi živou a svěží. Jen na některých místech by bylo možné
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uvažovat o tom, zdali Eva Kondrysová nezašla přece jen příliš daleko. Když se 

například Elizabeth při prohlídce Darcyho sídla zastaví před podobiznou pana 

Darcyho, hospodyně k ní prohodí: „And do not you think him a very handsome 

gentleman, Ma'amT1 (Austen, s. 277) Kondrysová tuto větu překládá 

následovně: „A vám se nezdá, že je to velký fešák, slečno?" (Kondrysová,

1967, s. 201) Vezmeme-li v úvahu kontext -  jde o velmi formální setkání cizích 

lidí, výpověd pronáší služebná, mluví k Elizabeth, která stojí na společenském 

žebříčku mnohem výš než ona, a mluví o panu Darcym, tj. také příslušníkovi 

vyšší společenské vrstvy -, působí výraz „fešák" příliš hovorově, důvěrně, 

možná až neuctivě. Jak Noska, tak Šimková volili neutrálnější řešení: „A 

nemyslíte si, dámo, že je to hezký pán?" (Noska, 1946, s. 290) „A nepokládáte 

ho za velmi hezkého gentlemana, madame?" (Šimková, 1949, s. 295)

Podobně na jiném místě: Poté, co se Wickham ožení s Lydií a zastaví se 

na návštěvě u Bennetových, okomentuje ho pan Bennet následovně. „He is as 

fine a fellow," said Mr. Bennet, as soon as they were out of the house, „as ever I 

saw. He simpers, and smirks, and makes love to us all." (Austen, 369)

V překladu Kondrysové: „Tak šaramantního pána, abys pohledal," pravil 

pan Bennet, jakmile je měl z domu. „Culí se a zubí, vrhá cukrbliky na všechny 

strany." (Kondrysová, 1967, s. 267) Jakkoli se k panu Bennetovi hodí odlehčený 

sarkarstický styl, lze polemizovat o tom, jestli do jeho výraziva zapadá slovo 

„cukrblik". Srov. neutrálnější řešení u Nosky „Je to nejlepší chlapík," pravil pan 

Bennet, když konečně byl z domu, „jakého jsem kdy viděl. Jen se usmívá a 

vyznává lásku všem najednou." (Noska, 1946, s. 383), a u Šimkové: „Je to 

nejpříjemnější chlapík, s jakým jsem se kdy setkal," podotkl pan Bennet, sotva 

mladí lidé zmizeli z domu. „Neustále se jen zubí, sladounce švitoří a všem seká 

poklony." (Šimková, 1949, s.397) Šimková také používá používá barvité 

výrazivo („sladounce švitoří"), ovšem nikoli z hovorové vrstvy jazyka.

V jiných případech však expresivita a hovorovost Evy Kondrysové, byť 

možná až příliš výrazná, do textu organicky zapadá. Jeden příklad za všechny: 

Když sir Lucas Bennetovým přijde sdělit, že se pan Collins se zasnoubil s jeho 

dcerou Charlottou, Lydia Bennetová na jeho překvapivé oznámení reaguje 

následovně:
„... Lydia, always unguarded and often uncivil, boisterously exclaimed, 

„Good Lord! Sir William, how can you tell such a story? — Do not you know that
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Mr. Collins wants to marry Lizzy?“ (Austen, s. 151)

V překladu Kondrysové: Lydia, jako vždy bezohledná a prostořeká, 

mu vpadla do řeči: „Jéžíšku na křížku! Copak to plácáte, sire Williame? To 

nevíte, že si pan Collins chce namluvit naši Lízu?" (Kondrysová, 1967, s. 110)

Výraz „plácat" je výrazně hovorový, působí až nezdvořile, ale vzhledem 

k tomu, že repliku pronáší Lydia, kterou tu navíc autorka explicitně označuje za 

bezohlednou a prostořekou, dokonale zapadá do mluvy postavy. Řešení 

Kondrysové se v tomto případě zdá nápaditější a přiléhavější než řešení 

druhých dvou překladatelů:

„... Lydia, která se nikdy neuměla ovládat a byla často neomalená, 

s hlučným smíchem zvolala. „Ty můj Bože, sir William, jak nám můžete 

vyprávět takovou povídačku? Cožpak nevíte, že si pan Collins chce vzít naši 

Lizzy?" (Noska, 1946, s. 155)
a Lydie, vždy nezpůsobná a prostořeká, hlučně vyjekla: „Jemináčku, 

sire, jak můžete něco takového povídat? Což pak nevíte, že si pan Collins chce 

vzít naši Lízu?1 (Šimková, 1949, s.154)

V překladu Kondrysové je nápadný ještě jeden rys -  časté využívání 

výrazů pojmenovávajících člověka na základě nějaké typické vlastnosti, a to 

leckdy výrazů expresivních. Kondrysová tedy využívá typicky českých 

substantiv tam, kde v originále byl význam vyjádřen adjektivem nebo slovesnou 

konstrukcí.

Tak například v 1. kapitole je výpověď paní Bennetové. „My dear, you 

flatter me." (Austen, s. 12) přeložena jako „I vy lichotníku!" (Kondrysová, 1967, 

s. 8). Pro srovnání znění druhých dvou překladů: „Ty mi nějak lichotíš." (Noska, 

1946, s. 8); „Lichotíte mi, můj milý." (Šimková, 1949, s. 6).

Několik ukázek z dalších kapitol:

„...fine figure of a man... much handsomer than Mr. Bingley..." (Austen, s.

18)
„...hezký člověk ...mnohem hezčí než pan Bingley..." (Noska, 1946, s.

15)
„...mužný zjev ...daleko hezčí než pan Bingley..." (Šimková, 1949, s. 14)

Naproti tomu Kondrysová: „...junák ...mnohem větší fešák než pan 

Bingley..." (Kondrysová, 1967, s. 13)
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„...he is ate up with pride..." (Austen, s. 29)

„...je přímo posedlý pýchou..." (Noska, 1946, s. 26)

„...přímo se dusí pýchou..." (Šimková, 1949, s. 24)

Naproti tomu Kondrysová: „...je to velký hrdopýšek..." (Kondrysová, 1967,

s. 20)

V následujícím příkladě, kdy slečna Bingleyová naoko kritizuje pana 

Darcyho, který pronesl uštěpačnou poznámku, Kondrysová nahradila hned dvě 

adjektiva v rámci jedné promluvy:

„Oh! shocking!" cried Miss Bingley. „I never heard any thing so 

abominable. How shall we punish him for such a speech?" (Austen, 71-72)

„Oh, to je hrozné," křičela slečna Bingleyová, „nikdy jsem neslyšela nic 

hroznějšího. Jak bychom jej měly potrestat za takovou řeč7‘ (Noska, 1946, 

s.70)
„Ó hanba!" durdila se Karolina Bingleyová. „V životě jsem neslyšela nic 

tak ohavného -  jak bychom ho potrestaly za takové zlomyslnosti?" (Šimková, 

1949, s.69)
„I vy nezbedníku!" zvolala slečna Bingleyová. „V životě jsem neslyšela 

takovou ohavnost! Jak ho ztrestáme za jeho slova?" (Kondrysová, 1967, s. 52) 

Evě Kondrysové se nápaditě daří využívat specifického českého 

prostředku, pro který v angličtině jen málokdy nalezneme ekvivalent, a její 

výrazná, expresivní substantiva text oživují, dodávají mu větší barvitost.

V.3.2.2 Posuny významu

Někdy se v textech setkáváme s překladatelskými chybami - místy, kde 

překladatel kvůli své nepozornosti, nebo špatnému porozumění originálu změnil 

původní smysl. Může se jednat nejen o drobné posuny významu, ale i o změny 

zcela zásadní. V následující části si ukážeme některé, které se objevují v 

překladech románu Pýcha a předsudek.

Úvodem poukažme na jedno místo, které sice nelze označit za 

vyloženou překladatelskou chybu, ale které ukazuje, jak je důležité zachytit i 

jemné významové odstíny. Na poznámku pana Benneta, že by se v
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doporučujícím dopise panu Bingleymu měl přimluvit za Lízu, paní Bennetová 

odpovídá: „I desire you will do no such thing." (Austen, s. 13)

Doslovně by výpověď bylo možno přeložit jako „Přeji si, abyste nic 

takového nedělal.". Ačkoli se nejedná přímo o větu rozkazovací, v angličtině 

tento způsob vyjádření indikuje dost ostré odmítnutí, téměř zákaz, ovšem 

vyjádřený oslabenou zdvořilostní formou. Jelikož čeština má poněkud odlišné 

konvence, jeví se jako vhodné nahradit toto vyjádřen' jiným, z něhož bude ostré 

odmítnutí patrnější. Jak k podobným situacím poznamenává J. Levý:

„Teoreticky probojované je dnes již nahrazování anglických zdrženlivých, 

oslabených výrazů (understatement) českým výrazem plným, silnějším, i když v 

praxi se dělá ještě mnoho chyb." (Levý, 1998, s. 120-121)

Modalitu správně vystihly obé překladatelky:

„Neopovažujte se nic takového provésti." (Šimková, 1949, s. 7)

„Nic takového rozhodně nedovolím." (Kondrysová, 1967, s. 8)

Naproti tomu Noska anglické vyjádření ještě víc oslabil:

„Jen, prosím tě, nedělej nic takového." (Noska, 1946, s. 9)

Rázná replika paní Bennetové tudíž v jeho překladu působí jako 

doprošování. Může se zdát, že se jedná o maličkost, ale nevhodný způsob 

vyjádření může často změnit čtenářovo nahlížení na postavu - rozhodná paní 

Bennetová podle této výpovědi působí spíše jako „ušlápnutá" žena, která má 

před svým manželem značný respekt.

Už v prvních dvou kapitolách se u všech překladatelů, zejména však u 

Nosky, setkáme i s místy, která lze považovat za překladatelské chyby.

Například v první kapitole, kde se mluví o panu Bingleym, se paní Bennetová se 

svěřuje svému muži, že by byla ráda, kdyby se pan Bingley oženil s jednou z 

jejich dcer:
„You must know that I am thinking of his marrying one of them."

