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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá překladem a překladatelskou analýzou básní 

Dejection: An Ode, The Nightingale, Frost at Midnight a Love anglického 

romantického básníka Samuela Taylora Coleridge. Překladatelská analýza vychází 

především z mého vlastního překladu a dále z překladů Václava Renče (1. vydání 

roku 1965) a Zdeňka Hrona (1999). Práce je rozdělena na tři části. První z nich se 

zabývá porozuměním výchozímu textu a filologickými problémy, které jej mohou 

ztížit nebo mu zabránit. Dále jsou zde popsány významové rozdíly mezi jednotlivými 

překlady, které vznikaly jednak z důvodu odlišné interpretace jednotlivých 

překladatelů, a jednak v důsledku volby neadekvátních českých ekvivalentů. V druhé 

části je předložena interpretace básní, která z velké části vychází z Coleridgova pojetí 

obraznosti (Imagination) a fantazie (Fancy), jak jej on sám vysvětluje ve svém díle 

Biographia Literaria. Třetí část pojednává o problémech, které vyvstaly při snaze 

dané básně vhodně přestylizovat do češtiny. Zvláštní důraz je zde kladen na 

problematiku českého jambického verše. Je zde předložen stručný historický přehled 

jeho použití a naznačeny nejdůležitější překladatelské strategie, tedy využití 

daktylských incipitů a ženského zakončení. Ve třetí části jsou také charakterizovány 

specifické rysy Coleridgových veršů a popsány nejvýraznější stopy výchozího jazyka 

ve zkoumaných překladech. Na závěr jsou uvedeny významové posuny, ke kterým 

dochází. Prvním z nich je simplifikace, která nastává ve třech typech případů: 

v situacích, které jsou popsány více či méně synonymními výrazy; u 

několikaslovných spojení, které je možné shrnout výrazem méněslovným; a nakonec 

v místech s příliš vysokou významovou hustotou, ve kterých docházelo k úplnému 

vypuštění některých významů. Simplifikace také někdy vedla ke ztrátě výrazových 
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prostředků. Druhým typem posunu je explikování, které spočívá v nahrazení 

implicitnosti explicitností, upřednostnění víceslovného výrazu před jednoslovným a 

přiblížení kontextu. Třetím typem je volné přebásnění, při kterém dochází 

k přidávání nových významů, je to tedy posun poměrně nežádoucí, zejména ve 

dvou rýmujících se básních však poněkud častý. Posledním typem je výrazové 

zesílení, které se projevuje především použitím figurativních prostředků na místech, 

kde v originále použity nejsou. 

Klíčová slova 

Překlad, překladatelská analýza, překladatelský komentář, Coleridge, obraznost, 

fantazie. 

 

Abstract 

 The aim of the thesis is to present a new translation and a translatological 

analysis of four selected poems by the English Romantic poet Samuel Taylore 

Coleridge, i.e. Dejection: An Ode, The Nightingale, Frost at Midnight, and Love. The 

analysis is based on the presented translation and on the previous translations of the 

same texts by Václav Renč (first published in 1965) and Zdeněk Hron (published in 

1999). The thesis is divided into the translation and three following parts. The first 

part covers the understanding of the texts and the philological problems that might 

impede it. There is also a description of semantic differences between individual 

translations. These differences originate in diverse interpretations of the texts by their 

translators and in inadequate choices of Czech equivalents. The second part consists 

of my own interpretation of the poems which is based on Coleridge’s concept of 
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Imagination and Fancy described in his Biographia Literaria. The third part deals 

with the problems that arouse from the attempt to translate the poems into Czech, 

which is mainly the matter of Czech iambic verse. A brief historical outline of its 

usage is presented, as well as the prominent translatological strategies, i.e. the use of 

dactylic incipits and feminine endings. There is also a characteristic of specific 

features of Coleridge’s verse and a description of the most distinct marks of the 

departure language in the translations. Finally, the semantic shifts in the translation 

are commented on, namely simplification, explication, poetical recasting and 

strengthening of the means of expression. Simplification occurs  where expressions 

consisting of several words are reduced; where synonymous expressions are used; 

and finally, at places with a high semantic density where some of the meanings are 

completely omitted. Simplification, however, can lead to a loss of  means of 

expression. Explication is based on substitution of implicitness by explicitness, 

preferring expressions consisting of more words and description of the context. 

Poetical recasting lies in adding new meanings.  This phenomenon is rather 

undesirable even though frequent, especially in the two rhyming poems. Finally, 

strengthening of the means of expression  involves employment of figurative 

expressions where these are not present in the original version. 

Key words 

Translation, translatological analysis, translation commentary, Coleridge, 

Imagination, Fancy. 
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1. Úvod 

 

Tématem této bakalářské práce je překladatelská analýza básní anglického 

romantického básníka Samuela Taylora Coleridge Dejection: An Ode, The 

Nightingale, Frost at Midnight a Love. Součástí je také můj vlastní překlad těchto 

básní, ze kterého analýza vychází, a porovnání tohoto překladu s již existujícími 

překlady do češtiny od Václava Renče a Zdeňka Hrona. Renčovy překlady básní 

Dejection: An Ode, The Nightingale a Love byly vydány ve dvou podobách, pro 

srovnání jsem tedy použila jejich nejnovější vydání z roku 2010. Cílem práce není 

poskytnout překlad, který by ve všech směrech předčil překlady již existující, nýbrž 

za pomocí tohoto překladu identifikovat možné překladatelské problémy, porovnat 

jejich řešení u překladů Renče a Hrona, a případně navrhnout řešení vlastní. 

Překladatelská analýza je strukturována podle rozdělení překladatelovy práce, jak jej 

uvádí Jiří Levý: 

1. pochopení předlohy 

2. interpretace předlohy 

3. přestylizování předlohy
1
 

 

K volbě S. T. Coleridge mě vedla má záliba v jeho básních, na kterých 

oceňuji především barvitost a hloubku jednotlivých obrazů. Konkrétní básně byly 

vybrány tak, aby splňovaly kritérium existujícího překladu jak Renčova, tak 

Hronova, a zároveň jejich délka nepřesahovala rozsah, který jsem schopná pokrýt 

v bakalářské práci. 

                                                           
1
 Jiří Levý, Umění překladu (Praha: Československý spisovatel, 1963) 25. 
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2. Překlad 
 

Sklíčenost: Óda 

 

Já viděl včera večer měsíc, 

ač v novu, vidět přesto byl, 

můj pane, ach, mám velký strach, 

že bouře nás dnes nemine. 

-Balada o siru Patriku 

Spenceovi- 

I. 

Já řekl bych, že, měl-li pravdu bard 1 

v té slavné starodávné baladě, 2 

ač klidná zatím noc, je nasnadě, 3 
že vítr divý zahraje svůj part. 4 

To potom jiná píseň bude znít, 5 

když hromy budou v dáli temně hřmít, 6 

než tenhle větřík, co před chvílí vál, 7 

jak na loutnu by hrál. 8 

Z jasného srpku měsíce 9 

úplněk vidím nořit se, 10 
a jako postříbřená nit 11 

se kolem něho vine matný svit. 12 

V tom srpku luny tuším úplněk –  13 
je předzvěstí, jak dešti šedý mrak, 14 

jak blesku hlučný hrom je doplněk, 15 

a vítr blížící se bouře znak. 16 

Snad brzy hromobití nastane, 17 
mou bolest odvane, 18 

přehluší ve mně vzniklou nicotu, 19 

a duši probudí k novému životu. 20 
II. 

Jen tupá bolest plná temných chmur 21 

a prázdný, jaksi zmátožený žal, 22 

jenž nezanikne, ani kdybych štkal 23 
on by se nepohnul. 24 

Má paní, ač teď krásně pěje drozd, 25 

já bezstarostných myšlenek jsem prost 26 
a hledím stále, celý večer již, 27 

na obzor, za který šlo slunce spát, 28 

na nebe, jak by vznášelo se blíž 29 
a divou září zdálo se mi plát. 30 

Tam úzké pruhy mraků, prořídlé, 31 

a mihotající se hvězdy mdlé, 32 

jež těmi mraky problikávají 33 
a třpytí se na noci pokraji. 34 

Jen srpek luny jak by plavil se 35 

po bezoblačném moři záře své. 36 
Já vidím, jak je všechno líbezné, 37 

však srdce nevnímá to, vůbec ne. 38 

 
 

Dejection: An Ode 

 

Late, late yestreen I saw the new Moon, 

With the old Moon in her arms; 

And I fear, I fear, my Master dear! 

We shall have a deadly storm. 

-Ballad of Sir Patrick Spence- 

 

I. 

Well! If the Bard was weather-wise, who made 

The grand old ballad of Sir Patrick Spence, 

This night, so tranquil now, will not go hence 

Unroused by winds, that ply a busier trade 

Than those which mould yon cloud in lazy flakes, 

Or the dull sobbing draft, that moans and rakes 

Upon the strings of this Eolian lute, 

Which better far were mute. 

For lo! the New-moon winter-bright! 

And overspread with phantom light, 

(With swimming phantom light o'erspread 

But rimmed and circled by a silver thread) 

I see the old Moon in her lap, foretelling 

The coming-on of rain and squally blast. 

And oh! that even now the gust were swelling, 

And the slant night-shower driving loud and fast! 

Those sounds which oft have raised me, whilst they awed, 

And sent my soul abroad, 

Might now perhaps their wonted impulse give, 

Might startle this dull pain, and make it move and live! 

II. 

A grief without a pang, void, dark, and drear, 

A stifled, drowsy, unimpassioned grief, 

Which finds no natural outlet, no relief, 

In word, or sigh, or tear -  

O Lady! in this wan and heartless mood, 

To other thoughts by yonder throstle wooed, 

All this long eve, so balmy and serene, 

Have I been gazing on the western sky, 

And its peculiar tint of yellow green: 

And still I gaze -and with how blank an eye! 

And those thin clouds above, in flakes and bars, 

That give away their motion to the stars; 

Those stars, that glide behind them or between, 

Now sparkling, now bedimmed, but always seen: 

Yon crescent Moon, as fixed as if it grew 

In its own cloudless, starless lake of blue; 

I see them all so excellently fair, 

I see, not feel, how beautiful they are! 
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III. 

Má veselosti, kdes? 39 
Však těžko bych tě snes, 40 

teď, když mi hrdlo dusí zármutek, 41 

jen zbytečné by bylo 42 
chtít zrak odvracet silou, 43 

k obzoru ihned by se rozutek. 44 

Těžko mě to, co vidím venku, vzruší, 45 
probudí ve mně vášeň, vzkřísí život v duši. 46 

IV. 

Kdo získat chce, ponejprv musí dát. 47 

Příroda žije v nás. Je s ní spjat 48 
celý náš život, je nám vždycky nejblíže. 49 

Kdyby nám chladný nelítostný svět 50 

neposkytl krásného vůbec nic, 51 
musíme přese všechny obtíže 52 

samotnou naši duši nechat pět, 53 

z ní chrlit jasnou záři víc a víc, 54 

a tou obklopit zem. 55 

To z duše musí prýštit mocný hlas, 56 

jenž provázet nás bude každým dnem, 57 

neb zvuků všech je součást celý čas. 58 
V. 

S tvým čistým srdcem nemusíš se ptát, 59 

jakou to hudbu umí duše hrát, 60 

a kdepak že se ukrývá 61 
to světlo, jasná záře třpytivá, 62 

ta krása, co je schopna mocných čar. 63 

To radost, nejmilejší paní má, 64 
již zažívá jen čistých duší pár, 65 

z nichž vyzařuje život – jeho žár. 66 

To radost, paní, mocná sbírka čar, 67 

již příroda nám dala jako dar. 68 

Toť nová zem a nový ráj, 69 

v němž pyšným není dopřán žádný čas. 70 

Radost – ten jasný mrak a libý hlas. 71 

Jsme šťastni sami se sebou. 72 

To světlo tvoří všechny barvy světa, 73 

a všechny zvuky jsou zas ozvěnou 74 
té hudby, z které duše vzkvétá. 75 

VI. 