„Is that his design in settling here?"

„Design! nonsense, how can you talk so! But it is very likely that he may 

fall in love with one of them..." (Austen, s. 12)

Pan Bennet si svou replikou manželku dobírá -  škádlivě se jí ptá, jestli se 

Bingley usazuje v jejich kraji právě z toho důvodu, aby se oženil s jednou z 

jejich dcer. To správně pochopily, jak Šimková, tak Kondrysová:

53



„Pamatujte si tedy, že pomýšlím na to, aby si pan Bingley vzal jednu moji 

dceru."

„Usazuje se pan Bingley v našem sousedství s tímhle úmyslem?"

„Zda se tu pan Bingley usazuje s takovýmto úmyslem! Hlouposti, jak 

můžete tak mluvit? Je však nanejvýše pravděpodobno, že by se mohl do 

některé z nich zamilovat..." (Šimková, 1949, s. 6)

„Víte dobře, že pomýšlím na to, aby si jednu z nich vzal."

„Z toho důvodu se sem tedy stěhuje?"

„Z toho důvodu? Jak můžete říci takovou hloupost! Ale není přece vůbec 

vyloučeno, že by se mohl do některé zamilovat..." (Kondrysová, 1967, s. 8)

Oba překlady jsou po významové stránce správné, v překladu 

Kondrysové je navíc vhodně využito slůvka „tedy", které ironické vyznění repliky 

podtrhuje, dodává jí význam: „Podle vás se sem tedy stěhuje z tohoto důvodu?"

V překladu Šimkové nezní nejlépe spojení „jednu moji dceru" - působí jako by 

se do protikladu stavělo „jednu dceru" a „více dcer". Vhodnější by asi bylo 

použít formulace „jednu z mých dcer" nebo „některou moji dceru". Kondrysové 

se také lépe podařilo vystihnout modalitu poslední věty; spojení „nanejvýše 

pravděpodobno", které používá Šimková obsahuje silnější jistotní modalitu než 

originál. Oba překlady nicméně správně vystihly smysl dialogu.

Naproti tomu Noskův překlad je o něčem úplné jiném:

„Přece víš, že myslím, že by se některá mohla za něho vdát."

„Má úmysl se tady trvale usadit?"

„Úmysl. Jak to můžeš tak říci? Ale je velmi podobné pravdě, že se může 

do některé z nich zamilovat .(Noska, 1946, s. 8)

Překlad promluvy pana Benneta je chybný, vytrácí se z něj veškerá 

ironie. Tato chyba navíc narušila návaznost celého dialogu (je podivné, proč by 

paní Bennetová měla na tak nevinnou otázku reagovat podrážděně; dobře 

nenavazují ani jednotlivé výpovědi v její promluvě). Tuto pasáž je možné 

označit za překladatelskou chybu, která patrně vznikla nepochopením originálu.

Na začátku 2. kapitoly se u Nosky setkáváme s dalším omylem.

Elizabeth vyšívá klobouk a její otec k tomu poznamenává: „I hope Mr. Bingley 

will like it, Lizzy." (Austen, s. 14)

Kondrysová správně překládá:
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„Doufám, že se bude panu Bingleymu líbit, Lízinko.“ (Kondrysová, 1967,

B. Šimková pro jistotu ještě nahrazuje zájmeno konkrétním substantivem, 

aby bylo zcela jasné, o čem se mluví:

„Doufám, Lízo, že se ten klobouk bude panu Bingleyovi líbit. “ (Šimková, 

1949, s. 9)
Naproti tomu Noska píše:

„Doufám, že se panu Bingleyovi budeš líbit, Lizzy.“ (Noska, 1946, s. 10)

Tato chyba vznikla nejspíše z pouhé nepozornosti či nedůslednosti - 

přehlédnutí zájmena „iť, které odkazuje k neživým věcem. I takováto drobná 

nepozornost však dokáže změnit celkové vyznění výpovědi.

Překladatelských chyb lze v Noskově překladu nalézt velmi mnoho, a to i 

takových, které zcela mění původní význam. Jen několik příkladů za všechny.

„Má jedinou dceru, Rosingu, dědičku nesmírně rozlehlého majetku.11 

(Noska, 1946, s. 83) v orig. „She has only one daughter, the heiress of Rosings, 

and of very extensive property." (Austen, s. 83) - tedy „... jedinou dceru, dědičku 

Rosingsu a nesmírně velkého jmění.11.

„...prorokovala,... že se tento sňatek nesmí uskutečnit...1* (Noska, 1946, s. 

156) orig: „... trusted, ...that the match might be broken off...“ (Austen, s. 152), 

tedy „...že z toho sňatku třeba sejde...“.

„Daří se mu prý dobře, ale je tak zaujata panem Darcym, že ho ona ani 

pomalu nevidí.11 (Noska, 1946, s. 177 - 178) - orig: „He was well, but so much 

engaged with Mr. Darcy, that they scarcely ever saw him.“ (Austen, s. 173), tj. 

„Daří se mu dobře, ale je natolik zaneprázdněn u pana Darcyho, že oni ho moc 

často nevidí.11

Na Noskově překladu se navíc velkou měrou podepsala nedůslednost; 

překlad zřejmě vůbec neprošel redakční úpravou (v tiráži není uveden žádný 

odpovědný redaktor -  stejně je tomu však i u překladu Boženy Šimkové). 

Setkáváme se s chybějícími větami (např. na s. 174 jsou vynechány celé dvě 

repliky v dialogu), s hrubými pravopisnými chybami (např. „vyobrazili11 - mluví se

o ženách, s. 45, „zkoužky", s. 86), záměnami jmen (např. „slečna Bennetová11, 

kde se v originále mluví o slečně Bingleyové, s. 69), nadbytečnými slovy, která

s. 9)
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zřejmě zůstala z původních verzí překladu (např. „aby“ ve větě „Ježto nikdo 

neměl vůbec námitek proti tomu, aby šla děvčata k tetě.“, s. 92), změnou 

polarity (např. „Elisa se nenamáhala jej zradit z tohoto úmyslu" - v originále je 

„tried hard", tedy s námahou pokoušela, s. 120) i běžnými překlepy („měl okno 

na špatnou strana11, s. 201).

Zatímco pravopisné chyby a překlepy pouze ruší při čtení, posuny 

významu a záměny jmen zcela překrucují vyznění jednotlivých pasáží. Čtenář, 

který nezná knihu v originále nebo nemá po ruce jiný překlad, s nímž by mohl 

porovnávat, leckdy nemá šanci tyto omyly odhalit. Dočte-li se například, že 

„Wickhamova náklonnost k Lydii byla právě taková, jak si ji Lydia 

představovala." (Noska, 1946, s. 368) nemá důvod pochybovat, že by ve 

výpovědi mělo být cokoli špatně. Snad jen velmi pozorný čtenář může 

zapochybovat, proč nám autorka náhle dává nahlédnout do Lydiiných 

myšlenkových pochodů, když dosud bylo dění reflektováno očima Elizabeth. A 

nahlédnutím do originálu pak zjistí, že v knize mělo ve skutečnosti stát „jak si ji 

Elisa představovala". Jakkoli lze takovéto odchylky ospravedlnit pouhým 

přehlédnutím, skrývají v sobě nebezpečí, protože ve svém důsledku mění nejen 

déj, ale leckdy i psychologii postav. Je samozřejmé, že chyb se může dopustit i 

sebelepší překladatel či redaktor, ale u Nosky jejich množství překračuje meze 

únosnosti.

Na závěr této části uveďme pro zajímavost jedno místo, které přestože 

není nijak složité, působilo překladatelům nemalé potíže. Ve 3. kapitole paní 

Bennetová říká: „If I can but see one of my daughters happily settled at 

Netherfield... and all the others equally well married, I shall have nothing to wish

for." (Austen, s. 17)
Význam této pasáže je jednoznačný - paní Bennetová by se chtěla 

dočkat toho, aby se jedna z jejích dcer provdala na Netherfield a ostatní si našly 

stejně dobré partie; pak už by si neměla co víc přát. Tento význam se kupodivu 

podařilo vystihnout pouze E. Kondrysové: „Kdybych se dožila toho, že by jedna 

z našich děvčat byla paní na Netherfieldu... a ostatní se stejně dobře vdály, tak 

už bych si nic jiného nepřála." (Kondrysová, 1967, s. 12)

B. Šimková chybně pochopila vztahy mezi větami; ve svatbě jedné z dcer 

na Netherfieldu vidí šanci k tomu, aby se dobře provdaly i ty ostatní:
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„Kdybych se dočkala štěstí, že by se některá z mých dcer usadila na 

netherfieldskěm panství, pak bych již po ničem nebažila, ježto by se potom jistě 

i ty ostatní naše dcerky dobře provdaly..." (Šimková, 1949, s. 12)

F. Noska pak část výpovědi úplně vypouští: „Jestli se toho dočkám, aby 

se jedno z děvčat vdálo do Netherfieldu,... pak už si víc nebudu přát." (Noska, 

1946, s. 14)

Těžko říci, proč právě s tímto úsekem, který není nijak složitý po stránce 

syntaktické ani lexikální, měli překladatelé takové problémy. Dobře ilustruje, že i 

zdánlivě prosté věty mohou činit při překládání potíže a mohou se dočkat 

značných významových posunů. A vede k otázce, které z „nesprávných" řešení 

je únosnější -  zdali Noskovo vypuštění části výpovědi (kvůli němuž paní 

Bennetová v podstatě tvrdí, že jí stačí ke štěstí, aby provdala jednu dceru, a na 

ostatních jí nezáleží), anebo řešení Šimkové, která všechny významové 

komponenty zachovává, ale skládá je do zcela odlišných příčinných souvislostí 

(takže paní Bennetová dochází k závěru, že sňatek jedné dcery automaticky 

povede i ke sňatkům dcer ostatních). Jakkoli ani jedno řešení není ideální, 

verze Šimkové se přece jen jeví jako lepší -  alespoň nemění psychologii paní 

Bennetové. Ta se v průběhu knihy usilovně snaží provdat všechny své dcery -  

není proto logické, aby v jednom místě tvrdila, že spokojenost jí zaručí i pouhý 

jeden sňatek. Pochopitelně však nelze generalizovat a tvrdit, že vztahové 

posuny jsou za všech okolností lepší než vypouštění

Je samozřejmé, že žádný překlad nemůže být úplné dokonalý; v každém 

se nejspíše setkáme s místy, kde si překladatel nevyložil originál zcela jasně, a 

jeho překlad se tudíž odchyluje od původního textu. Taková místa nalezneme i 

u Šimkové a Kondrysové 9 Množství chyb u Nosky je však zarážející; zdá se, že 

překladateli zcela uniká smysl některých výpovědí, další omyly pak nejspíše 

plynou z nepozornosti. Občas se dokonce setkáme s místy, kde chybí část 

výpovědi nebo dokonce celá výpověď. V tomto ohledu je tedy Noskův překlad 

nevyhovující.
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V.3.2.3 Uvozování přímé řeči

Samostatnou kapitolu si zaslouží věnovat tomu, jak jednotliví 

překladatelé uvozují přímou řeč. V angličtině se setkáváme s jinou konvencí 

než v češtině, totiž s uvozováním většiny replik pomocí neutrálního „saiď. V 

českém překladu by ovšem neustálé opakování slovesa „řekl/ řekla“ působilo 

neobratně a rušivě.10 Záleží proto na tvůrčích schopnostech každého 

překladatele, jak dokáže anglické „said“ nahrazovat.

Ve 2. kapitole Pýchy a předsudku je celkem 14 uvození přímé řeči, z 

toho osmkrát - tedy více než v polovině případů - je použito slovesa „said“. 

Kromě něj využila autorka pouze čtyři další slovesa. Žádný ze tří českých 

překladatelů nepřekládal uvozovací výrazy mechanicky; všichni se je snažili 

rozrůznit. Nejbohatší škálu nacházíme u Šimkové - celkem 13 odlišných výrazů 

(vzhledem k tomu, že jedno uvození vypustila, není u ní v této kapitole žádný 

uvozovací výraz použit dvakrát), Noska jich má 10, Kondrysová 8. Můžeme 

tedy konstatovat, že všichni překladatelé si s problémem poradili tvůrčím 

způsobem; je však třeba podívat se také na to, zdali se jejich uvození hodí k 

obsahu replik.

Jednotlivé překlady se od sebe často liší tím, jakou emoci do 

uvozovacího výrazu vkládají. Dobře to lze ilustrovat na následujícím příkladě. 

Jedna ze sester se ptá Lízy, kdy je příští ples, a Lízina odpověď, že už za 

čtrnáct dní, rozruší paní Bennetovou, protože jí dojde, že paní Longová jim tím 

pádem nestačí představit pana Bingleyho. Její reakce začíná v originále takto; 

„Aye, so it is,“ cried her mother... (Austen, s. 15)

Anglické sloveso „cry“ v tomto případě znamená „zvolat, vykřiknouť, 

naznačuje, že paní Bennetová nemluví klidným tónem, ale je rozrušená. U 

českých překladatelů čteme:

„Ano, ano,“ vmísila se matka... (Noska, 1946, s. 11)

„Jemináčku,“ zděsila se matka... (Šimková, 1949, s. 9)

„Ba pravda,“ zvolala matka Bennetová... (Kondrysová, 1967, s. 10) 

Sloveso „zvolala11 i sloveso „vyděsila" dobře vystihují citové pohnutí paní 

Bennetové (sloveso „vyděsila" je možná ještě zesiluje), zatímco Noskovo
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„vmísila se“, jakkoli je barvité a do situace se hodí, text ochuzuje o emocionální 
prvek, není z něj patrné rozrušení.

Na jiném příkladě si lze ukázat, jak někdy uvozovací výraz může naopak 

do textu dodat emoci, která v originále nebyla. Když pan Bennet konečně sdělí 

své rodině, že pana Bingleyho přece jen navštívil, začne paní Bennetová hlasitě 

vyjadřovat radost a vychvalovat na svého muže. Pan Bennet reaguje takto: 

„Now, Kitty, you may cough as much as you choose,“ said Mr. Bennet; and, as 

he spoke, he left the room, fatigued with the raptures of his wife. (Austen, s. 16) 

„Ted si můžeš, Kitty, kašlat, jak chceš,“ řekl pan Bennet a znechucen 

divokým nadšením své ženy, opustil místnost. (Noska, 1946, s. 13)

„Nuže, Kitty, teď si můžeš kašlat podle libosti,“ zasmál se pan Bennet. Po 

těch slovech odešel z pokoje, unaven nadšenými projevy své ženy. (Šimková, 

1949, s. 11)

„Nu, Kitty, nadále už můžeš kašlat, co srdce ráčí; řekl pan Bennet a při 

těchto slovech se zvedl a odcházel, neboť ho unavovaly ženiny radostné 

výlevy. (Kondrysová, 1967, s. 11)

Neutrální „said“ tady Noska i Kondrysová přeložili stejně neutrálním 

českým „řekl“, zatímco Šimková zvolila výraz „usmál se“. Tento výraz je sice 

barvitější, ale na druhou stranu vnáší do textu něco, co do něj nepatří - v 

originále není nikde řečeno, že by se pan Bennet usmíval, a to ani implicitně. Z 

jeho reakce spíš vyplývá, že mu manželčiny afektované projevy vděku nejsou 

po libosti. Pokud se překladatelka chtěla vyhnout slovesu „řekl“, asi by bylo 

vhodnější nahradit jej nějakým jiným neutrálním výrazem, třeba „prohodil11, než 

si přimýšlet úsměvy.

Emocionální uvozovací výraz vkládá B. Šimková i do následující 

promluvy paní Bennetové. V originále: „What an excellent father you have, 

girls,“ said she, when the door was shut. (Austen, s. 16)

„Máte to, děvčata, ale výborného tatíka,“ prohlásila paní Bennetová, když 

se za ním zavřely dveře.“ (Noska, 1946, s. 13)

„Jakého to máte výtečného otce, děvčátka!” horovala paní Bennetová, 

když se za ním zavřely dveře. (Šimková, 1949, s. 11)

„Máte skvělého otce, děvčata,11 pravila matka, když za ním zapadly
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dveře. (Kondrysová, 1967, s. 11)

Naproti neutrálnějším „prohlásila11 u Nosky a „pravila11 u Kondrysové 

nalezneme u Šimkové citově zabarvený výraz „horovala11. Na rozdíl od 

předchozího případu ale tento výraz do textu zapadá, dobře vystihuje, že paní 

Bennetová horlivě vychvaluje svého muže, a navíc se hodí k její afektované 

povaze. Překladatelka si tentokrát emocionální prvek nepřimyslela jen 
explicitně vyjádřila to, v co originále stálo „mezi řádky11.

Celkové lze říci, že nejbohatší rejstřík uvozovacích výrazů nalézáme u 

Šimkové. Její uvození jsou zhusta velmi emocionální, a tak by překladatelce 

bylo možné vytknout, že občas originál nemístně obohacuje o nové významy 11 

Noska a Kondrysová používají spíše neutrálnější výrazy (např. „pravit, pronést, 

prohodit, prohlásit, odpovědéť), ale ani oni se nedali zmást anglickou konvencí 

a uvozovací výrazy rozrůzňují, takže lze říci, že po této stránce jsou všechny 
překlady zdařilé.

y.3.3 Slovotvomé prostředky

Ve slovotvorbě nabízí čeština překladatelům širokou škálu prostředků, 

které v angličtině nenalezneme, a poskytuje jim tak možnost vykompenzovat 

ztráty, k nimž při překladu nutně dochází na jiných místech. Avšak ne každý 
překladatel dokáže této šance využít.

Jak Šimková, tak Kondrysová oživily překlad tím, že v něm použily 

specifické české prefixy a sufixy, které výraz zesilují nebo mu dodávají 

emocionální hodnotu. U Šimkové se setkáváme například s těmito výrazy: 

„pražádný, přeúzkostlivá, sebehorlivěji, marnivůstky, dušinka, sladounce, 

veršíčky, polívčička". Obdobná slova nalezneme i u Kondrysové: „přezdvořile, 

rozmilá, velezajímavá, hrdopýšek“ O tom, jak Kondrysová využívá různé sufixy 

k tvorbě množství deminutiv označujících rodinné příslušníky, byla řeč už 
v podkapitole V.2.2 věnované oslovení.

Naproti tomu u Nosky se s nápaditým využitím možností, které čeština v 

této oblasti skýtá, setkáváme jen zřídka. Jeho překlad proto ve srovnání s 

druhými dvěma působí poněkud chudě a bezbarvě.
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V. 3.4 Syntaktické prostředky

Na syntaktické rovině se překladatelé musejí vyrovnat s problémem, jak 

překonal odlišnosti ve stavbě české a anglické věty. Syntaktické struktury obou 
jazyků se totiž značně liší - pro angličtinu je typický zejména častý výskyt 

polovětných konstrukcí se jmennými slovesnými tvary. Těm v češtině většinou 

odpovídají přechodníky, jenže zatímco anglické jmenné konstrukce jsou zcela 

bezpříznakové, český přechodník v sobě nese příznak knižnosti, v případě 
přechodníků minulého pak dokonce archaičnosti.

Při překladu románu Pýcha a předsudek navíc překladatel naráží - 

zvláště ve vyprávěcích pasážích - na další specifický problém, jímž jsou velice 
dlouhá souvětí rozdělená mnoha čárkami a středníky.