I dřív jsem zažíval krušnější chvíle, 76 

mou strast však tehdy vždycky přemohla 77 

radost, ta smutku ubrala na síle. 78 

V mé mysli jejich bitva proběhla. 79 

Tehdy jsem ještě nepřestával doufat -  80 

v přírodě jsem si přece nemoh zoufat. 81 

Dnes záda shýbám pod svým trápením, 82 

a je mi jedno, že tím docílím 83 

jen slz, neb představivost 84 

III. 

My genial spirits fail; 

And what can these avail 

To lift the smothering weight from off my breast? 

It were a vain endeavour, 

Though I should gaze forever 

On that green light that lingers in the west: 

I may not hope from outward forms to win 

The passion and the life, whose fountains are within. 

IV. 

O Lady! we receive but what we give, 

And in our life alone does Nature live: 

Ours is her wedding-garment, ours her shroud! 

And would we aught behold, of higher worth, 

Than that inanimate cold world allowed 

To the poor loveless ever-anxious crowd, 

Ah! from the soul itself must issue forth 

A light, a glory, a fair luminous cloud 

Enveloping the Earth -  

And from the soul itself must there be sent 

A sweet and potent voice, of its own birth, 

Of all sweet sounds the life and element! 

V. 

O pure of heart! thou need'st not ask of me 

What this strong music in the soul may be! 

What, and wherein it doth exist, 

This light, this glory, this fair luminous mist, 

This beautiful and beauty-making power. 

Joy, virtuous Lady! Joy that ne'er was given, 

Save to the pure, and in their purest hour, 

Life, and Life's effluence, cloud at once and shower, 

Joy, Lady! is the spirit and the power, 

Which wedding Nature to us gives in dower, 

A new Earth and new Heaven, 

Undreamt of by the sensual and the proud -  

Joy is the sweet voice, Joy the luminous cloud -  

We in ourselves rejoice! 

And thence flows all that charms or ear or sight, 

All melodies the echoes of that voice, 

All colours a suffusion from that light. 

VI. 

There was a time when, though my path was rough, 

This joy within me dallied with distress, 

And all misfortunes were but as the stuff 

Whence Fancy made me dreams of happiness: 

For hope grew round me, like the twining vine, 

And fruits, and foliage, not my own, seemed mine. 

But now afflictions bow me down to earth: 

Nor care I that they rob me of my mirth; 

But oh! each visitation 
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sám sobě odjímám tím žalem vším, 85 

má duše zná teď jenom mlčenlivost. 86 
Nemůžu nic, než nemyslet na to, 87 

co cítím. Trpělivý, klidný být, 88 

a ukrást to, co celkově vzato 89 
mě činí přirozeným. Takto dlít. 90 

Nevím, jak jinak bych měl s tímhle žít, 91 

než snažit se, aby se stalo zvykem, 92 
co uspokojí část, a pojmout to celkem. 93 

VII. 

Kéž by ten jedovatý hlas už ztich. 94 

Je jako uštknutí 95 
od zlého hada. Zase slyším vichr, 96 

sám burácí tu bez povšimnutí. 97 

Zvuk loutny změnil se v útrpný křik, 98 
jak kdyby se k nám blížil ďáblův šik. 99 

Ach, větře, lépe tvoje hudba zní 100 

ve skalách, nad jezerem, nad lesy, 101 

či v domě stojícím nad útesy, 102 

kde dneska jenom duchové už dlí. 103 

Jako bys ďáblu temnou slávu pěl, 104 

a chladnou zimu vrátit zpátky chtěl –  105 
však vlahé deště, květy pučící 106 

jsou jiné doby věrní sloužící. 107 

Jsi básník, z jehož básní mluví vztek, 108 

a taky schopný herec výstřední. 109 
Co budeš zpívat teď? 110 

Jak pádícího vojska hlasů změť, 111 

jak sténajících mužů strastný skřek, 112 
jak vzlyky plné bolesti tvá píseň zní. 113 

Teď na okolí náhle padl klid, 114 

hluk ustal, vítr je teď mírnější. 115 

Zanikla píseň útrpná, 116 

teď zpívá jinak, spíše konejší, 117 

písničku méně děsivou, 118 

vlastně spíš celkem příznivou, 119 

jak by ji dávný pěvec vymyslel. 120 

Je o maličkém dítěti, 121 

co ještě dobré paměti 122 
moc nemá – v zahradě zcela při smyslech  123 

se ztratilo. Strachy ani nedutá, 124 

tu hned však stesk po matce nářek rozpoutá. 125 

VIII. 

Ač půlnoc, spánek vyhýbá se mi, 126 

na svoji paní myslím chvílemi, 127 

ta snad spí sladce, dříme, doufám, klidně. 128 

Kéž brzy již ta bouře odezní 129 

a hvězdy z nebe kéž zas hledí vlídně 130 

jak noční strážci země líbezné. 131 

Ať ráno vstane zvesela 132 

Suspends what Nature gave me at my birth, 

My shaping spirit of Imagination. 

For not to think of what I needs must feel, 

But to be still and patient, all I can; 

And haply by abstruse research to steal 

From my own nature all the natural man -  

This was my sole resource, my only plan: 

Till that which suits a part infects the whole, 

And now is almost grown the habit of my soul. 

VII. 

Hence, viper thoughts, that coil around my mind, 

Reality's dark dream! 

I turn from you, and listen to the wind, 

Which long has raved unnoticed. What a scream 

Of agony by torture lengthened out 

That lute sent forth! Thou Wind, that rav'st without, 

Bare crag, or mountain-tairn, or blasted tree, 

Or pine-grove whither woodman never clomb, 

Or lonely house, long held the witches' home, 

Methinks were fitter instruments for thee, 

Mad Lutanist! who in this month of showers, 

Of dark-brown gardens, and of peeping flowers, 

Mak'st Devils' yule, with worse than wintry song, 

The blossoms, buds, and timorous leaves among. 

Thou actor, perfect in all tragic sounds! 

Thou mighty poet, e'en to frenzy bold! 

What tell'st thou now about? 

'Tis of the rushing of an host in rout, 

With groans, of trampled men, with smarting wounds -  

At once they groan with pain, and shudder with the cold! 

But hush! there is a pause of deepest silence! 

And all that noise, as of a rushing crowd, 

With groans, and tremulous shudderings -all is over -  

It tells another tale, with sounds less deep and loud! 

A tale of less affright, 

And tempered with delight, 

As Otway's self had framed the tender lay -  

'Tis of a little child 

Upon a lonesome wild, 

Not far from home, but she hath lost her way: 

And now moans low in bitter grief and fear, 

And now screams loud, and hopes to make her mother hear. 

VIII. 

'Tis midnight, but small thoughts have I of sleep: 

Full seldom may my friend such vigils keep! 

Visit her, gentle Sleep! with wings of healing, 

And may this storm be but a mountain-birth, 

May all the stars hang bright above her dwelling, 

Silent as though they watched the sleeping Earth! 

With light heart may she rise, 
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jak nový fénix z popela, 133 

ať radostí zní její milý hlas, 134 
a všechno živé, celá širá zem 135 

ať její duši je jak zrcadlem! 136 

Té prosté duši, Bohem vedené. 137 
Kéž byste, paní, mohla celý čas 138 

každý den radovat se, zas a zas. 139 

 

 

Gay fancy, cheerful eyes, 

Joy lift her spirit, joy attune her voice; 

To her may all things live, from pole to pole, 

Their life the eddying of her living soul! 

O simple spirit, guided from above, 

Dear Lady! friend devoutest of my choice, 

Thus mayest thou ever, evermore rejoice. 
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Slavík 

 

Ni červánek. Nic značícího den, 1 

co odešel, a na západě tma. 2 

Vše pohltil jen černočerný stín. 3 
Tu před námi je starodávný most,  4 

tam zpočněme. Však není slyšet téct 5 

tu potůček, jen vidět jeho třpyt, 6 
jak teče lesem. Blahodárný klid! 7 

Hvězdy jen matně poblikávají, 8 

v mé mysli jarní deštík kropí les, 9 

což dělá zelenavé zemi radost, 10 
a tak nám mračné nebe nevadí. 11 

Teď slyš! Svou píseň slavík začal pět, 12 

 „Ten zasmušilý pták!“ Ale to ne! 13 
Ať zmizí hned tak lichá myšlenka! 14 

V přírodě není zasmušilé nic. 15 

Jen někdo, v srdci pronikavý bol, 16 

svůj smutek, lítost, křivdu trýznivou, 17 

či lásku neopětovávanou 18 

snad, chudák, cítil ve všem okolo, 19 

a tak v tom milém něžném zvuku on 20 
svou žalost slyšel. Zasmušilým hned 21 

jej potom nazval, zádumčivý muž. 22 

Brzy to mnohý básník vzal za své. 23 

Básník, jenž místo aby do přírody šel, 24 
pro verš svůj ustavičně hledal rým. 25 

Kdyby se radši toulal ve dne v noci 26 

sám lesním údolím, kde tváří v tvář 27 
kouzelné moci přírody by stál. 28 

a duši svou jí vzdal. Pak jeho sláva 29 

z přírody by čerpala, a její 30 

nesmrtelnost by za svou vzala si. 31 

Jak ctihodná to věc! Pak jeho verš 32 

by vyzdvih půvab přírody, a tím 33 

i vlastní krásu pozvedl by výš. 34 

Tak mladým pannám, které básně čtou, 35 

a které mnohem radši tančit jdou, 36 

než šly by v jarní vlahý večer ven, 37 
těm, k soucitu tak svolným, zbude teď 38 

jen oplakávat Filomély strast. 39 

 

Však my, můj příteli a naše sestro, 40 

my jinak jsme se naučili žít. 41 

Ty milé zvuky plné radosti 42 

my nechcem poskvrnit. Slavík se přece 43 

se samým potěšením vrhá v let 44 

a jeho trylek zní přes celý háj, 45 

jak by se bál, že aprílová noc 46 

mu neposkytne na to času dost, 47 

The Nightingale 

 

No cloud, no relique of the sunken day 

Distinguishes the West, no long thin slip 

Of sullen light, no obscure trembling hues. 

Come, we will rest on this old mossy bridge! 

You see the glimmer of the stream beneath, 

But hear no murmuring: it flows silently. 

O'er its soft bed of verdure. All is still. 

A balmy night! and though the stars be dim, 

Yet let us think upon the vernal showers 

That gladden the green earth, and we shall find 

A pleasure in the dimness of the stars. 

And hark! the Nightingale begins its song, 

'Most musical, most melancholy' bird! 

A melancholy bird? Oh! idle thought! 

In Nature there is nothing melancholy. 

But some night-wandering man whose heart was pierced 

With the remembrance of a grievous wrong, 

Or slow distemper, or neglected love, 

(And so, poor wretch! filled all things with himself, 

And made all gentle sounds tell back the tale 

Of his own sorrow) he, and such as he, 

First named these notes a melancholy strain. 

And many a poet echoes the conceit; 

Poet who hath been building up the rhyme 

When he had better far have stretched his limbs 

Beside a brook in mossy forest-dell, 

By sun or moon-light, to the influxes 

Of shapes and sounds and shifting elements 

Surrendering his whole spirit, of his song 

And of his fame forgetful! so his fame 

Should share in Nature's immortality, 

A venerable thing! and so his song 

Should make all Nature lovelier, and itself 

Be loved like Nature! But 'twill not be so; 

And youths and maidens most poetical, 

Who lose the deepening twilights of the spring 

In ball-rooms and hot theatres, they still 

Full of meek sympathy must heave their sighs 

O'er Philomela's pity-pleading strains. 