V.3.4.1. Překlad anglických jmenných konstrukcí

Anglické polovětné konstrukce se jmenným slovesným tvarem 

zakončeným na -ing, řeší Šimková nejčastěji pomocí přechodníků, a to jak 

přítomných, tak minulých. Výjimkou není ani užití více přechodníků v rámci 

jedné věty, nebo užití přechodníků na místě, kde v angličtině participiální 

konstrukce užita nebyla. U Nosky se s přechodníky setkáváme v poněkud 

menší míře a u Kondrysové už jen zcela sporadicky. Anglické polovětné 

konstrukce nahrazují tito dva překladatelé většinou větou s určitým slovesem, 
připojenou paratakticky (buď beze spojky, nebo spojkou „a").

Rozdílný přístup lze demonstrovat na několika příkladech:
.... said Jane faintly smiling.“ (Austen, s. 143)

.... odpověděla Jane, slabě se usmívajíc.” (Noska, 1946, s. 147) 

zvolala Jane, zlehka se usmívajíc.11 (Šimková, 1949, s. 146)

.... řekla Jane a trošku se pousmála.” (Kondrysová, 1967, s. 104)

„Elizabeth was so much caught by what passed, as to leave her very little 

attention for her book; and soon laying it wholly aside, she drew near the card-
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table, and stationed herself between Mr. Bingley and his eldest sister, to 

observe the game.“ (Austen, s. 51)

„Elisa byla příliš zaujata tím, co se dálo v místnosti, aby se mohla jen 

poněkud věnovat své knize. Položila knihu brzy na stůl a přistoupila k hracímu 

stolu mezi pana Bingleye a jeho starší sestru, aby pozorovala hru.“ (Noska, 

1946, s. 49)

„Elišku zajímala tato rozprávka do té míry, že se nemohla zahloubat do 

čtení. Konečně odložila knihu nadobro, a přiblíživši se ke karetnímu stolku, 

postavila se mezi pana Bingleye a jeho starší sestru, přihlížejíc hře.“ (Šimková, 

1949, s. 47)

„Elizabeth zaujal rozhovor natolik, že se nemohla soustředit na čtení; 

odložila tedy knihu, přikročila ke karetnímu stolku, posadila se mezi pana 

Bingleyho a jeho starší sestru a přihlížela hře.“ (Kondrysová, 1967, s. 36)

Na tomto příkladě je zajímavé, že anglickou jmennou konstrukci řešili 
všichni tři překladatelé převedením na hlavní větu s určitým slovesem, ale 

Šimková dodala do věty dva přechodníky, které v originále nebyly.

„And taking her hand, he would have given it to Mr. Darcy.. .“ (Austen, s.

36)

„A vzal ji za ruku, a chtěl ji odevzdati panu Darcymu...“ (Noska, 1946, s.

34)
„A vzav dívčinu ruku měl v úmyslu ji vložit do ruky panu Darcymu...“ 

(Šimková, 1949, s. 33)

„Vzal ji za ruku a byl by ji vložil do dlaně panu Darcymu...“ (Kondrysová,

1967, s. 28)

Časté využití obou druhů přechodníků patří k výrazným rysům překladu 

Šimkové a dodává mu archaický ráz.

V.3.4.2 Překlad komplikovaných anglických souvětí

Jak už bylo řečeno výše, překladatelé Pýchy a předsudku se -  podobně 

jako u většiny anglicky psaných děl -  občas musejí vypořádat s velice dlouhými
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a komplikovanými souvětími. Noska a Šimková v těchto případech většinou 

souvětí rozdělují do několika souvětí kratších, zatímco Kondrysová je 

ponechává v původní délce. Na ukázku stačí ocitovat dva příklady z 2. kapitoly: 

„But if we don’t venture, somebody else will; and after all, Mrs. Long and 

her nieces must stand their chance; and, therefore, as she will think it an act of 

kindness, if you decline the office, I will take it on myself." (Austen, s. 15)

„Nu, ale když to neuděláme my, udělá to někdo jiný, a konečné paní 

Longová a její dvě neteře musí také míti možnost, aby zkusily své štěstí. Když 

tedy o tu službu bude stát a když ty ji sama nechceš prokázat, vezmu to sám na 
sebe." (Noska, 1946, s. 11-12)

„Neodvážíme-li se však toho my, učiní to někdo jiný. Paní Longové a 

jejím neteřím se konec konců přece jen naskytne příležitost se s ním seznámit. 

A neprokážete-li jí vy tuto přátelskou službu, budu nucen to udělat já.“

(Šimková, 1949, s. 10)

„Avšak netroufneme-li si my, troufne si někdo jiný, neboť paní Longové a 

jejím neteřím se musí koneckonců též dostat příležitosti; a jelikož to ona bude 

pokládat za laskavost, musím se toho ujmout sám, nemáte-li vy chuť prokázat jí 
tu službu." (Kondrysová, 1967, s. 10)

„The astonishment of the ladies was just what he wished; that of Mrs. 

Bennet perhaps surpassing the rest; though when the first tumult of joy was 

over, she began to declare that it was what she had expected all the while." 

(Austen, s. 16)

„Dámy zůstaly užaslé, jak si to také přál. Nejvíce ze všech ovšem paní 

Bennetová. Když však přešlo první rozjaření nad touto zprávou, začala tvrdit, že 

věděla, jak to dopadne." (Noska, 1946, s. 12)

„Dámy projevovaly navlas takové překvapení, jaké si pan Bennet přál 

vzbudit a nejvíce ze všech žasla pochopitelně paní domu. Ačkoliv, když pominul 

první nával radosti, prohlašovala, že vlastně od samého počátku nic jiného 

neočekávala." (Šimková, 1949, s. 10)
„Rodina žasla právě tak, jak si to přál, a nejvíc ze všech snad paní 

Bennetová, ačkoli se jala prohlašovat, hned jak první vlna radosti opadla, že od 

něho celou tu dobu nic jiného nečekala." (Kondrysová, 1967, s. 11)
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Pomineme-li posuny ve významu, které nacházíme v překladech prvního 

souvětí, můžeme konstatovat, že Noska i Šimková shodně rozdělili obě dlouhá 

souvětí do dvou nebo dokonce tří kratších celků. Naproti tomu Kondrysová 

souvětí nerozdělila, pouze nahradila většinu středníků čárkami. Je těžké 

posoudit, která z těchto dvou překladatelských variant je vhodnější. Prvním 

dvěma překladatelům by se dalo vytknout, že porušují autorský styl a zbytečně 

se snaží učinit text pro čtenáře přehlednějším. Na druhou stranu dlouhá souvětí 

Kondrysové jsou leckdy poměrně nepřehledná, čtenář se v nich „ztrácí". To je 

zčásti dáno výše zmíněným odlišným charakterem češtiny a angličtiny: Dlouhá 

anglická souvětí často působí méně komplikované než stejně dlouhá česká díky 

tomu, že obsahují polovětné jmenné konstrukce (v uvedeném příkladě např. 

tvar „surpassing"), a ne tolik různých vět vedlejších. Přehlednosti pak 

napomáhá také členění pomocí středníků, které jsou výraznější než pouhé 

čárky.
Názory na otázku, zdali souvětí dělit, nebo nedělit, by jistě nebyly 

jednoznačné a patrně by se i lišily případ od případu. Je třeba vzít v úvahu 

působení na čtenáře -  kratší větné celky jsou výrazněji vypointované, umožňují 
lépe využít aktuálního členění větného, působí dynamičtěji a zvyšují 

dramatičnost textu. Zároveň jsou přehlednější a usnadňují čtenáři orientaci 

v textu. Vždy je ovšem třeba přihlédnout k otázce, zda dělení dlouhých souvětí 

není narušením specifického autorského stylu a záměru. Přesto lze s určitou 

mírou zjednodušení konstatovat, že vzhledem k odlišnému charakteru češtiny a 

angličtiny bývá v překladech občas namístě rozdělit složité větné konstrukce do 

několika celků. Přístup žádného z posuzovaných překladatelů však nelze 

považovat za nevhodný.

V.3.4.3 Další charakteristické rysy syntaxe jednotlivých překladů

Kromě výše zmíněných charakteristik se jednotlivé překlady Pýchy a 

předsudku vyznačují v syntaktické rovině dalšími specifickými rysy.

V Noskově překladu jsou to častá neobratná, strojená vyjádření. Několik 

příkladů na ukázku:
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„Paní Hurstová a slečna Bingleyová protestovaly proti takové 

nespravedlnosti, obsažené v jejím tvrzení a obě tvrdily, že znají mnohé ženy, 

které vyhovují takovému popisu, když je pan Hurst volal k pořádku, vyčítaje jim 

trpce, že jsou nepozorné ve hře a že nevědí, co se ve hře děje." (Noska, 1946, 

s. 50-51) Kromě ne příliš šťastného užití spojky „když" by bylo možné vytknout 

větě i leccos dalšího, např. opomenutou čárku za slovem „tvrzení" nebo použití 

slov „tvrzení" a „tvrdiť, tj. slov velice podobných, v tak těsné blízkosti.

„Mým důvodem, že se chci oženit, je především to, že si myslím, že 

každý duchovní v dobrých poměrech (jako jsem já) má postavit své farnosti 

příklad dobrého manželství." (Noska, 1946, s. 131) Kdyby překladatel použil 

místo kostrbatého „Mým důvodem, že se chci oženit" jednodušší formulaci 

„Chci se oženit z toho důvodu", zbavil by se i rušivého nadbytku spojek „že".

„Ale vypadá to tak nedelikátní, když jí pojednou věnoval svou pozornost 
po této události." (Noska, 1946, s. 185)

„Dívá se velmi satiricky a ať se má na pozoru, začnu být za chvíli sama 

impertinentní." (Noska, 1946, s. 32)

U překladu Šimkové stojí za zmínku zvláštní práce s interpunkcí -  psaní 

čárky před spojkou „a" ve slučovacím poměru. Několik příkladů z 1. kapitoly:

„Vy si přejete mi to povědět, a já nemám nic proti tomu." (Šimková, 1949,

s. 5)
„Přijel si prý v pondělí ve čtyřspřežním kočáře zámek prohlédnout, a 

místo se mu tolik zalíbilo..." (s. 5)

„Pamatujte přece na své dcery, a pomyslete .. (Šimková, 1949, s. 7)

„Nu, ono vás to, doufám, zase přejde, a dožijete se...“ (Šimková, 1949, s.