 

My Friend, and thou, our Sister! we have learnt 

A different lore: we may not thus profane 

Nature's sweet voices, always full of love 

And joyance! 'Tis the merry Nightingale 

That crowds and hurries, and precipitates 

With fast thick warble his delicious notes, 

As he were fearful that an April night 

Would be too short for him to utter forth 
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aby svůj hymnus na lásku celý stih 48 

a srdci odlehčil. 49 
   Já lesík znám, 

co lesík – les, jenž obklopuje tvrz, 50 

kde nikdo nežije už stovky let. 51 
Tam spleti mlází kryjí celou zem 52 

a pěšina se těžko najít dá 53 

pod koberečkem z blatouchů a trav. 54 
Co krajem chodím, nikdy neslyšel 55 

jsem tolik slavíků najednou pět. 56 

Ten krásný zvuk se celým lesem nes, 57 

jak navzájem se vyzývali v zpěv. 58 
Tu vrtošivý cvrlikot, tu klid. 59 

Tak melodicky zurčel jejich hlas 60 

a trylek harmonicky čeřil vzduch, 61 
že kdyby člověk zastřel sobě zrak, 62 

Nevěděl by, jestli je den či noc. 63 

Je možné, i když jenom luny svit 64 

teď zalévá tu orosený keř, 65 

je na větvičkách krátce spatřit. Hleď, 66 

tu v jejich plných očích jasný třpyt 67 

se skví, jak svatojánské mušky ven 68 
ze stínu vylétly. 69 

   Je dívčina, 

tak něžná, poblíž tvrze žijící 70 

v chaloupce, ze které každičkou noc 71 
ven v tichu vyklouzne, jak kdyby ji 72 

tam jiné potěšení čekalo 73 

než příslib divých krás. Ta zná ten zpěv 74 
půlnočních ptáků, něžná dívčina. 75 

Když přijde neproniknutelný mrak 76 

a temnota, tu rozhostí se klid –  77 

než vyjde měsíc. Pak procitne zem 78 

a švitořivý slavík začne hned 79 

jak minstrel sborově svou píseň pět. 80 

Jak vítr rozezněl by spousty harf, 81 

mi zní ten zpěv. Ta dívka častokrát 82 

už pohlížela, jak se slavík zhoup 83 

na větvi rozkvetlé, bez závratě 84 
dál píseň svou ve stejném rytmu pěl 85 

jak štěstím, blahem opojený muž. 86 

 

Buď sbohem, slavíku, než zítra zas 87 

tě spatřím. Buďte zdrávi i vy dva, 88 

mí přátelé. Už dlouho touláme 89 

se krajem. Čas jít zpět. Pak zas ten zpěv –  90 

tak snadno je mě zdržet. Dítě mé, 91 

ty jenom nesrozumitelně šišláš, 92 

však vím, že bylo-li bys tu, svůj prst 93 

bys k uchu přiložilo. Ručkou svou 94 

His love-chant, and disburthen his full soul 

Of all its music! 

                            And I know a grove 

Of large extent, hard by a castle huge, 

Which the great lord inhabits not; and so 

This grove is wild with tangling underwood, 

And the trim walks are broken up, and grass, 

Thin grass and king-cups grow within the paths. 

But never elsewhere in one place I knew 

So many nightingales; and far and near, 

In wood and thicket, over the wide grove, 

They answer and provoke each other's song, 

With skirmish and capricious passagings, 

And murmurs musical and swift jug jug, 

And one low piping sound more sweet than all 

Stirring the air with such a harmony, 

That should you close your eyes, you might almost 

Forget it was not day! On moonlight bushes, 

Whose dewy leaflets are but half-disclosed, 

You may perchance behold them on the twigs, 

Their bright, bright eyes, their eyes both bright and full, 

Glistening, while many a glow-worm in the shade 

Lights up her love-torch. 

                           A most gentle Maid, 

Who dwelleth in her hospitable home 

Hard by the castle, and at latest eve 

(Even like a Lady vowed and dedicate 

To something more than Nature in the grove) 

Glides through the pathways; she knows all their notes, 

That gentle Maid! and oft, a moment's space, 

What time the moon was lost behind a cloud, 

Hath heard a pause of silence; till the moon 

Emerging, a hath awakened earth and sky 

With one sensation, and those wakeful birds 

Have all burst forth in choral minstrelsy, 

As if some sudden gale had swept at once 

A hundred airy harps! And she hath watched 

Many a nightingale perch giddily 

On blossomy twig still swinging from the breeze, 

And to that motion tune his wanton song 

Like tipsy Joy that reels with tossing head. 

 

Farewell! O Warbler! till tomorrow eve, 

And you, my friends! farewell, a short farewell! 

We have been loitering long and pleasantly, 

And now for our dear homes.That strain again! 

Full fain it would delay me! My dear babe, 

Who, capable of no articulate sound, 

Mars all things with his imitative lisp, 

How he would place his hand beside his ear, 
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bys k poslechu nás nabádalo. Vím 95 

i to, že dobře dělám, dítěti 96 
když odmalička v přírodě dám žít. 97 

On večernici dobře zná, a tak, 98 

když jednou v noci trudný dětský sen 99 
jej vzbudil a do očí vnesl strach, 100 

hned jsem jej vzal a pospíchal s ním v sad, 101 

kde utišil jej luny svit a hned 102 
namísto vzlyků rozhostil se klid. 103 

Jen tichý smích a v očích zbytky slz, 104 

z nichž měsíc vyčaroval něžný třpyt –  105 

to otcovské jsou vzpomínky. Já vím, 106 
že dopřeje-li Bůh mi života, 107 

tak dopřeju já jemu radosti 108 

ze zpěvu slavíka. Však sbohem již, 109 
přátelé. Sbohem, milý slavíku. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

His little hand, the small forefinger up, 

And bid us listen! And I deem it wise 

To make him Nature's play-mate. He knows well 

The evening-star; and once, when he awoke 

In most distressful mood (some inward pain 

Had made up that strange thing, an infant's dream) 

I hurried with him to our orchard-plot, 

And he beheld the moon, and, hushed at once, 

Suspends his sobs, and laughs most silently, 

While his fair eyes, that swam with undropped tears, 

Did glitter in the yellow moon-beam! Well! 

It is a father's tale: But if that Heaven 

Should give me life, his childhood shall grow up 

Familiar with these songs, that with the night 

He may associate joy. Once more, farewell, 

Sweet Nightingale! once more, my friends! farewell.  
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Půlnoční mráz 

 

V bezvětří slaví mráz svou tajnou mši. 1 

Tu sova nahlas zahouká – a slyš! 2 

Teď znova! Jak to klidem noci zní. 3 
Celý dům spí. Já zůstal v samotě 4 

svědčící rozjímání. Společnost 5 

mi nyní dělá jenom moje dítě, 6 
co tiše vedle v kolébce si sní. 7 

Je vskutku ticho. Téměř je ten klid 8 

až rušivý při tom mém rozjímání, 9 

a jaksi mne tíží. Okolní les, 10 
a hory, moře, zalidněná ves, 11 

kde běžně život mnohých plyne, teď 12 

je všude ticho. Z kamen všechen žár 13 
už vyprchal a v ohni pohaslém, 14 

v tom uhlí řeřavém a nehybném, 15 

se chvěje jenom jeden malý plamen. 16 

Jak soucítil by se mnou, zdá se mi, 17 

ten drobný pohyb v klidu okolním, 18 

jak by v tom tichu komplicem mi byl. 19 

Když svoji duši chvíli ponechám, 20 
tak hledá hned, v čem by se spatřila, 21 

a snadno sobě pak své vrtochy 22 

v ten plamen promítne. 23 

  Já často dřív 

jsem sledoval, jak oheň plápolá, 24 

jak v předtuše, však plný naděje,  25 

když ve škole jsem kdysi sedával. 26 
Už tehdy snil jsem ve dne, v lavici, 27 

o rodné vsi, kde kostelní zvony, 28 

co umí potěšit chudáka sluch, 29 

vždy celý den, když trh byl, zvonily. 30 

Jich zvuk mě sladce plnil radostí, 31 

však divý neklid také ve mně vzrost –  32 

jak zpívaly by o tom, co má být. 33 

Tak do ohně jsem hleděl. Spánek ty 34 

myšlenky přinesly – v něm dál jsem snil. 35 

A další den pak zas. Až učitel 36 
mě pokáral, neb viděl, že můj zrak 37 

na knihy pohled jenom předstírá. 38 

Jen výjimečně škvírou ve dveřích 39 

pokoušel jsem se podívat se ven, 40 

pak srdce vzrušeně mi bušilo, 41 

když kdosi prošel kolem. Kdo to byl? 42 

Snad cizinec? Či tetička? Ví Bůh. 43 

 

Mé dítě, v kolébce spíš vedle mne, 44 

jen dech tvůj klidný občas slyšet jde, 45 

když mysl na chviličku zklidní se 46 

Frost at Midnight 

 

The Frost performs its secret ministry, 

Unhelped by any wind. The owlet's cry 

Came loud—and hark, again! loud as before. 

The inmates of my cottage, all at rest, 

Have left me to that solitude, which suits 

Abstruser musings: save that at my side 

My cradled infant slumbers peacefully. 

'Tis calm indeed! so calm, that it disturbs 

And vexes meditation with its strange 

And extreme silentness. Sea, hill, and wood, 

This populous village! Sea, and hill, and wood, 

With all the numberless goings-on of life, 

Inaudible as dreams! the thin blue flame 

Lies on my low-burnt fire, and quivers not; 

Only that film, which fluttered on the grate, 

Still flutters there, the sole unquiet thing. 

Methinks, its motion in this hush of nature 

Gives it dim sympathies with me who live, 

Making it a companionable form, 

Whose puny flaps and freaks the idling Spirit 

By its own moods interprets, every where 

Echo or mirror seeking of itself, 

And makes a toy of Thought. 

                      But O! how oft, 

How oft, at school, with most believing mind, 

Presageful, have I gazed upon the bars, 

To watch that fluttering stranger ! and as oft 

With unclosed lids, already had I dreamt 

Of my sweet birth-place, and the old church-tower, 

Whose bells, the poor man's only music, rang 

From morn to evening, all the hot Fair-day, 

So sweetly, that they stirred and haunted me 

With a wild pleasure, falling on mine ear 

Most like articulate sounds of things to come! 

So gazed I, till the soothing things, I dreamt, 

Lulled me to sleep, and sleep prolonged my dreams! 

And so I brooded all the following morn, 

Awed by the stern preceptor's face, mine eye 

Fixed with mock study on my swimming book: 

Save if the door half opened, and I snatched 

A hasty glance, and still my heart leaped up, 

For still I hoped to see the stranger's face, 

Townsman, or aunt, or sister more beloved, 

My play-mate when we both were clothed alike! 

 

Dear Babe, that sleepest cradled by my side, 

Whose gentle breathings, heard in this deep calm, 

Fill up the intersperséd vacancies 
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a přeruší se mi myšlenek tok, 47 
jak krásné jsi! Jen pohled na tebe 48 

a srdce se mi něžně zachvěje. 49 

Ty budeš sebe učit moudrosti –  50 
jinde a jinak než-li kdysi já. 51 

Já za zdmi kláštera jsem zavřen byl, 52 

přírodou byla mi jen nebesa. 53 
Však ty se budeš jako vánek toulat 54 

po pobřežích a mezi hroty skal, 55 

co věky věků ční tu do oblak. 56 

Do oblak, v kterých zrcadlí se svět. 57 
Vše krásné spatříš. Budeš naslouchat 58 

té řeči, jíž skrz krásu mluví Bůh. 59 

On dobrým učitelem bude ti, 60 
neb co svět světem je, on učí vše, 61 

i sebe. Duši tvou ti vdechl on, 62 

a krásou okolní ji přiměje 63 

teď prahnout po poznání víc a víc. 64 

 

A tak ti bude milý celý rok. 65 

Ať zelená se teplá letní zem, 66 
ať na haluzi holé sedí kos 67 

a zpívá si, když kraj se halí v sníh, 68 

co potom zase taje na slunci, 69 

či ať je jasná, klidná, tichá noc 70 
a na své tajné mši promění mráz 71 

půlnoční rosu v čiré rampouchy, 72 

jichž neslyšný a chladný třpyt se leskne 73 
ve světle mlčícího měsíce. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And momentary pauses of the thought! 

My babe so beautiful! it thrills my heart 

With tender gladness, thus to look at thee, 

And think that thou shalt learn far other lore, 

And in far other scenes! For I was reared 

In the great city, pent 'mid cloisters dim, 

And saw nought lovely but the sky and stars. 

But thou, my babe! shalt wander like a breeze 

By lakes and sandy shores, beneath the crags 

Of ancient mountain, and beneath the clouds, 

Which image in their bulk both lakes and shores 

And mountain crags: so shalt thou see and hear 

The lovely shapes and sounds intelligible 

Of that eternal language, which thy God 

Utters, who from eternity doth teach 

Himself in all, and all things in himself. 

Great universal Teacher! he shall mould 

Thy spirit, and by giving make it ask. 

 

 Therefore all seasons shall be sweet to thee, 

Whether the summer clothe the general earth 

With greenness, or the redbreast sit and sing 

Betwixt the tufts of snow on the bare branch 

Of mossy apple-tree, while the nigh thatch 

Smokes in the sun-thaw; whether the eave-drops fall 

Heard only in the trances of the blast, 

Or if the secret ministry of frost 

Shall hang them up in silent icicles, 

Quietly shining to the quiet Moon. 
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Láska 

 

Jak myšlenky, tak radosti, 1 

vášně, co lidské tělo souží, 2 

jsou jenom lásky sluhové 3 
a jí jediné slouží. 4 

 

Častokrát ve svých živých snech 5 
zas ležím v kopcích v trávě svěží, 6 

jak tehdy když jsem spočíval 7 

pod rozbořenou věží. 8 

 

Měsíční světlo večerní 9 

tam zalévalo zemi širou, 10 

vtom jsem ji spatřil, radost mou, 11 
Jenovéfu mou milou. 12 

 

Opírala se o sochu 13 

rytíře s mečem ve znaku, 14 

stála a naslouchala mi 15 

ve světle soumraku. 16 

 

Sama se trápit nemusí, 17 

má Jenůfka, má naděje, 18 

má ráda moje písničky, 19 

ze kterých teskně je. 20 
 

A tak jsem jí rád zazpíval, 21 

tklivě a zkormouceně, jistou 22 
žalostnou píseň, dojemnou, 23 

tak starou jak to místo. 24 

 

Červenajíc se poslouchá, 25 

pokorně shlíží k zemi. Však 26 

moc dobře ona ví, že z ní 27 

nemohu spustit zrak. 28 

 

Má píseň byla o rytíři, 29 

co na štítě měl mnohé šrámy, 30 
a deset let se snažil získat 31 

náklonnost slavné dámy. 32 

 

Zpíval jsem tklivě, žalostně, 33 

o citu, jenž ho soužíval, 34 

a vědomě jsem vlastní cit 35 

do jeho promítal. 36 

 

Červenajíc se poslouchá, 37 

pokorně shlíží k zemi. Však 38 

vím, že mi odpustila to, 39 

Love 

 

All thoughts, all passions, all delights, 

Whatever stirs this mortal frame, 

All are but ministers of Love, 

And feed his sacred flame. 

 

Oft in my waking dreams do I 

Live o’er again that happy hour, 

When midway on the mount I lay 

Beside the ruined tower. 

 

The moonshine, stealing o’er the scene, 

Had blended with the lights of eve; 

And she was there, my hope, my joy, 

My own dear Genevieve! 

 

She leaned against the armed man, 

The statue of the armed knight; 

She stood and listened to my lay, 

Amid the lingering light. 

 

Few sorrows hath she of her own, 

My hope! my joy! my Genevieve! 

She loves me best, whene’er I sing 

The songs that make her grieve. 

 

I played a soft and doleful air, 

I sang an old and moving story –  

An old rude song, that suited well 

That ruin wild and hoary. 

 

She listened with a flitting blush, 

With downcast eyes and modest grace, 

For well she knew, I could not choose 

But gazed upon her face. 

 

I told her of the Knight that wore 

Upon his shield a burning brand; 

And that for ten long years he wooed 

The Lady of the Land. 

 

I told her how he pined: and ah! 

The deep, the low, the pleading tone 

With which I sang another’s love, 

Interpreted my own. 

 

She listened with a flitting blush, 

With downcast eyes and modest grace, 

And she forgave me, that I gazed 
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že nespouštím z ní zrak. 40 

 

Já pěl, jak dáma odmítla 41 

smělého muže bezcitně, 42 

a on jel bloudit do lesů, 43 
nedbal, kde se ocitne. 44 

 

Jak pronásledovala ho 45 
vidina přelíbezné panny –  46 

tu na něj z houští vyhlédla 47 

a zjitřila mu rány. 48 

 

Jak on však uměl rozpoznat 49 

v té překrásné vidině ďábla, 50 

a čím víc byla nádherná, 51 
tím víc mu duše chřadla. 52 

 

Tu připletl se k potyčce, 53 

v níž utržil osudnou ránu, 54 

leč z ukrutností zachránil 55 

svou vyvolenou dámu. 56 

 

Plačky mu k nohám poklesla 57 

a do svých jeho ruce vzala –  58 

pozdě jí bylo líto, jak 59 

jím předtím pohrdala. 60 
 

Tím, jak jej marně léčila, 61 

si rytíř lásku vybíral, 62 
když v suchém listí spočíval 63 

a tiše umíral. 64 

 

Poslední slova rytíře, 65 

při kterých zjihne každá bytost, 66 

způsobila mé Jenůfce 67 

hluboko v duši lítost. 68 

 

Na její nitro působil 69 

žalostný tón té staré písně, 70 
i její vlastní obavy 71 

a všelijaké tísně, 72 

 

a taky vlahost večera, 73 

a její útlocitná přání, 74 

která se snaží potlačit, 75 

a zároveň je chrání. 76 

 

Zda slzy štěstí ronila, 77 

či smutku – nešlo stanovit. 78 

Vtom jsem ji slabě uslyšel 79 

Too fondly on her face! 

 

But when I told the cruel scorn 

That crazed that bold and lovely Knight, 

And that he crossed the mountain-woods, 

Nor rested day nor night; 

 

That sometimes from the savage den, 

And sometimes from the darksome shade, 

And sometimes starting up at once 

In green and sunndy glade,  –  

 

There came and looked him in the face 

An angel beautiful and bright: 

And that he knew it was a Fiend, 

This miserable Knight! 

 

And that unknowing what he did, 

He leaped amid a murderous band, 

And saved from outrage worse that death 

The Lady of the Land; – 

 

And how she wept, and clasped his knees; 

And how she tended him in vain –  

And ever strove to expiate 

The scorn that crazed his brain; – 

 

And that she nursed him in a cave; 

And how his madness went away, 

When on the yellow forest-leaves 

A dying man he lay; – 

 

His dying words – but when I reached 

That tenderest strain of all the ditty, 

My faltering voice and pausing harp 

Disturbed her soul with pity! 

 

All impulses of soul and sense 

Had thrilled my guileless Genevieve; 

The music and the doleful tale, 

The rich and balmy eve; 

 

And hopes, and fears that kindle hope, 

An undistinguishable throng, 

And gentle wishes long subdued, 

Subdued and cherished long! 

 

She wept with pity and delight, 

She blushed with love, and virgin shame; 

And like the murmur of a dream, 
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mé jméno vyslovit. 80 

 

Hruď se jí dmula. Bázlivě, 81 

vědoma mého pohledu, 82 

uhnula stranou. Najednou 83 
se vrhla kupředu, 84 

 

a než jsem stačil něco říct, 85 
pevně se ke mně přimknula. 86 

Pak pohlédla mi do očí, 87 

tak krásná, strnulá. 88 

 

Byla to láska, nebo strach? 89 

Rozpoznat jsem to neuměl, 90 

leč tlukotu jejího srdce 91 
jsem dobře rozuměl. 92 

 

Jakmile jsem ji uklidnil, 93 

hrdě mi vyznala svou lásku, 94 

a tak jsem získal Jenůfku, 95 

svou nevěstu, svou krásku 96 

 

I heard her breathe my name. 

 

Her bosom heaved – she stepped aside, 

As conscious of my look she stept –  

Then suddenly, with timorous eye, 

She fled to me and wept. 

 

She half inclosed me with her arms, 

She pressed me with a meek embrace, 

And bending back her head, looked up, 

And gazed upon my face. 

 

‘Twas partly love, and partly fear, 

And partly ‘twas a bashful art, 

That I might rather feel, than see, 

The swelling of her heart. 

 

I calmed her fears, and she was calm, 

And told her love with virgin pride; 

And so I won my Genevieve, 

My bright and beauteous Bride. 
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3. Pochopení předlohy 

 

 Na počátku své práce musí být překladatel dobrým čtenářem. Text funguje při 

vnímání jako „objektivní materiál, který je přetvářen subjektem vnímatele.“
1
 

Překladatel do smyslu díla proniká zhruba v těchto třech rovinách: a) filologické 

porozumění textu, b) zprostředkování ideově estetických hodnot (náladové ladění, 

podbarvení textu, atd.), c) pochopení uměleckých celků,
2
 přičemž tyto etapy nemusí 

probíhat odděleně. V následující kapitole popisuji, jaké problémy mohou zabránit 

správnému pochopení textu, nastiňuji z nich vyplývající překladatelské problémy a 

případně předkládám jejich řešení v mém, Renčově a Hronově překladu. Také zde 

zmiňuji významové odchylky od originálu či rozdíly mezi jednotlivými překlady. 

 

 Dejection: An Ode 

Už samotný název básně naznačuje, jaké náladové ladění lze očekávat. 

Dejection: An Ode vyjadřuje sklíčenost mluvčího, je laděna do této nevlídné a 

smutné nálady. Tomu kromě přímého popisu mluvčího žalu napomáhá také 

znázornění noční bouře, při kterém autor využívá tropiky. Burácení větru je 

popisováno jako hřmot vojenské vřavy a sténání zraněných vojáků, či jako zoufalý 

pláč ztraceného dítěte. Tyto metafory značně přispívají k navození ponuré atmosféry. 

Na druhou stranu se ale jedná o ódu, tedy lyrickou báseň oslavnou,
3
 je tedy na místě 

v textu hledat její prvky – určitou vznešenost a majestátní styl.
4
 I ty jsou zde 

zastoupeny: předmětem oslavy je radost, se kterou se často pojí pasivní konstrukce, 

                                                           
1
 Levý, Umění překladu 20. 

2
 Levý, Umění překladu 25-27. 

3
 Josef Brukner, Jiří Filip, Poetický slovník (Praha: Mladá fronta, 1997) 224. 

4
 A. Harris Fairbanks, ‘The Form of Coleridge’s Dejection Ode’in PMLA, vol. 90, no.5 (Oct. 1975) 

875. 
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které svou formálností k vznešenému a majestátnímu stylu přispívají, stejně jako 

častá zvolání, parentetické vkládání myšlenek („Undreamt of by the sensual and the 

proud – / Joy is the sweet voice, Joy the luminous cloud – /“ (70-71)) a stupňovitost 

popisu („This light, this glory, this fair luminous mist,/ This beautiful and beauty-

making power.“ (62-63)). Při překladu je žádoucí tyto funkční prostředky zachovat. 

U Renče i u Hrona se tak stalo; v mém překladu došlo k vypuštění pasivní 

konstrukce, oslavného rázu se tedy kromě stupňování a parenteze snažím docílit 

gramatickým paralelismem: „To radost, nejmilejší paní má!/ [...]/ To radost, paní, 

mocná sbírka čar,/ [...]/ Toť nová zem a nový ráj.“  

Překladatel také musí odhalit intertextualitu básně, která vychází na povrch na 

dvou místech. Jedním z nich je první sloka, ve které mluvčí přímo odkazuje na 

baladu o Siru Patricku Spenceovi. Tato balada pojednává o plavbě skotského 

šlechtice, kterého na moři stihne bouře a jeho loď ztroskotá.
5
 Úryvek z ní celou báseň 

uvádí, překladatel tedy může odkaz v překladu ponechat bez obavy, že by jej čtenář 

nepochopil. Druhým místem je část, kdy mluvčí popisuje zklidněnou píseň větru, 

která podle něj zní, jako by ji složil sám Otway. Zde Coleridge odkazuje na dílo 

anglického básníka a dramatika sedmnáctého století Thomase Otwaye, jehož báseň 

The Poet’s Complaint on his Muse jej částečně při psaní Dejection: An Ode 

inspirovala.
6
 Tento básník však českému čtenáři s největší pravděpodobností nebude 

znám, tomu je tedy třeba tento odkaz přizpůsobit. Renč tak nečiní, z verše „jako by 

Otway sám ji zanotoval“
7
 nijak nevyplývá, kým Otway byl. Z Hronova překladu „jak 

                                                           
5
 ‘The Child Ballads: 58. Sir Patrick Spens’, <http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch058.htm> 

30.5.2013. 
6
 David V. Erdman, The Otway Connection (Cambridge: Cambridge University Press, 1985) 144. 