8)

Tento jev je v překladatelčině textu velmi častý. S největší 

pravděpodobností za ním stojí vliv angličtiny, ve které se čárka před „and" ve 

slučovacím poměru běžně píše, zejména spojuje-li věty s odlišnými podměty. 

Zarážející je příklad ze str. 7: „Pamatujte přece na své dcery, a pomyslete ."

Ten nemohl být ovlivněn originálem, neboť v originále byly dvě samostatné věty 

( But consider your daughters. Only think..."; Austen, s. 12). Je tedy možné, že 

se jedná o autorčin individuální způsob pravopisu, možná vyplývající z častého 

styku z anglickými texty.
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Co se týče překladu Kondrysové, zde stojí za povšimnutí značná 

kondenzace textu; překladatelka dokáže do jedné véty zhustit to, na co druzí 

dva překladatelé potřebují vět několik. To lze demonstrovat například na těchto 

dvou replikách z dialogu:

„When a woman has five grown-up daughters, she ought to give over 

thinking of her own beauty.11

„In such cases, a woman has not often much beauty to think of.“ 

(Kondrysová, 1967, s. 12)
Kondrysová překládá:

„Nehodí se, aby matka pěti dcer dbala na vlastní krásu.11 

„V tom případě měla asi i dřív sotva nač dbát.11 (Kondrysová, 1967, s. 8) 

Oproti tomu u Nosky i Šimkové se setkáme s rozvláčnějším způsobem 

vyjadřování:
„Jak má žena již pět dospělých dcer, to už jí nezbývají na vlastní krásu 

žádné myšlenky."

„Ale to jen tehdy, když taková žena nikdy ani hezká nebyla." (Noska, 

1946, s. 8)
„Má-li žena pět odrostlých dcer, nesmí myslit na vlastní krásu."

„V takových případech ovšem nezbývá zpravidla již ženě krásy tolik, aby 

stálo za to o ní uvažovat." (Šimková, 1949, s. 6)

V jiné kapitole nalezneme tuto větu: „Their brother, indeed, was the only 

one of the party whom she could regard with complacency." (Austen, s. 47)

U Kondrysové se dočteme: „Z celé společnosti sejí skutečně zamlouval 

jen jejich bratr." (Kondrysová, 1967, s. 33)

U druhých dvou překladatelů opět nalezneme věty mnohem delší:

„Jejich bratr byl skutečné jediný ze společnosti, na kterého mohla hledět 

vlídně." (Noska, 1946, s. 45)

„Pan Bingley byl vlastně z celé společnosti jediná osoba, na niž mohla 

pohlížeti s přátelskou vlídností." (Šimková, 1949, s. 43)

Jak je patrné z uvedených příkladů překladatelčino zhušťování se netýká 

jen roviny syntaktické, ale i roviny lexikální - překladatelka zkrátka dokáže 

vtěsnat význam do méně slov. V mnoha případech tato schopnost podtrhuje
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spád a svižnost děje. Nedá se však říci, že by ostatní, „rozvleklejší“ překlady 

byly špatné - jde jen o ukázky různých překladatelských stylů.

V.3.5 Morfologické prostředky

Zatímco v rovině lexikální se od sebe jednotlivé překlady výrazně liší, na 

rovině morfologické už rozdíly zdaleka tak patrné nejsou. Přesto si lze 

povšimnout určitých charakteristických rysů a také se podívat na to, jak se 

jednotliví překladatelé vypořádali s obtížemi, které před ně staví odlišný 

charakter angličtiny.

V.3.5.1 Překlad anglických časů

Jedním z typických rysů angličtiny je složitý systém gramatických časů, 

který musí překladatel nahrazovat jinými prostředky. Jak se zmiňuje J. Levý. 

„Západoevropské jazyky mají bohatě rozrůzněnou kategorii času a čeština má 

zase navíc kategorii vidu. Dějovou posloupnost, kterou má originál možnost 

odstínit šesti až osmi slovesnými časy, musí překladatel vystihnout třemi časy 

českými; chybějící časové kategorie kompenzuje užitím vidových předpon nebo 

časových příslovcí.11 (Levý, 1998, s. 71-72).

Hned v 1. kapitole Pýchy a předsudku se nám nabízí zajímavý příklad 

této problematiky. V první kapitole si paní Bennetová stěžuje, že manžel nebere 

ohled na její nervy. Pan Bennet jí to vyvrací, říká, že její nervy už jsou jeho 

starými přáteli, a dodává: „I have heard you mention them with consideration 

these twenty years at least.11 (Austen, s. 13).

V angličtině je využito předpřítomného času - času, který spojuje 

minulost s přítomností. Pan Bennet svou replikou říká, že jeho manželka si na 

své nervy opakovaně stěžovala v průběhu celých dvaceti let a stěžuje si na ně 

stále, tedy i v současnosti. Jelikož pro předpřítomný čas neexistuje v češtině 

ekvivalent, museli ho překladatelé nahradit časy jinými. Vyřešili to následovně:
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„Slyšel jsem tě o nich stále mluvit po celých posledních dvacet let.“ 

(Noska, 1946, s. 9)
»>Už nejméně dvacet let mi je s náležitým důrazem připomínáte.“

(Šimková, 1949, s. 8)
„Vždyt mi je ohleduplně připomínáte už dobrých dvacet let.11

(Kondrysová, 1967, s. 9)
Noska tedy zvolil čas minulý, obě překladatelky čas přítomný. Noskovo 

řešení se tady nejeví jako nejvhodnější; z věty vyplývá, že paní Bennetová 

mluvila o svých nervech po dvacet let, ale nikoli, že si na ně často stěžuje i 

nyní. Kdyby čtenář neznal kontext, mohl by děj popsaný ve větě považovat za 

ukončený. Jako vhodnější se proto jeví řešení Šimkové a Kondrysové, ze 

kterého je zcela jasné, že děj nejen trval, ale trvá stále. Délka jeho trvání je 

ještě výstižně zdůrazněna užitím slůvka „už“. Nelze však generalizovat a tvrdit, 

že Noska vždy překládá anglické časy nevhodně -  v otázce této problematiky 

většinou všichni překladatelé nahrazují specificky anglické prostředky vhodnými 

českými.

V.3.5.2 Další charakteristické morfologické rysy jednotlivých překladů

Další tvaroslovné rozdíly mezi jednotlivými překlady jsou zřejmě z velké 

části dány dobou jejich vzniku - překlady Noskův a Šimkové pocházejí ze druhé 

poloviny čtyřicátých let, překlad Kondrysové ze druhé poloviny let šedesátých, 

dělí je od sebe tedy přibližně dvacet let.

Jak v překladu Nosky, tak v překladu Šimkové se setkáváme s 

prostředky, které dnes už znějí knižně, nebo až archaicky. Infinitiv zakončený 

na -ti, ačkoli není uplatňován zcela důsledně (Noska, „vyznat/ se, musí míti“- 

Šimková: „neopovažujte se provésti, jala se plísniti, měly pozvati“), psaní 

příslovečných spřežek odděleně (Noska, „z poloviny, do posledka“; Šimková 

„konec konců11), genitiv záporový (Noska i Šimková: „nemám o ní valného 

mínění11) a další výrazy (Noska: „tor; Šimková: „kterak11).

U Šimkové se setkáváme i s dalšími specifickými rysy, jako je časté 

používání jmenného tvaru adjektiv ve středním rodě („je možno, je však nejvýše
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pravděpodobno“) či dnes už zastaralé koncovky, či jejich absence („pořáde, 

čtrnácte, neb“)
U pozdějšího překladu Kondrysové výše jmenované prostředky 

nenacházíme.
S drobnými odlišnostmi se setkáváme při skloňování vlastních jmen: 

zatímco varianty „Bingleye" (Noska, Šimková) a „Bingleyho" (Kondrysová) jsou 

dnes stylisticky rovnocenné, Noskovo skloňování jmen zakončených na -s 

podle vzoru pán (např. „pana Jonesa“) může znít zastarale, stejně jako 

překladatelovo nerozlišování vokativu u některých jmen, zmíněné již v 

podkapitole V.2.1.1. věnované osobním jménům.

Celkově lze říci, že překlad Kondrysové díky pozdější době vzniku 

působí z hlediska dnešního čtenáře nejmoderněji. Rozdíl je však patrný i mezi 

překlady Nosky a Šimkové, které vznikly prakticky v téže době -  překlad 

Šimkové tíhne v morfologické rovině k využívání archaičtějších prostředků.

v 3.6 Pravopis a grafická úprava

Pravopis samozřejmě největší měrou podléhá dobovému úzu a je třeba 

si uvědomit, že to, co se dnešnímu čtenáři jeví jako zastaralé, bylo v době 

vzniku překladu běžným způsobem psaní. V překladech Nosky a Šimkové, 

které pocházejí ze 40. let, se občas setkáme se slovy, která se dnes už píší 

jinak; lze uvést příklad hned z první kapitoly, kde u Nosky nalezneme slovo 

nervosní“ a u Šimkové „nervosa11 (srov. Kondrysová: „neuróza11). Pravopis 

Kondrysové, jejíž překlad pochází ze 60. let, je dnešnímu úzu logicky bližší, i 

když i zde se setkáme s výrazy, jejichž pravopis už neodpovídá nejnovějším 

pravidlům (např. „salón", srov. dnešní kodifikovaná forma „salon").