7
 William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, Tušivá rozpomnění: Jezerní 

básníci, přel. Václav Renč (Praha: Jitro, 2010) 156. 

http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch058.htm
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od Otwaye píseň něžně zní“
8
 je naopak vcelku jasné, že Otway byl někdo, kdo tvořil 

písně; stejně tak je tomu i v mém překladu „jak by ji dávný pěvec vymyslel“ (120). 

V rámci porozumění na filologické úrovni může nastat problém u těchto dvou 

slovních spojení: „Devils’ yule“ (106) a „Eolian lute“ (7).  Slovo „yule“ se dnes 

používá ve významu „Vánoce,“ původně však označovalo pohanské zimní slavnosti.
9
 

Tuto konotaci navíc podporuje Coleridgovo spojení se substantivem „devils,“ 

v překladu by tedy měla být snaha ji nějakým způsobem zachovat. Ani Renč, ani 

Hron tak nečiní, oba slovo „yule“ úplně vypustili a na jeho místo dali sloveso: 

„ďábelsky řádíš“
10

 u Renče a „jak ďábel ryčíš“
11

 u Hrona. Spojení „pět temnou slávu 

ďáblovi“ (104), které jsem v překladu použila já, zachovává původní význam svátku 

jako oslavy. Slovo „eolian“ se používá pro označení něčeho, co způsobila činnost 

větru, i zde je ale důležitý jeho původ, a sice jméno řeckého boha větru Aeola,
12

 měla 

by tedy být zachována i podoba slova, jako tomu je jak u Renče, tak u Hrona, kteří 

oba používají adjektivum „aiolský.“ V mém překladu dochází k personifikaci větru 

(„větřík, co před chvílí vál,/ jak na loutnu by hrál“ (7-8)), což může představu 

větrného božstva evokovat bez toho, aniž by byla nutná znalost řecké mytologie. 

 U Hrona dochází na několika místech k významovému posunu způsobenému 

buď nepochopením textu anebo špatnou volbou českých ekvivalentů. První věta 

básně „[i]f the bard was weather-wise“ (1) je větou podmínkovou, kdežto Hronova 

„[k]dyž bard se vyznal v počasí“
13

 je větou příčinnou, ve které  je daná informace 

považována za platnou a spojka „když“ nabírá významu „protože.“ Podobně ve větě 

„And what can these avail/ To lift the smothering weight from off my breast?“ (40-

                                                           
8
 William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey,  Jezerní básníci, přel. Zdeněk Hron 

(Praha: Mladá fronta, 1999) 137. 
9
 „Yule.“ Def. 1. Merriam-Webster Dictionary <http://www.merriam-webster.com> 29.5.2013. 

10
 Coleridge, Tušivá rozpomnění 156. 

11
 Coleridge, Jezerní básníci 137. 

12
 „Aeolus.“ Dictionary of Greek and Roman Mythology, vol. 1, ed. William Smith (Boston: Little, 

Brown, and Company, 1867). 
13

 Coleridge, Jezerní básníci 134. 

http://www.merriam-webster.com/
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41) vyjadřuje infinitivní konstrukce účel – mluvčí básně by se rád zbavil toho, co ho 

tíží na prsou, ale neví jak. Hronův překlad „co mi však pomůže,/ když s prsou 

shodím tíži, která dusí?“
14

 naznačuje, že mluvčí se oné tíže může sám zbavit, jenom 

nevidí důvod, proč by tak měl učinit. Poslední významová odchylka u Hrona se již 

netýká filologické roviny textu, nýbrž jeho ideově estetické hodnoty. Ke konci básně 

mluvčí popisuje tišící se vítr: „It tells another tale, with sounds less deep and loud!/ 

A tale of less affright,/ And tempered with delight“ (117-119). Hron však 

charakteristiku větru přenesl na náladu mluvčího, což mění celkové ladění této části: 

„o jiném mluví, tichý příběh tká!/ Nemám, proč bych se třás,/ radostí zjih mi hlas.“
15

 

 

 The Nightingale 

 Důležitou informací pro správné pochopení této básně je skutečnost, že se 

jedná o báseň konverzační, mezi jejíž rysy patří neokázalost, neplánovitost, iluze 

neuměleckosti, kterou naznačuje asociativní proud myšlenek a téměř prozaický styl 

začátku díla, které se až později jasně zformuje v báseň.
16

 Je adresována dvěma 

společníkům mluvčího – jednomu muži a jeho sestře, kterou mluvčí sice oslovuje 

„naše sestro,“ ale vzhledem k tomu, že jejího bratra oslovuje „příteli,“ a ne „bratře,“ 

není mezi nimi zřejmě skutečný sourozenecký vztah. Tomu napovídá i skutečnost, že 

celá báseň je zřejmě adresována Williamu Wordsworthovi a jeho sestře Dorothy.
17

  

Renč tento fakt vyjádřil změnou přivlastňovacího zájmena („My, příteli a jeho 

sestřičko“
18

), což je změna možná, domnívám se ale, že ne nutná. Ke konverzačnímu 

charakteru rovněž přispívají častá oslovení, využití přesahu, dále fakt, že se mluvčí 

ke svým společníkům často vztahuje, a také četná zvolání, která navozují představu 

                                                           
14

 Coleridge, Jezerní básníci 134. 
15

 Coleridge, Jezerní básníci 137. 
16

 Fairbanks, ‘The Form of Coleridge’s Dejection Ode’ 875-876. 
17

 Richard Holmes, Coleridge: Early Visions (London: Penguin Books, 1990)  192. 
18

 Coleridge, Tušivá rozpomnění 114. 
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volného plynutí myšlenkového proudu. V jednom případě však dochází k oslovení 

dítěte mluvčího, které v dané situaci není přítomno, jedná se tedy opět spíše o 

myšlenkový proud mluvčího, který si na své dítě v souvislosti se zpěvem slavíka 

vzpomene, a ve svých myšlenkách ho osloví – soudě podle toho, že o něm mluví ve 

třetí osobě a používá podmiňovacího způsobu, který naznačuje nevyřčenou 

podmínku „kdyby tu dítě bylo s námi“: „How he would place his hand beside his 

ear“ (94). Renč ovšem ve svém překladu situaci popisuje větou „teď jak by ruku 

k oušku přiložil,“
19

 což vyvolává představu přítomnosti dítěte. 

 I v této básni se nachází intertextuální odkazy. Prvním je citát „[m]ost 

musical, most melancholy“ (13), který si Coleridge vypůjčil z básně Il Penseroso 

anglického barokního básníka Johna Miltona, a kterým mluvčí této básně popisuje 

slavíka. Dalším odkazem je spojení „Philomela’s pity-pleading strains“ (39). 

Filoméla je postava z řecké mytologie, jejíž znásilnění a následnou přeměnu ve 

slavíka popsal mimo jiné i Ovidius ve svém díle Proměny, a o které mluví i mluvčí 

Miltonovy básně Il Penseroso – smutný osud Filomély je také důvodem, proč se o 

slavíkovi vyjadřuje jako o nejmelancholičtějším ptákovi. Tuto skutečnost ve svém 

překladu odráží jak Renč, tak Hron, u obou je Filomela spojována se smutnou písní 

(„tóny, v nichž Filomela srdcelomně lká“
20

 u Renče a „s písní, jíž Filomela budí 

soucit“
21

 u Hrona).  

 

 Frost at Midnight 

 I tato báseň je označována za konverzační; vzhledem k tomu, že je 

adresována spícímu dítěti, je v ní ale mnohem méně konverzačních prvků než v básni 

                                                           
19

 Coleridge, Tušivá rozpomnění 116.  
20

 Coleridge, Tušivá rozpomnění 114. 
21

 Coleridge, Jezerní básníci 118. 
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The Nightingale, a naopak více prvků poetických.
22

 Důležitým rysem, který básni 

dodává na emocionálnosti, je pohyb zpět do minulosti, která má vyvolat spíše smutek 

a lítost, a následně do budoucnosti, která je plná naděje. Díky tomuto pohybu, který 

se odehrává prostřednictvím asociativního myšlenkového proudu mluvčího, má celá 

báseň určitý vizionářský charakter.
23

 

 Z filologického hlediska se problémem ukázalo být slovo „ministry,“ které se 

primárně používá ve dvou významech: jednak jako ministerstvo,
24

 tedy oddělení 

vlády, a jednak pro označení duchovního úřadu převážně v protestantských 

církvích.
25

 Z kontextu básně není zcela jasné, ve kterém významu jej autor používá, 

což se také odrazilo v českých překladech. Renč vychází z významu prvního, a 

úvodní verš básně překládá jako „[m]ráz trvá ve svém tichém vladařství.“
26

 Hron 

naopak, stejně jako já, vychází z významu druhého, a v prvním verši u něj tedy stojí 

věta „[s]vou tajnou bohoslužbu slouží mráz.“
27

 Druhý lingvistický problém se 

vyskytl ve druhé sloce, a tentokrát se oba překlady s tím mým v jeho řešení 

rozcházejí. Jak Renč, tak Hron překládají Coleridgovo „have I gazed upon the bars,/ 

To watch that fluttering stranger“ (25-26) ve smyslu pohledu skrz zamřížované okno 

a pozorování cizince, zatímco v mém překladu se jedná o navázání na předchozí 

sloku. Slovo „bar“ může totiž kromě mříží na okně označovat také rošt v krbu,
28

 o 

kterém mluvčí básně v předchozí sloce mluví. Výraz „fluttering stranger“ navíc dle 

mého názoru odkazuje na slovní spojení „fluttered on the grate“ (15), neboli „třepotal 

se na roštu.“ Výše zmíněnou větu jsem tedy přeložila jako „jsem sledoval, jak oheň 

plápolá“ (24). Domnívám se, že toto řešení je zcela oprávněné, neboť funkčně 

                                                           
22

 Fairbanks, ‘The Form of Coleridge’s Dejection Ode’ 876. 
23

 Holmes, Coleridge: Early Visions 183. 
24

 „Ministry.“ Def. 1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 4
th

 ed. (Oxford: 

Oxford University Press, 1990). 
25

 „Ministry.“ Def. 2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 
26

 Samuel Taylor Coleridge, Dračí křídlo stesku, přel. Václav Renč (Praha: Mladá fronta, 1965) 25. 
27

 Coleridge, Jezerní básníci 120. 
28

 „Bar.“ Def. 1b. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 
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odpovídá výstavbě básně jakožto asociativního proudu myšlenek. Třetí a zároveň 

poslední významový rozdíl v jednotlivých překladech se týká věty „it disturbs/ And 

vexes meditation with its strange/ And extreme silentness“ (8-10), konkrétně slovesa 

„to vex,“ které má ve slovníku uvedeno několik významů: může znamenat jak 

„trápit, soužit,“
29

 což je význam, který použil Hron („maří meditaci“
30

) i já („rušivý 

při tom mém rozjímání“ (9)), anebo naopak „rozbouřit,“
31

 z čehož zase vycházel 

Renč („dráždí k rozjímání“
32

). Nelze s jistotou určit, který význam měl na mysli 

autor básně, domnívám se však, že první význam je vhodnější, neboť je téměř 

synonymní se slovesem „to disturb,“ se kterým tedy tvoří metafrázi.
33

 Po stránce 

ideově estetické dochází ke špatnému výběru slova u Hrona: spojení „[a]bstruser 

musings“ (6) překládá jako „temnějším hloubáním,“
34

 což neodpovídá významu 

adjektiva „abstruse,“ které se používá pro označení něčeho těžko pochopitelného
35

 a 

nenavozuje tedy tak negativní představu jako slovo „temný.“  

 