Zvláštním rysem překladu Kondrysové je ponechávání kurzívy téměř 

všude tam, kde byla v anglickém originále. V angličtině je poměrně běžné 

používat ke zdůraznění některých výrazů kurzívu - tímto prostředkem si 

angličtina většinou kompenzuje pevný slovosled, který jen málokdy umožňuje 

umístit jádro výpovědi na konec. V češtině tento problém obvykle vyřeší 

tematicko-rématický slovosled. Kondrysová však ve valné většině případů 

kurzívu ponechává, např.: „Není vyhnutí, musíte to učinit, protože jinak bychom
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tam nemohly my." (Kondrysová, 1967, s. 8); Jak můžeme vědět, co se panu 

Bingleymu líbí nebo nelíbí..(Kondrysová, 1967, s. 9); budete moci 

trumfnout svou přítelkyni a představit jí pana Bingleyho vy" (Kondrysová, 1967, 

s. 10); „V tom s vámi nemohu zcela souhlasit.11 (Kondrysová, 1967, s. 10). Zdá 

se zbytečné ponechávat kurzívu v případech, kde je slovo samo o sobě dost 

zdůrazněno umístěním do pozice rématu; podivně v češtině působí zdůraznění 

nevýrazných slov, jakým je např. „co“ ve druhém z uvedených příkladů. Lze 

proto říci, že vhodnější je řešení Nosky a Šimkové, kteří kurzívu ve většině 

případů vypustili.

O zvláštním rysu překladu Šimkové, psaní čárky před spojkou „a" ve 

slučovacím poměru, bylo pojednáno už v podkapitole V.3.4 věnované syntaxi.
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VI. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ČESKÝCH PŘEKLADŮ

Jak bylo doloženo na příkladovém materiálu v části V. této práce, tři 

české překlady románu Pýcha a předsudek se od sebe v mnoha ohledech liší, a 

tudíž i čtenář získává při jejich čtení poněkud odlišný celkový dojem. Přestože 

žádný z překladů nelze označit za vysloveně špatný, je nepochybné, že 

jednotliví překladatelé se s jednotlivými problémy vyrovnali různými způsoby, a 
to někdy lépe, jindy hůře.

Zatímco předchozí část V. byla věnována podrobnému rozboru 

konkrétních překladatelských řešení z hlediska obsahu, stylu a jednotlivých 

jazykových rovin, důslednosti (či naopak nedůslednosti) jejich používání a 

dojmu, jaký zvolené řešení vyvolává v současném čtenáři, nyní se pokusíme o 

obecnější zhodnocení. Vyjdeme přitom z kritérií pro posuzování překladů 

z hlediska míry věrnosti či naopak volnosti, stylistické a jazykové zdatnosti a 

míry uchovávání cizích prvků, jak byla formulována v kapitole IV.2 této práce. 

Poté se pokusíme o celkové shrnutí a následně se pokusíme nastínit, jakou 

měrou a jakým způsobem jednotlivé překlady jako celek dokáží oslovit 

současné čtenáře.

VI. 1 VOLBA PŘEKLADATELSKÝCH ŘEŠENÍ

Na škále mezi věrností (doslovností) a volností se všechny překlady jeví 

jako poměrně věrné, nikoli však „otrocké”; všichni tři překladatelé se snaží 

přetlumočit myšlenkový obsah originálu, nikoli doslovně převádět formu. Pokud 

se vyskytnou odchylky od původního významu, lze je přičíst na vrub spíše 

neporozumění textu či přehlédnutí než úmyslné snaze o odklon od originálu.

Ani jeden ze zmíněných překladů tedy nepředstavuje v rámci zmíněné škály 

extrém. Při vzájemném porovnání však vystoupí do popředí rozdíly.

S vyslovenými omyly v interpretaci se setkáváme nejčastěji u Františka 

Nosky, pokud od nich však odhlédneme, je možné označit jeho překlad za 

nejdoslovnější. Projevuje se to jak u překladu jednotlivých výrazů (např. 

anglického „must“ i tam, kde mu v češtině lépe odpovídají jiné ekvivalenty než
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„museť), ale i na obecnější rovině, například v důsledném ponechávání 

anglických vlastních jmen a místních názvů. Překladatel se snaží co nejvěrněji 

tlumočit obsah díla, zatímco zřetel k umělecké stránce je u něj oslaben. 

Nepřítomnost „odvážnějších" řešení morfologických, syntaktických i lexikálních 
jeho text zplošťuje.

Naopak nejvolněji si při práci s textem počíná Eva Kondrysová. Využívá 

idiomů a příznakových prostředků i tam, kde v originálu nebyly, neváhá zvolit 

oslovení, které ve srovnání s originálem přidává ironický podtón (např. nahradit 

anglické „my dear českým „nejdražší manželi"), či vztáhnout původně obecné 

tvrzení ke konkrétní osobě (viz podkapitola V.3.1). Posiluje ironičnost a humor 

originálu do té míry, že by se místy dalo hovořit až o „vylepšování".

U Boženy Šimkové se setkáme s asi největší rovnováhou mezi volností a 

doslovností, dalo by se však polemizovat, zda její archaizující styl není 
v rozporu s autorským záměrem Austenové.

Vcelku lze tedy říci, že zatímco při vzájemném porovnání míry 

doslovnosti či naopak volnosti představuje překlad Šimkové přibližně střed, 

Noskův překlad se přiklání spíše k co největší obsahové přesnosti na úkor 

estetického účinku a překlad Kondrysové naopak k volnějšímu přístupu 
akcentujícímu umělecké působení.

Nejvýrazněji se překlady liší z hlediska využití stylistických a iazvkovvch 

prostředků.

Ze stylistického hlediska je nejbohatší překlad Evy Kondrysové. 

Překladatelka neváhá využívat výrazů z různých stylistických vrstev, 

kombinovat archaismy a knižní výrazy s výrazně hovorovými a expresivními 

prostředky (např. „ženuška", „dát někomu košem" či „nabulíkovat"). Navzdory 

míšení nejrůznějších stylů však její překlad nepůsobí nevyrovnaně. Častým 

využíváním hovorovosti a expresivnosti se překladatelce daří vytvořit text, který 

i dnes, zhruba dvě stě let po vzniku anglického originálu Pýchy a předsudku, 

působí velmi živě. Zvýrazňuje se ironičnost a humor předlohy, promluvy postav 

působí spontánně a věrohodně. Jen na některých místech lze uvažovat o tom, 

zda překladatelka nezašla až příliš daleko a zda hovorovost a expresivnost 

v textu neruší -  tak je tomu například v situacích, kdy ji překladatelka používá 

v dialozích postav, jejichž vztah je ryze formální. Celkově se však tendence
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k hovorovosti k autorskému stylu Austenové hodí a lze říci, že činí překlad jejího 

románu čtenářsky přístupnější. Zastaralé a knižní výrazy Kondrysové většinou 

slouží k zesílení ironičnosti a komičnosti textu (např. užití výrazů „bol“ či „zapěť, 

jak je zmíněno v podkapitole V.3.2.1) a působí v textu organicky a nápaditě. 

Pouze občas se vyskytují v bezpříznakovém kontextu a v těchto místech pak 

působí poněkud neústrojně. Těžko posoudit, zda k nim Kondrysová sáhla 

úmyslně, anebo je použila bezděčně, protože je jako příznakové nevnímala. V 

zajímavém protikladu k překladatelčině tendenci k hovorovosti a zcivilnění je 

skutečnost, že na rozdíl od druhých dvou překladatelů ponechává dlouhá, 

občas až poněkud nepřehledná souvětí. Celkově je překlad Evy Kondrysové 

nejbarvitější a zároveň nejpřístupnější modernímu čtenáři.

Živý a pestrý je i překlad Boženy Šimkové. Překladatelka neváhá 

využívat idiomů, deminutiv a citově zabarvených slov, její text se vyznačuje 

velmi bohatou slovní zásobou a širokou škálou typicky českých slovotvorných 

prostředků. Pro její styl je charakteristická archaičnost, a to jak v rovině lexikální 

(např. „arciže“, „mělf), tak morfologické (využívání přechodníků). Překladatelka 

se tímto způsobem zřejmě snaží navodit atmosféru doby vzniku románu. 

Některým současným čtenářům může tento styl vadit, může negativně ovlivnit 

jejich vnímání Jane Austenové, v extrémním případě je od autorky i odradit. Na 

druhou stranu se Šimkové stejně jako Kondrysové podařilo vytvořit velmi živý, 

plynulý a bohatý text; to, zdali se setká s příznivou odezvou, záleží především 

na vztahu čtenáře vůči archaickému vyjadřování.

Překlad Františka Nosky je ze všech tří nejméně barvitý. Jeho slovní 

zásoba je poměrně chudá, většinou bezpříznaková, překladatel jen velmi zřídka 

používá citově zabarvených slov a idiomů. Dialogy tudíž leckdy působí toporně, 

stylizovaně až nepřirozeně, z textu se vytrácí humor a ironie. Příliš často se 

nesetkáme ani s využitím typicky českých slovotvorných prostředků. Občas 

narazíme i na neobratnosti, například časté opakování týchž slov či příliš složité 

větné konstrukce. V překladu se také v největší míře setkáváme s omyly a 

posuny významu, které narušují plynulost čtení.

Co se týče kulturního kontextu a naturalizace. tj. poměru mezi 

zachováváním cizích prvků a jejich nahrazováním prvky domácími, z překladů
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je patrné, jak odlišnými způsoby se lze k této problematice postavit. U každého 
ze tří překladatelů je míra naturalizace jiná.

Nejmenší je u Františka Nosky. Ten ve svém textu ponechává největší 

množství cizích prvků, nepočešťuje osobní ani místní jména, a to ani 

v případech, kdy místní jména obsahují obecné pojmenování. Dokonce se 

vyhýbá adjektivizaci anglických místních názvů a neskloňuje některá osobní 

jména při oslovení. Naproti tomu v otázce tykání a vykání (které značně 

ovlivňuje čtenářovu percepci vztahů mezi postavami) je Noska 

nejprogresivnější, v největší míře využívá tykání, čímž do určité míry stírá 

konvence typické pro dobu vzniku díla. Eva Kondrysová sice většinu osobních 

jmen ponechává v anglickém znění, při práci s nimi však neváhá využít českých 

slovotvorných prostředků a deminutiv. Božena Šimková se snaží co nejvíce 

osobních jmen převést do češtiny, čímž se poněkud oslabuje místní kolorit, a o 

to rušivěji působí výrazy, které zůstaly v původním znění. Obě překladatelky 

volí vykání i pro komunikaci mezi manžely, snoubenci a rodiči a dětmi, přiklánějí 

se v tomto ohledu tedy spíše na stranu zachování dobového koloritu. Při 

překladu reálií, které nemají v češtině ekvivalenty, se setkáme s nápaditými 

řešeními, ale na druhé straně i s omyly u všech překladatelů.