 Love 

 Tato báseň je psána ve dvojitém rámci: po úvodní sloce mluvčí začne 

popisovat svou vzpomínku, ve které zpívá píseň své milé, několik slok pak tvoří děj 

samotné písně s občasným navrácením se do vzpomínkové přítomnosti, ve které pak 

celá báseň končí. Není uvedeno, v jaké době se děj básně odehrává, děj písně je však 

zasazen do středověku, soudě podle motivu rytíře snažícího se získat srdce své 

vyvolené. Při čtení textu nelze přehlédnout Coleridgovo použití dvou rétorických 

figur: anafory a gramatického paralelismu. Anafora spočívá v opakování stejných 

                                                           
29

 Karel Hais, Břetislav Hodek, „Vex.“ Def. 3. Velký anglicko-český slovník III, 1. vyd., (Praha: 

Academia, 1985). 
30

 Coleridge, Jezerní básníci 120. 
31

 Hais, Hodek, „Vex.“ Def. 7. Velký anglicko-český slovník III. 
32

 Coleridge, Dračí křídlo stesku 25. 
33

 Josef Hrabák, Poetika (Praha: Československý spisovatel, 1973) 165. 
34

 Coleridge, Jezerní básníci 120. 
35

 „Abstruse.“ Def. 1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 
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slov na začátku sousedních celků
36

 („That sometimes from the savage den,/ And 

sometimes from the darksome shade,/ And sometimes starting up at once“ (45-47)); 

paralelismus v opakování podobných gramatických konstrukcí
37

 („And how she 

wept, and clasped his knees;/ And how she tended him in vain –/ [...]/ And how his 

madness went away“ (57-62), či „She fled to me and wept./ She half inclosed me 

with her arms,/ She pressed me with a meek embrace“ (84-86). Dochází také 

k epanastrofě („And gentle wishes long subdued,/ Subdued and cherished long!“ (75-

76) a k téměř doslovné repetici celé jedné sloky. Tato opakování nejsou náhodná, 

autor jimi dociluje písňového efektu. Text písně je poměrně jednoduchý, bez 

složitých významových vztahů, což by při překladu mělo být zachováno. U Hrona 

dochází ke zcela bezdůvodné dvojznačnosti, když se tyto jednoduché vztahy snaží 

nahradit složitějším: ve verších „I calmed her fears, and she was calm,/ And told her 

love with virgin pride“ (93-94) nezachovává opakování spojky „and,“ nýbrž je 

překládá jako „[s]trach smyl jsem, až se vyznala,/ hrdě a bez všech protestů.“
38

 

Významová dvojznačnost je způsobena spojkou „až:“ nevíme, zda věta znamená 

„strach smyl jsem poté, co se vyznala“ nebo „strach smyl jsem, a proto se vyznala,“ 

přičemž v originále je vyjádřena pouhá následnost dějů, a to v opačném pořadí než 

v prvním zmiňovaném možném významu. Druhým místem v Hronově překladu, 

které je významově nejasné a může způsobit špatné pochopení textu, je dvojverší 

„[s]he loves me best, whene’er I sing/ The songs that make her grieve“ (19-20), které 

je přeloženo jako „[m]ne nejvíc ctí, když zazpívám/ písně, z nichž žal by pila,“
39

 

z čehož není jasné, zda je podmětem první věty nevyjádřené „ona“ (což by 

odpovídalo originálu), anebo celá druhá vedlejší věta ve smyslu „můj zpěv mne ctí.“ 

                                                           
36

 Hrabák, Poetika 161. 
37

 Hrabák, Poetika 165. 
38

 Coleridge, Jezerní básníci 123. 
39

 Coleridge, Jezerní básníci 121. 
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Domnívám se, že v závěru básně je patrné, že mluvčí si získal Jenovéfu z velké části 

právě díky svému zpěvu („All impulses of soul and sense/ Had thrilled my guileless 

Genevieve;/ The music and the doleful tale,/ [...]“ (69-71)), tato Hronova 

dvojznačnost je tedy nefunkční. 

 K nesprávnému pochopení textu z filologického hlediska zřejmě dochází i u 

Renče, v jehož překladu se odvržený rytíř přidává do tlupy k lupičům, a následně 

zachraňuje paní země, přičemž tyto dvě skutečnosti na sebe významově nijak 

nenavazují: každá z nich je uvedena slovem „jak,“ jedná se tedy o dva nezávislé 

celky. V originále však spojení spojkou „and“ naznačuje, že se jedná o popis jedné 

situace, tedy že rytíř narazil na lupičskou tlupu a zřejmě z jejích spárů zachránil svou 

dámu („He leaped amid a murderous band,/ And saved from outrage worse than 

death/ The Lady of the Land“ (54-56)). Druhým případem je pasáž „[t]he deep, the 

low, the pleading tone,/ With which I sang another’s love,/ Interpreted my own“ (34-

36). Z té dle mého názoru vyplývá, že zpívaná píseň byla nástrojem k vyjádření 

pěvcovy vlastní lásky k Jenovéfě, a také nástrojem k získání dívky, jak jsem uvedla 

již výše. Renčův překlad „ten chmurný, smutný, tklivý zpěv,/ o cizí lásce vyprávěl,/ 

mou vlastní zamlčev“
40

 se mi tedy jeví neadekvátní, neboť naznačuje pravý opak. 

Dalším místem, kde se Renčův překlad rozchází s originálem, je druhý výskyt 

opakované sloky, ve které dochází k malé změně oproti prvnímu výskytu: v originále 

se píše, že Jenovéfa pěvci odpustila, jak se na ni toužebně díval. V Renčově překladu 

ale stojí „i přehlédne, jak toužebně/ se dívám jenom na ni,“
41

 což by znamenalo, že 

Jenovéfa si mluvčího lásky nemusí být vědoma. Posledním případem je, stejně jako u 

Hrona, dvojverší „I calmed her fears, and she was calm,/ And told her love with 

virgin pride“ (93-94). U Renče je sice zachována následnost dějů, ve druhém verši 
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 Coleridge, Tušivá rozpomnění 122. 
41

 Coleridge, Tušivá rozpomnění 122. 
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ale dochází ke změně konatele: „Ten její strach jsem zkonejšil,/ vyznal jí lásku 

počestnou.“
42

 

   

  

                                                           
42

 Coleridge, Tušivá rozpomnění 124. 
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4. Interpretace předlohy 

 

Interpretace textu je naprosto nezbytnou součástí překladatelského procesu, 

neboť „při nesouměřitelnosti obou jazykových materiálů není možná úplná 

významová shoda vyjádření mezi překladem a předlohou.“
1
 V této kapitole tedy 

předkládám vlastní interpretace básní, které jsou základem pro můj překlad. 

 

Dejection: An Ode 

Tématem této básně je tvůrčí krize mluvčího, která pramení z jeho ztráty 

schopnosti obraznosti. Zde jsem vycházela z Coleridgova pojetí obraznosti, jak jej 

vysvětluje ve svém díle Biographia Literaria: 

Obraznost pak rozlišuji primární a sekundární. Primární obraznost 

považuji za životní sílu a prvotního hybatele veškerého lidského 

vnímání a za opakování konečného ducha věčného aktu tvoření 

v nekonečném Já. Sekundární obraznost považuji za ozvěnu té 

prvé, koexistující s vědomou vůlí, avšak přesto totožnou s tou 

prvotní v druhu činnosti a odlišnou pouze ve stupni a způsobu 

svého působení. Rozpouští, rozptyluje a rozkládá, aby znovu 

tvořila, avšak i tam, kde je tento proces znemožněn, se přesto za 

všech okolností ze všech sil snaží idealizovat a sjednocovat.
2
  

V básni je tato obraznost popisována jako schopnost duše vyzařovat jakýsi hlas a 

světlo, které jsou tvořeny radostí. Tato radost je dar přírody, není to nic, co by si 

člověk mohl sám vytvořit, je pro něj tedy nutné být s přírodou do určité míry spjat, 

aby radost mohl získávat. Zároveň mu umožňuje přírodu vnímat („And thence flows 

                                                           
1
 Levý, Umění překladu 30. 

2
 Coleridge, Jezerní básníci 139. 
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all that charms or ear or sight./ All melodies the echoes of that voice,/ All colours a 

suffusion from that light“ (73-75)), je tedy „prvotním hybatelem veškerého lidského 

vnímání.“ Mluvčí básně však tuto radost postrádá, není proto schopen krásu přírody 

vnímat, pouze ji vidět, což ale nezajišťuje obraznost, nýbrž fantazie, která není podle 

Coleridge „ničím jiným, než způsobem paměti osvobozené od zákonů času a 

prostoru, zatímco je promísena s oním empirickým fenomenem vůle, který 

pojmenováváme slovem výběr, a je jím zároveň modifikována.“
3
 Fantazie také 

získává „veškerý svůj materiál hotový,“
4
 člověk tedy je schopen ho vidět, aniž by ho 

musel zároveň vnímat. Mluvčí básně nejprve doufá, že vystřídá-li klidnou, měsíčním 

světlem zalitou noc zuřivá větrná bouře, podněty z vnějšku natolik zintenzivní, že se 

jim podaří zahnat jeho vnitřní bolest, a tím tedy i sklíčenost, která brání jeho duši 

získat zpět obraznost pomocí radosti („Those sounds which oft have raised me, 

whilst they awed,/ [...] Might now perhaps their wonted impulse give,/ Might startle 

this dull pain, and make it move and live!“ (17-20)). Nakonec se však v šesté sloce 

rozhodne, že jediný způsob, jak získat tuto obraznost zpět, je snažit se klidně a 

trpělivě proniknout do své vlastní přirozenosti, neboť radost, která podmiňuje 

schopnost obraznosti, příroda dává jen těm, jejichž duše je naprosto čistá, 

neposkvrněna ničím nepřirozeným („Joy that ne’er was given,/ Save to the pure, and 

in their purest hour“ (64-65)). Snaží se nechat působit sekundární obraznost, která 

koexistuje s vědomou vůlí a je proto možné s ní do jisté míry vědomě pracovat. 

Popis běsnícího větru, který následuje v sedmé sloce, je tedy dle mého názoru 

vyjádřením působení této sekundární obraznosti. 

 V básni se několikrát objevuje motiv daru a dávání: mluvčí říká své paní, že 

může získat pouze to, co nejprve sama dá; radost je popisována jako vdovský podíl, 
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 Coleridge, Jezerní básníci 139. 

4
 Coleridge, Jezerní básníci 139. 
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který nám zanechává příroda; obraznost byla mluvčímu darována přírodou už při 

jeho narození; radost je dávána jen čistým duším. Tato skutečnost jako by 

zdůrazňovala, že obraznost není nic, čeho by člověk mohl nabýt sám vědomě pouze 

svým úsilím. 

 Jistou emocionální bouři naznačuje i struktura této básně. Ani verše ani 

jednotlivé sloky nejsou příliš pravidelné. Tempo prvních dvou oddílů je ještě 

poměrně pomalé, v závěrečných verších dochází k paralelismu, jako by autor chtěl 

jejich stavbou vyjádřit zlověstný klid před bouří. Popis žalu na začátku druhé sloky 

je neslovesný a úsečný, jako by ze sebe mluvčí jednotlivá slova dostával jen 

s vypětím všech sil a nechtěl se zbytečně unavovat větnou konstrukcí. Ve třetí sloce 

se báseň rapidně zrychluje krátkými dvojveršími, a zároveň se jedná o jakýsi krátký 

předěl mezi klidnější a svižnější částí. Následující dvě sloky rytmicky uhánějí vpřed, 

což je ještě podtrhnuto častými zvoláními, ve kterých se mluvčí ani nezdržuje 

používáním sloves či řádných větných konstrukcí, a důrazným opakováním slova 

„joy“ – jako by se jednalo o jednotlivé vrcholy emocionálních výbuchů. Šestá sloka 

zpomaluje tempo svým vyprávěcím začátkem s konstrukcí „there was a time“, která 

čtenáře z intenzivního prožívání přítomnosti přenáší do minulosti; mluvčí se zklidní a 

ztiší, začne se opět vyjadřovat hypotakticky, jeho vnitřní bouře ustane a do popředí 

se dostává ta vnější. I ta se nakonec vytrácí, závěrečné dvojverší sedmé sloky 

popisuje její poslední výhružné výbuchy, které se však ztrácejí v dálce. Zároveň se 

však mohou vztahovat i k emocionální bouři mluvčího, přičemž takto chápány 

naznačují, že stejně jako dítě, které mezi jednotlivými záchvaty pláče sbírá sílu k těm 

dalším, i mluvčí už je spíš než cokoliv jiného unaven a vysílen. Poslední sloka 

naznačuje jeho rezignaci, nezabývá se už vůbec sám sebou, pouze jako by vysílal 

prosebnou modlitbu za svou přítelkyni. Tento ne zrovna šťastný konec je naznačen 
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už úvodní slokou z balady sira Patricka Spence, pro kterého přicházející bouře 

znamená smrt v rozbouřeném oceánu.
5
 

 

 The Nightingale 

 I tato báseň se zabývá schopností vnímat přírodu skrze obraznost. Mluvčí 

básně nejprve kritizuje básníky, kteří si do přírody promítají své vlastní představy, 

kvůli čemuž pak nejsou schopni nechat ji na sebe působit. Obraznost nejsou schopni 

zprostředkovat ani svým čtenářům, neboť ve svých básních vytvářejí liché asociace, 

které působí na fantazii čtenářů – pro ty se tak zpěv slavíka stává „materiálem 

hotovým díky působení asociačního zákona,“
6
 neslyší ptáka, nýbrž Filomelin nářek. 

Obraznost je u nich tedy nahrazena fantazií: nejsou schopni vnímat přírodu, neboť ji 

na sebe nenechají působit přímo, nýbrž pouze skrze básně („lose the deepening 

twilights of the spring/ In ball-rooms and hot theatres“ (36-37)). U mluvčího a jeho 

přátel je tomu jinak, ti se snaží být přírodě blízko a vnímat ji s radostí takovou, jaká 

opravdu je, tedy například i s nutností špatného počasí, které svým deštěm zemi 

pomáhá „se zelenat,“ protože i za takové situace je hlas přírody „plný lásky a 

radosti.“ 

 Coleridge spojuje obraznost s přírodou, je pro něj něčím přirozeným, co se 

může nejlépe rozvinout v prostředí, které nebylo zkultivováno člověkem, a tím tedy 

zbaveno své přirozenosti. Slavík je symbolem tvora, který je s přírodou velmi těsně 

spjat – stačí, aby zašel měsíc, a slavíci rázem přestanou zpívat. Lesík, který mluvčí 

popisuje, se rozkládá kolem neobývaného hradu, je těžko přístupný, neboť je plný 

mlází a cesty v něm jsou zarostlé trávou – je to naprostý opak člověkem kultivované 

krajiny. Podobně také dítě mluvčího ještě nemohlo být nijak ovlivněno společností, 

                                                           
5
 ‘The Child Ballads: 58. Sir Patrick Spens’, <http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch058.htm> 

30.5.2013.  
6
 Coleridge, Jezerní básníci 139. 
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jako každé nemluvně je nevinné a nezkažené, je tedy jednou z těch čistých duší, 

kterým vnímání přírody způsobuje radost („And he beheld the moon, and, hushed at 

once,/ Suspends his sobs, and laughs most silently“ (102-103)); ba co víc, dítě je zde 

ve své schopnosti vnímat přírodu stavěno nad mluvčího a jeho společníky, muselo by 

se snažit je svými neohrabanými gesty k poslechu přimět. I v této básni je člověku 

obraznost prostředkem k radosti, a domnívám se, že naznačeno je i to, že radost zase 

naopak podněcuje obraznost: básníci, kteří ji postrádají, jsou tací, kteří se trápí a jsou 

nešťastní („man whose heart was pierce/ With the remembrance of a grievous 

wrong,/ Or slow distemper, or neglected love“ (16-18)). Jedná se tedy o jakýsi 

začarovaný kruh, který je popisován i v básni Dejection: An Ode. 

 Přírodě je v básni přisuzována velká moc. Když se mluvčí rozloučí se svými 

společníky a chce jít domů, znovu se ozve zpěv slavíka a nedovolí mu odejít. Autor 

jako by naznačoval, že člověk si často může něco usmyslet, stanovit si nějaká 

pravidla, není však jisté, že jej vnější okolnosti nepřimějí k jejich nedodržení. Příroda 

nechce mluvčímu dovolit odejít, dokud nevyřkne jakýsi příslib toho, že se bude 

radost z ní snažit předávat dál, a stane se tak protikladem básníků, které předtím 

odsuzoval. V poslední sloce je také možná proto častěji využíváno přesahu: autor tím 

dává najevo, že ani řeč nemůže být vždy spoutána striktními básnickými pravidly. 

V závěru básně se tak opět projevuje téma schopnosti jedince ovlivňovat ostatní. 

Oproti dříve zmiňovaným básníkům, kteří svými asociacemi podporují fantazii 

ostatních, chce ale mluvčí ve svém dítěti podporovat právě obraznost skrze radost. 

Toho nelze dosáhnout popisováním přírody, nýbrž tím, že dítěti umožní její správné 

vnímání („his childhood shall grow up/ Familiar with these songs, that with the 

night/ He may associate joy“ (107-109)). 
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 Frost at Midnight 

V této básni je Coleridgovo chápání přírody jako něčeho dokonalého, ve své 

přirozenosti nadřazeného někdy až násilně vymáhanému uspořádání lidské 

společnosti vyjádřeno ještě jasněji než ve dvou básních předchozích. Negativní 

zkušenost, kterou má mluvčí se svým vzděláváním ve škole, lze přirovnat ke 

Coleridgovu pojetí fantazie: v institucionalizovaném vzdělávaní jsou žákovi 

vědomosti předkládány jako „hotový materiál,“ není zde moc prostoru pro jeho 

vlastní vnímání a pozorování, na základě kterého by došel k poznání – právě naopak, 

před okolním světem je uzavřen, a jen výjimečně se mu ho podaří krátce zahlédnout 

pootevřenými dveřmi. Během vyučování mluvčí rád vzpomínal na své dětství, tedy 

období nezkažené nevinnosti, kdy ještě nebyl omezován společností. Těmito 

vzpomínkami zmírňoval utrpení, které zažíval ve škole. Protikladem ke školnímu 

vzdělávání je poznávání světa skrze přírodu – ta člověku neposkytuje hotový 

materiál, nýbrž se mu dává poznat skrze vnímání. 

Báseň se zdá mít jistý náboženský přesah. Mluvčí slibuje svému dítěti, že 

skrze krásy přírody pozná Boha, který se mu stane učitelem. Domnívám se však, že 

zde spíše než o konkrétního boha vyznávaného nějakou církví jde o jakousi přírodní 

sílu: tento Bůh totiž není přítomen mezi klášterními zdmi, za kterými mluvčí strávil 

svá studijní léta, při kterých pro něho jediným kontaktem s přírodou byly hvězdy na 

nebi, a naopak je přítomen v přírodě, která mu „slouží mši“ už svou podstatou („The 

frost performs its secret ministry“ (1)). Příroda je chápána jako přímý projev božské 

řeči
7
 – zde lze vidět analogii s hlasem, tedy jedním z realizujících prostředků řeči, 

který člověku umožňuje správně vnímat přírodu v básni Dejection: An Ode. Tento 

hlas zde patří radosti, která je chápána jako jakési kouzlo a síla přírody („Joy, Lady! 
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 Holmes, Coleridge: Early Visions 183. 
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is the spirit and the power,/ Which wedding Nature to us gives in dower“ (Dejection: 

An Ode, 67-68)), což podle této analogie znamená, že Bůh v básni Frost at Midnight 

opravdu je spíše přírodní silou. Analogicky také dítě poté, co porozumí božské řeči, 

bude schopno ze svého okolí vnímat radost v každé situaci („Therefore all seasons 

shall be sweet to thee“ (65)). 

Jedním z důležitých motivů básně je určitá nekonečnost či cykličnost 

v přírodě, která se navíc odráží i v básnické struktuře. V úvodu mluvčí popisuje 

tichou půlnoční zimní krajinu. Klid celé situace je umocněn aliterací hlásky „s“ 

(„Have left me to that solitude, which suits/ Abstruser musings: save that at my side/ 

My cradled infant slumbers peacefully“ (5-7)), která se navíc opakuje i uvnitř slov, a 

jejíž syčení může připomínat pomalu dohořívající oheň či tiché oddechy spícího 

nemluvněte, což jsou jediné zvuky (kromě sovího houkání v úvodu), které mluvčí 

slyší. Čtenář může mít dojem, že se jakoby zastavil čas, což podporuje epifora slov 

„sea, hill, and wood“ (10). Taková situace přímo vybízí k pomalému rozjímání, a 

jediným podnětem je mluvčímu dohořívající oheň, jehož mihotavé třepotání se 

odráží v opakování samohlásky „i“ ve verši „[g]ives it dim sympathies with me who 

live“ (18). Díky tomuto plamínku se mluvčí ve svých vzpomínkách přenese do 

minulosti: nejedná se o náhlý skok, nýbrž o změnu, která pevně navazuje na 

předchozí situaci – v obou je centrálním obrazem zamyšlený pohled do ohně. I ve 

svých vzpomínkách nechává mluvčí čas plynout pomalu, čehož opět dociluje 

opakováním slov („So gazed I, till the soothing things I dreamt/ Lulled me to sleep, 

and sleep prolonged my dreams!“ (34)). Ze školních let se dostává ještě hlouběji do 

minulosti, ve které si v raném dětství hrál se svou sestrou, což jej přivádí k jeho 

vlastnímu dítěti, a jeho myšlenky se obrací do budoucnosti. V závěrečné sloce se 

celý kruh dovrší. Je zde naznačen roční cyklus, a také koloběh vody, při kterém za 
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oblevy taje sníh, aby byl zase následně přeměněn na led. Popisem této situace se 

mluvčí navrací do přítomnosti a také na začátek básně. Také tím propojuje život 

svého syna, kterému prorokuje radost zažívanou právě za takové situace, jakou teď 

prožívá on sám.  

Vezmeme-li v potaz, jak autor v básni The Nightingale kritizuje básníky, kteří 

promítají své vlastní nálady do okolní přírody, může se na první pohled zdát, že je 

Coleridge ve svých názorech nekonzistentní: v závěru první sloky Frost at Midnight 

mluvčí vnímá osamělý mihotající se plamen jako solidární s ním samým, a posléze 

přiznává, že jeho duše si občas vykládá okolní děj podle své nálady a v okolních 

věcech hledá sebe samu. Tento názor ale není zcela oprávněný, neboť mluvčí 

nepromítá svou osamělost do osamoceného plamene, nýbrž naopak přírodu nejprve 

vnímá a až posléze ji určitým způsobem přetvoří a sjednotí se sebou samým – jedná 

se tedy o akt sekundární obraznosti, která se „ze všech sil snaží idealizovat a 

sjednocovat.“ 

 

Love 

Coleridge si příznačně zvolil motiv středověkých balad, ve kterých se rytíři 

snažili získat svou lásku odvážnými činy, při kterých často riskovali život, pro báseň, 

která poukazuje na propojení lásky a smutku. Oba mužští protagonisté, tedy rytíř i 

básník, který je zároveň mluvčím básně, si získají své vyvolené až tehdy, když v nich 

vzbudí žal. Mluvčí pro svou lásku narozdíl od rytíře nenasadí život, musí ji tedy 

rozesmutnit svou písní („She loves me best, whene’er I sing/ The songs that make 

her grieve“ (19-20)). Ženská láska je zde spojována až s krutostí – rytíře po 

odmítnutí jeho vyvolené pronásleduje její krásný přízrak, který jej přivede až na 

hranici šílenství, a možná i to jej oslabí a způsobí, že v souboji utrží smrtelnou ránu. 
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Mluvčímu se sice nic podobného nestane a jeho příběh končí zdánlivě šťastně 

v náručí Jenovéfy, autorovi se však daří docílit znejistění tohoto šťastného konce tím, 