I v této souvislosti lze tedy konstatovat, že Noska tíhne k co největší 

formální věrnosti originálu a příliš nevyužívá možností, které mu nabízí čeština. 

Eva Kondrysová usiluje o zachování akcentu na anglické prostředí, ale přitom 

se snaží zpřístupnit a „zcivilniť dílo prostřednictvím využívání typicky českých 

jazykových prostředků, které leckdy navozují expresivitu. Božena Šimková 

zachází nejdále ve snaze co nejvíce originál přiblížit českému prostředí a bylo 

by jí možné vytknout určitou nedůslednost, s níž mezi převahou 

naturalizovaných prvků občas ponechává prvky původní.

VI.2 CELKOVÉ SHRNUTÍ

Pokusíme-li se shrnout závěry vyplývající z porovnání tří českých 

překladů románu Pýcha a předsudek, lze konstatovat, že překlad Františka 

Nosky patří k průměru. Na jedné straně nelpí příliš doslovně na originálu, 

neobsahuje nesmyslné věty na první pohled prozrazující anglický původ, na něž
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nejednou narazíme v dnešní překladové literatuře. Na straně druhé Noskovo 

vyjadřování není ve srovnání s druhými dvěma překladatelkami nijak nápadité a 

setkáváme se i s nepříliš obratnými formulacemi. Navíc se z textu občas vytrácí 

humor a ironie, nebo jsou přinejmenším oslabeny, takže vyprávění působí 

stroze. Velkým nedostatkem je množství chyb vzniklých buď chybnou 

interpretací originálu (posuny ve významu či úplné změny smyslu), nebo 

nedůsledností (hrubky, chybějící věty, záměny jmen apod ). Překlad by se 

vzhledem k výrazové strohosti s určitou měrou nadsázky dal označit za 

„poněkud technicistní“.

Překlady Boženy Šimkové a Evy Kondrysové lze označit za 

nadprůměrné. Obě překladatelky mají barvitý jazyk, širokou slovní zásobu, 

používají nápaditá vyjádření, která text oživují. Jejich formulace většinou nejsou 

strojené, takže se text čte plynule (Šimková tíhne spíše k rozvleklejšímu 

vyjadřování, Kondrysová spíše ke kondenzaci). Oběma se daří dobře 

přetlumočit autorčin humor a ironii, vystihnout náladu originálu.

Asi nej výraznějším rozdílem mezi oběma překlady je stylistická vrstva, ze 

které překladatelky volí výrazivo -  u Šimkové nalézáme značné množství 

knižních a archaických výrazů, u Kondrysové naopak výrazů hovorových. 

Překlad Kondrysové je tudíž blíže současnému vyjadřování, zatímco překlad 

Šimkové více upomíná na to, že jde o román z počátku 19. století.

Svým způsobem tyto dva překlady reprezentují dva odlišné přístupy 

k potřebě aktualizace díla a jeho uměleckého účinku: Šimková se očividně snaží 

přiblížit dílo co nejvíce českému prostředí, ale zároveň co nejvíce zachovat 

dobový kolorit -  stylem i využívanými jazykovými prostředky upozorňuje a 

zdůrazňuje, že se jedná o román ze vzdálenější minulosti; archaizující tón 

používá jako prostředek ozvláštnění. Naproti tomu Eva Kondrysová se vydala 

opačnou cestou -  více zachovává „anglickosť prostředí, ale přitom se snaží 

akcentovat civilnost a hovorovost, humor a ironii tak typické pro originál.

VI.3 PŮSOBENÍ NA SOUČASNÉ ČTENÁŘE

Z čtenářského hlediska už dnes nemá Noskův překlad příliš co 

nabídnout. Jeho nejvýraznějším přínosem asi bylo první převedení Pýchy a

75



předsudku do českého jazyka, a tudíž zpřístupnění tohoto díla české čtenářské 

obci. Noskův překlad sice nelze označit za nevyhovující (zejména ve srovnání 

s některými překlady, které dnes vycházejí), ale nezprostředkovává typické rysy 

autorčina díla natolik, aby reprezentativně představil její styl, a vzhledem 

k výrazové strohosti a oslabení humoru a ironie nepředstavuje ani „zábavné 

čtení11.
Překlad Boženy Šimkové je kvalitní, jazykově i stylově výrazný, avšak 

z hlediska dnešních čtenářů obsahuje jeden poněkud problematický aspekt -  

celkové archaické vyznění. To dodává románu nádech „starosvětskosti11 a 

akcentuje časovou vzdálenost, na druhou stranu možná pro některé čtenáře 

odsouvá Austenovou do „říše klasiků11; předurčuje ji k odtažitému vnímání, 

jakým se dnes někteří žáci a studenti dívají například na klasická díla české 

literatury 19. století. Jde o překlad velmi barvitý a svérázný, který si může získat 

své příznivce, ale určitě není pro každého. Možná právě tato skutečnost vedla 

nakladatelství Odeon k zadání překladu nového.

Eva Kondrysová v souladu se svou pověstí špičkové překladatelky 

odvedla z překladatelského hlediska výbornou práci. Její překlad nepostrádá 

jazykovou bohatost a zároveň patrně nejlépe zprostředkovává „ducha11 díla -  

předkládá Pýchu a předsudek jako svěží, živý obraz mezilidských vztahů (byť 

dobově a společensky podmíněných), a to jazykem, který apeluje na čtenáře a 

umožňuje jim alespoň do určité míry se ztotožnit s postavami a vnímat je jako 

reálné bytosti. Nejenže asi nejvýstižněji tlumočí specifické rysy stylu Austenové, 

ale činí ji velmi přístupnou i moderním čtenářům; napomáhá tomu, aby její dílo 

zůstalo i „čtením pro zábavu11 a nejen klasickým dílem světové literatury.
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V. ZÁVĚR

Jane Austenová je v současné době hodnocena jako jedna 

z nejvýznamnějších postav anglicky psané literatury. Výstižnou povahokresbou 

svých hrdinů (zejména ženských hrdinek), ironickým a satirickým viděním světa, 

které je oproštěno od sentimentu, ale zároveň nepostrádá realističnost a 

pochopení pro postavy, a mistrně vybudovanými dialogy, které jsou těžištěm 

jejích románů (zatímco popisy jsou zredukovány na minimum), si vytvořila 

výjimečný styl, který si našel příznivce už mezi jejími současníky a ještě většího 

ohlasu se dočkal několik desetiletí po její smrti. Díky svěží literární formě a 

nadčasovosti témat je Austenová značně populární i v současnosti, o čemž 

kromě častých reedic jejích děl, svědčí i množství odborných a laických 

pojednání o její tvorbě, množství filmových zpracování jejích děl a aluze 

v populární literatuře. Ačkoli některé prvky, kterými byla Austenová progresivní 

ve své době (např. emancipace ženských hrdinek) mohou dnešnímu běžnému 

čtenáři připadat už zcela samozřejmé, témata mezilidských vztahů a sváru mezi 

rozumem a citem zůstávají aktuální dodnes a oslovují i čtenáře, kteří po jejích 

knihách sahají pouze pro zábavu.

Jelikož čeští čtenáři se s dílem Jane Austenové většinou seznamují 

prostřednictvím překladů, pokusila se tato práce porovnat existující české 

překlady románu Pýcha a předsudek, který je zřejmě nejpopulárnějším dílem 

Austenové a bývá považován i za její dílo nejdůležitější, a vystihnout, jak 

jednotlivé překladové verze na čtenáře působí a jak ovlivňují jejich vnímání 

románu. Na konkrétních příkladech se pokusila ukázat, jak se jednotlivým 

překladatelům podařilo či nepodařilo překlenout rozdíly mezi angličtinou a 

češtinou a přetlumočit kvality originálu českému publiku, a nakonec se pokusila 

shrnout charakteristické rysy jednotlivých překladů a zhodnotit je.

Na základě rozboru a porovnání českých překladů lze konstatovat, že 

dílo Jane Austenové Pýcha a předsudek bylo zprostředkováno v adekvátní 

podobě. První překlad Františka Nosky z roku 1946 vcelku přijatelně zpřístupnil 

dílo českým čtenářům, avšak trpěl určitými nedostatky, zejména pokud jde o
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uměleckou výraznost, dále pak některými zjevnými překladatelskými omyly i 

nedostatečnou redakční úpravou. Záhy, již po třech letech, vyšel překlad 

Boženy Šimkové, který kromě vyšší jazykové a stylové úrovně i umělecké 

výraznosti představoval kvalitativní posun též v zachycení atmosféry původního 

díla, zejména humoru a ironie. Konečně překlad Evy Kondrysové, který poprvé 

vyšel roku 1967, předkládá Pýchu a předsudek českým čtenářům v podobě 

nejen překladatelsky všestranně kvalitní, ale navíc i natolik čtivé a nadčasové, 

že ani po čtyřiceti letech od svého vzniku nezastaral. Zatímco s překlady 

Františka Nosky a Boženy Šimkové se dnes lze v knihovnách setkat pouze 

sporadicky, překlad Evy Kondrysové vychází opakované a je běžně dostupný 

v knihkupectvích i veřejných knihovnách. Právě tato podoba románu Pýcha a 

předsudek tudíž zásadním způsobem ovlivňuje, jak dnes již klasické dílo Jane 

Austenové přijmou nové generace čtenářů.

Existence tří různých překladů Pýchy a předsudku, stejně tak jako vysoký 

počet českých vydání tohoto románu vypovídají o tom, že čtenářský i 

nakladatelský zájem o toto dílo i v českém prostředí přetrvává. Vzhledem 

k tomu, že poslední překlad vznikl před čtyřiceti lety, bylo by možno klást si 

otázku, zda stále ještě plní svou funkci uspokojivě (i to je jeden z důvodů, proč 

se tato práce zabývala překlady Pýchy a předsudku též z hlediska jejich 

působení na současné čtenáře). Poznatky, k nimž jsme během této práce 

dospěli, nás vedou k závěru, že román Jane Austenové Pýcha a předsudek je 

českým čtenářům k dispozici v podobě, jež zaručuje, že autorka a její dílo 

zůstávají aktuální a přitažlivé i pro současnou čtenářskou obec.
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POZNÁMKY

1 Je zajímavé, že navzdory zpochybňování (které je sice proneseno ústy postavy, ale lze 
usuzovat, že autorka se s ním ztotožňuje) Austenová sama tento výraz (v originále „violently in 
love“) později použila ve výše zmíněné scéně, kde Darcy Elizabeth ve vší vážnosti a upřímnosti 
žádá o ruku. Z českých překladů se však tento paradox vytrácí: Eva Kondrysová překládá výraz 
pokaždé jinak Qednou jako „vášnivé miloval", podruhé jako „bezmezné zamilovaný"), stejně tak i 
František Noska („po uši zamilován", „horoucně zamilovaného") a Božena Šimková („vášnivě 
zamilován", „hluboce zamilovaný").

2 J. Levý rozděluje knižní tituly do dvou základních skupin, kromě výše zmíněné je to ještě 
skupina, kam patří „název popisný, čistě sdělovací, udává přímo téma knihy, zpravidla tím, že 
jmenuje hlavní osobu a často i literární druh" (Levý, 1998, s. 153)

3 J. Levý to uvádí na příkladu románu Sága rodu Forsytů:.... v Sáze rodu Forsytů máme jména: 
Nicholas, James, Philip, Irene, Soarnes, Swithin, Jolyon. Zachováme-li jejich anglickou podobu, 
budou cizí jména rušit atmosféru důvěrnosti v některých situacích a především vzniknou potíže 
se skloňováním jmen Irene, Philip, Nicholas. Rozhodneme-ll se počeštit jména, co se 
Soamesem, Jolyonem a Swithinem, kteří nemají české obdoby? Vznikla by tak směsice 
křestních jmen českých a cizích." (Levý, 1998, s. 95)

4 Lze jen spekulovat, proč se překladatelka rozhodla právě pro Elišku, a nikoli pro Alžbětu, když 
Alžběta se jako ekvivalent anglického jména Elizabeth užívá častěji - např. jména anglických 
královen Elizabeth I.. II. se vždy překládají jako Alžběta, nikdy jako Eliška. Zřejmě jde o věc 
osobního vkusu; možné je také, že překladatelka chtěla z nějakého důvodu zachovat 
zdrobnělinu Eliza, a ta se hodí spíš ke jménu Eliška než ke jménu Alžběta.

5 „K lexikálnímu ochuzení dochází velmi často tím, že pň volbě českého překladu použije 
překladatel slova obecnějšího, a tím méně názorného a svěžího." (Levý, 1998, s. 138)

6 Náhradu výrazů, které nemají české ekvivalenty, výrazy jinými připouští i J. Levý, ale 
zdůrazňuje, že tyto by neměly být příznakové: „Za ty prostředky, pro které domácí jazyk nemá 
ekvivalenty a které v původním znění nemají schopnost vyvolat iluzi prostředí originálu, je 
možno substituovat domácí analogii bezpříznakovou, neutrální." (Levý, 1998, s. 123) V 
uvedeném příkladě se o příznakový výraz nejedná, je tudíž pňjatelný.

7 Doslovné překládání anglických modálních sloves je jednou z častých překladatelských 
neobratností. Nedá se říci, že by bylo za všech okolností chybné, ale leckdy je vhodnější 
nahradit ho příslovcem. Tak i např. L. Dušková ve své Mluvnici současné angličtiny uvádí jako 
příklad anglickou větu: „You must all wish me a thousand miles away!" s překladem „Všichni si 
jistě přejete, abych byla odtud tisíc mil." (Dušková, 1994, s. 195). V uvedeném případě lze 
považovat za vhodnější překlad typu „nevyhnutelně zatouží".

8 Překladatelství přece jen zůstává reprodukčním uměním, nikoli svébytnou tvorbou, slovy 
Levého: „Cílem překladatelovy práce je zachovat, vystihnout, sdělit původní dílo, nikoliv vytvořit 
dílo nové, které nemělo předchůdce; cíl překladu je reprodukční." (Levý, 1998, s. 85)

9 1 Kondrysová, která byla ve výše zmíněných případech uváděna jako ta, která originál převádí 
správně, se na některých místech od správného významu odchyluje, např. v tomto místě z 
druhé kapitoly: Paní Bennetová ujišťuje dceru Lydii, že přestože je nejmladší, pan Bingley si s ní 
určitě zatancuje. Dcera odpovídá: „OhL. I am not afraid; for though I am the youngest, I’m the 
tallest." (Austen, s. 16). Noska překládá jako: „Oto nemám žádné strachy... Jsem sice 
nejmladší, ale jsem největší." (Noska, 1946, s. 13), Šimková jako „Oto nemám žádný strach 
Vždyť jsem největší, přesto, že jsem nejmladší." (Šimková. 1949, s. 11), ale u Kondrysové se 
setkáme s významem poněkud odlišným: „Hm, já se ho neleknu... nejmladší jsem, ale zato 
jsem největší." (Kondrysová, 1967, s. 11). V originále přitom slůvko „afraid" neodkazuje 
k možnému strachu z pana Bingleyho, ale pouze k obavám, že by si s Lydií nemusel 
zatancovat.
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10 Slovy J. Levého: „Většině profesionálních překladatelů je dnes již jasné, že v angličtině je 
stereotypní opakování slovesa „said“ v uvozovacích větách dáno tím, že anglická literatura tu 
prostě má jinou konvenci, a zpravidla v tomto případě sloveso uvozovací věty různě obměňují." 
(Levý, 1998, s. 144)

11 Emocionálnost uvozovacích sloves u Šimkové vynikne již při prostém výčtu jejích výrazů 
použitých ve druhé kapitole ve srovnání s výrazy, které použili ostatní dva překladatelé: 
Šimková: „obrátil se s poznámkou, ozvala se pohněvaně, poznamenala, doložil, prohodil, hájila 
se, zděsila se, namítla, 0, pokračoval, zahučela, zasmál se, horovala, vypjala se pyšně“; Noska: 
„řekl, prohodila mrzutě, řekla, řekl, prohodil, odpověděla vzdorovitě, vmísila se, bručela, pravil, 
pokračoval, nakvašeně pronesla, řekl, prohlásila, odpověděla sebevědomě”; Kondrysová: 
„poznamenal, odvětila pohněvaně, řekla, pravil, řekl, odpověděla dotčeně, zvolala, řekla, zvolal, 
pokračoval, zvolala, řekl, pravila, prohlásila rozhodně".
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RÉSUMÉ:

This thesis compares three translations of Jane Austen’s novel Pride and 

Prejudice that are currently available to Czech readers. It builds on the fact that, 

in the Czech environment, most readers acquaint themselves with the works of 

foremost English writers exclusively through translations, and consequently, the 

ability of the translator to interpret the qualities of the original is crucial for the 

readers’ perception of the work as well as the author. This is increasingly 

important with works, such as Pride and Prejudice, that come not only from a 

different cultural context but also from a relatively distant period of time, which 

makes the transfer of ideas and forms even more demanding.

The first part of the thesis presents a brief introduction to the life and 

work of Jane Austen, her place in the history of English literature, and her 

ongoing popularity with readers worldwide. It then goes in more detail into the 

novel Pride and Prejudice, providing also a full list of Czech translations and 

editions.

In the core chapter, the three Czech translations, by František Noska, 

Božena Šimková and Eva Kondrysová, are compared. On concrete examples, 

the translation methods used by individual translators are illustrated and further 

analysed. The analysis focuses on various aspects of the translators’ efforts 

and their ways of dealing with dilemmas presented by the differences between 

English and Czech language systems as well as cultural realities. A special 

section is devoted to translating issues related to the cultural context, such as 

names of characters and places, the forms of addressing people and words that 

do not have Czech equivalents. Another section focuses on the aspects of 

language and style: It analyses lexical means (e.g. the use of idioms, 

preference for colloquialisms in contrast to archaisms and vice versa), word 

formation, syntactic and morphological levels and spelling. While dealing with 

language levels, the style is also evaluated, especially with regard to the 

translators’ ability to adequately interpret the characteristic stylistic values of the 

original, esp. the vivid dialogues and irony. Permanent attention is also paid to 

the impact of the individual solutions to translation problems on the reader’s 

perception of the novel.
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The final part of the thesis presents an overall evaluation of the three 

translations through summarizing their approaches to solving major theoretical 

dilemmas of literary translation (e.g. level of faithfulness, level of 

„domestication11) and adequacy of language and style: Although all the three 

translations can be considered adequate, Noska’s work does not fully reflect the 

richness of Austen’s original and its atmosphere. The other two translations 

represent a high standard of quality; the major difference, however, can be 

observed in the prevailing tendency toward a more archaic style in the 

translation by Šimková, while the translation by Kondrysová prefers a more 

colloquial style that, in some cases, even strengthens the irony and humour of 

the original.

The thesis concludes that, especially thanks to the most recent of the 

three translations, Jane Austen’s Pride and Prejudice is available to Czech 

readers in a form that very well complies with the original and provides a good 

basis for understanding and popularity of Jane Austen among contemporary 

readers of all generations.
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ANOTACE:

Diplomová práce porovnává tři české překlady románu Jane Austenové 

Pýcha a předsudek, jež jsou k dispozici soudobým čtenářům. Na konkrétních 

příkladech ilustruje překladatelskou metodu, zvolená překladatelská řešení, 

jakož i jazyk a styl jednotlivých překladů a zabývá se jejich dopadem na 

vnímání díla z čtenářského hlediska. V závěru předkládá celkovou 

charakteristiku jednotlivých překladů.

Ústřední knih.Pef UK
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