že popis Jenovéfy („My bright and beauteous Bride“ (96)) je nápadně podobný 

popisu přízraku rytířovy vyvolené („An angel beautiful and bright“ (50)).
8
 

Báseň je však také manifestací moci poezie. To, čeho rytíř docílil obětováním 

vlastního života, se mluvčímu daří pouhým zpěvem písně. Jenovéfa si díky němu 

uvědomí, že jediné, co paní země zbylo po jejím rytíři, je ona socha, o kterou se 

opírá, což jí pomůže překonat vlastní strach a vypustit na povrch své dlouho 

potlačované city. Mluvčí básně si je moci, kterou má v rukou, či spíše v ústech, 

dobře vědom. Tomu napovídá struktura textu. Svou píseň bard uvádí zvolna, a toto 

pomalé tempo je podpořeno repeticí jedné ze slok. Jenovéfě je dán dostatek času na 

to, aby si uvědomila, že na ní mluvčí může oči nechat, a snad také na to, aby si 

připadala jako ta, která „mu to odpouští,“ jako paní situace. Dostává se do role 

vznešené dámy z oné písně, což mluvčího v jejích očích analogicky staví do role 

rytíře. To hraje v jeho prospěch (může si připsat zásluhy za rytířovy odvážné skutky, 

aniž by byl sám ohrožen na životě) a on si toho je dobře vědom. Ne Jenovéfa, nýbrž 

on je zde pánem situace. Autor mu propůjčuje schopnost udávat tempo celého 

příběhu. Jenovéfu má zcela ve své moci: po pozvolném začátku, kterým si pěvec 

připravil pole pro svůj útok, píseň nabírá rychlý spád, který je autorem umocněn 

použitím anafory. Mluvčí ve své písni nepoužívá složitou větnou stavbu, což 

dohromady s paralelismem působí dojmem jako by se sám nacházel v tak silně 

emocionálním rozpoložení, že ani není schopen složitějšího vyjadřování – tak to 

alespoň musí působit na Jenovéfu. Ve skutečnosti to ale jen hraje, a jakmile docílí 

kýženého účinku a přechází ze zpěvu písně opět do popisu děje, vrací se mu nadhled 

                                                           
8
 Holmes, Coleridge: Early Visions 252. 
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nad situací, kterou je schopen plynule komentovat. Je si dobře vědom toho, jak na 

dívku působí, přesně ví, co její stav způsobilo. Následně opět zrychluje tempo 

jednoduchými větami a paralelní strukturou, jako by jen pro pořádek popisoval něco, 

co mu bylo dávno jasné, že nastane – vše jde podle jeho plánu. Tento dojem je jen 

umocněn v závěrečné sloce: tautologické vyjádření toho, že Jenovéfa opravdu poté, 

co ji uklidnil, je klidná, s ironií naznačuje, jako by mluvčí byl překvapen a celá 

situace nebyla jen logickým vyústěním jeho plánu. 
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5. Přestylizování předlohy 

 

 Při snaze o umělecky hodnotné přestylizování předlohy je důležitá především 

jazyková stylizace, která se dotýká zejména těchto otázek: 

a) poměr dvou jazykových systémů 

b) stopy jazyka originálu ve stylizaci překladu 

c) napětí ve stylu překladu, jež vzniká tím, že myšlenka se převádí do 

jazyka, v němž nebyla vytvořena.
1
 

Cílem této kapitoly je popsat jazykové problémy, které nastávaly při překladu 

z angličtiny do češtiny, a které dosud nebyly zmíněny v kapitole o porozumění textu, 

a dále významové změny, ke kterým při překladu došlo. 

Všechny čtyři vybrané básně jsou psány v jambickém metru. Před samotným 

překládáním bylo třeba se rozhodnout, zda bude rytmické schéma originálu 

zachováno, anebo změněno. Čeština je jazyk s pevným přízvukem, který se u 

naprosté většiny slov nachází na první slabice; oproti tomu angličtina je jazyk 

s přízvukem pohyblivým, ten se tedy může nacházet na kterékoli slabice přízvučné 

jednotky. Tento fakt se zřejmě stal výchozím bodem mnohaleté disputace o 

charakteru, či případně samotné existenci, českého jambického verše. V knize 

Kapitoly o českém verši Miroslava Červenky se dočteme, že v první polovině 19. 

století v české poezii výrazně převažoval rozměr trochejský, který se používal nejen 

pro tvorbu původní, ale také pro překlad jambických básní z cizího jazyka. Podle 

Červenky byl jamb „vyhrazen experimentům [...], překladům snažícím se o 

vyrovnání s originálem i po stránce veršové stavby, nebo překladům mechanicky 

                                                           
1
 Levý, Umění překladu 38. 
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napodobujícím předlohu.“
2
 V polovině 19. století však nastoupila generace májovců, 

která jambu stále více využívala, a to až do té míry, že časem, v generaci lumírovců a 

ruchovců, jamb téměř nahradil trochej, který se stal rozměrem příznakovým.
3
 V té 

době se jednalo o jamb s nepřízvučnou první dobou verše, daktylské incipity začaly 

být plně využívány až v 90. letech 19. století Antonínem Sovou a posléze generací 

Dykovou a Tomanovou.
4
 V roce 1928 byla Časopisem pro moderní filologii 

publikována studie Otakara Zicha “Předrážka v českých verších”, ve které byl český 

jamb označen za neexistující a jednoslabičná nepřízvučná slova na počátku veršů za 

„počáteční předrážky, jejichž rytmická funkce je nenáhlá příprava začátku verše nebo 

prostředkování přechodu z verše do verše.“
5
 První nepřízvučná doba jambických 

veršů tedy podle něj patří ještě k verši předcházejícímu. S tímto tvrzením nesouhlasil 

Mukařovský, podle kterého je „základní jednotkou rytmu [...] celý verš a [...] stopy 

nemají vůbec samostatné existence,”
6
 přesto se však podle něj český jamb dá rozdělit 

na „skutečný” jamb a na trochej s předrážkou, s čímž zase až tak úplně nesouhlasí 

Červenka: zřízení kategorie trocheje s předrážkou je podle něj drastickým a 

nereflektovaným zásahem do struktury metrické teorie, v té je totiž metrum 

definováno pouze jako sled silných a slabých pozic a sada pravidel, které navazují 

vztah mezi tímto sledem pozic a mezi prozodicky relevantními jednotkami řeči.
7
 

Je tedy zřejmé, že odpověď na otázku, zda překládat anglické jambické básně 

v původním metru, a případně jak, není zcela jednoznačná. Můj přístup k tomuto 

tématu byl do značné míry ovlivněn statí „Historie jednoho překladu“ Bedřicha 

Fučíka, která pojednává o Bablerově překladu Dantovy Božské komedie, což je dílo 

                                                           
2
 Miroslav Červenka, Kapitoly o českém verši (Praha: Karolinum, 2006) 82. 

3
 Červenka, Kapitoly o českém verši 83. 

4
 Červenka, Kapitoly o českém verši 91-92. 

5
 ‘Z našich časopisů’ v Naše řeč, roč.12, č.5, 1928, <http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=2493> 3.5.2013. 
6
 Červenka, Kapitoly o českém verši 86. 

7
 Červenka, Kapitoly o českém verši 85. 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=2493
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=2493
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psané sice italsky, leč stejně jako Coleridgovy básně v jambickém metru. Fučík 

označuje Bablerův překlad za antikvovaný, a to převážně kvůli jeho zastaralým 

formálním rysům: nadměrnému užití výrazně odpíchnuté nepřízvučné předrážky,
8
 

která způsobuje, že „zbytek verše je vlastně silně pravidelný trochejský pentametr, 

složený z výrazných dvouslabičných slov nebo celků,“
9
 dále pak důslednému použití 

ženských rýmů, které přispívá ke klesavé intonaci
10

 a oslabování přesahů typických 

pro italskou poezii.
11

 Fučík pokračuje popisem korektury Bablerova překladu Janem 

Zahradníčkem, která měla překlad jeho zastaralosti alespoň do určité míry zbavit. Při 

překládání Coleridgových básní jsem se snažila mít Fučíkovu kritiku, a zejména její 

první bod, na paměti, ačkoli se mi to ne vždy dařilo. Daktylského incipitu jsem 

využila ve 24 % veršů Sklíčenosti, 47 % veršů Lásky, a pouze 16 % veršů Půlnočního 

mrazu a 17 % veršů Slavíka, přičemž průměr současné české poezie je podle Fučíka 

30 %.
12

 Za daktylský incipit jsem nepovažovala případy, kdy verš začínal 

předložkou, po které následovalo tří- či víceslabičné slovo, u kratších slov jsem 

počítala s přenesením přízvuku na předložku. Nejčastějším prvním slovem verše je 

spojka „a“ s četností 13,5 % a zhruba 20 % veršů začíná zájmenem. Pouhá dvě 

procenta veršů začínají nepřízvučným jednoslabičným plnovýznamovým slovem. 

Zde je nutné zmínit se o specifickém charakteru Coleridgových veršů. Sám 

autor, podobně jako později Mukařovský, tvrdil, že v anglické poezii je verš mnohem 

důležitější jednotkou metra než stopa, a že verše mají být jednotné v délce svého 

trvání, ne v počtu slabik.
13

 Při psaní svých básní počítal s důrazem, který se se 

slovním přízvukem mohl jak shodovat, tak rozcházet, přičemž ve druhém případě 

                                                           
8
 Bedřich Fučík, Setkávání a míjení (Praha: Melantrich, 1995) 157. 

9
 Fučík, Setkávání a míjení 158. 

10
 Fučík, Setkávání a míjení 159. 

11
 Fučík, Setkávání a míjení 160. 

12
 Fučík, Setkávání a míjení 157. 

13
 Charles I. Patterson, ‘An Unidentified Criticism by Coleridge Related to Christabel’ in PMLA, vol. 

67, no. 7 (Dec., 1952) 980. 
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pak mohl spočívat dokonce i na předložkách či jiných slovech, které jsou v běžné 

řeči bez přízvuku.
14

 To napomáhá uvolněnějšímu dojmu, jeho básně jsou blíže 

hovorovému tónu než například básně jeho blízkého přítele Williama Wordsworthe. 

Renč toto komentuje tak, že ačkoliv určitá „lidová poloha je [...] základem 

estetického i filosofického názoru [obou básníků], C[oleridge] jde po tom spíše 

hmatem a čichem, [zatímco Wordsworth] to transponuje do vědomého komorního, 

koncisního, ale tím i trochu artistnějšího tvaru.“
15

 Otázkou je, jak se s touto 

uvolněností vypořádat v českém překladu, který pracuje s veršem sylabotónickým, 

ve kterém záleží na distribuci „přízvučných a nepřízvučných slabik při současně 

normovaném počtu slabik.“
16

 Chce-li překladatel zachovat jambické metrum a 

zároveň nevytvářet text, který by působil strojeně a příliš uměle, bude 

pravděpodobně častěji využívat možnosti daktylského incipitu a ženského zakončení. 

V návaznosti na Fučíkovu kritiku Bablerova použití ženského zakončení je nutno 

podotknout, že se nejedná o ženské zakončení jambického verš jako takové, které by 

bylo nutno kritizovat, nýbrž o fakt, že Babler se neuchyloval k mužskému zakončení 

ani ve verších, které byly takto zakončeny i v originále.
17

 Ve své studii o překládání 

blankversu a o českém jambu vůbec Vilém Mathesius naopak uvádí, že například u 

českých překladů Shakespeara ženského zakončení přibývá s postupem doby,
18

 

z čehož se dá usoudit, že snaha používat mužské zakončení za každou cenu by mohla 

vést k zastaralosti překladu a spíše než zvýšit jeho kvalitu by mu mohla uškodit.  

Mathesius také tvrdí, že dosáhnout mužského zakončení je v češtině o 

poznání náročnější než v angličtině, neboť ta má slova schopná mužského zakončení 

ve slovní zásobě i v souvislé řeči zastoupena v mnohem vyšším poměru ke slovům 

                                                           
14

 Patterson, ‘An Unidentified Criticism’ 981. 
15

 Coleridge, Tušivá rozpomnění 180. 
16

 Hrabák, Poetika 177. 
17

 Fučík, Setkávání a míjení 160. 
18

 Vilém Mathesius, Jazyk, kultura a slovesnost (Praha: Odeon, 1982) 227. 
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schopným ženského zakončení, než má čeština.
19

 To je také důvodem, proč 

k mužskému zakončení u překladu Coleridgových básní docházelo méně než 

v originále. Konkrétně se jedná o 5 % ženských zakončení překladu proti 4 % 

originálu u Slavíka, 12 % proti 4 % u Půlnočního mrazu a celých 30 % proti 4 % u 

Lásky. U poslední zmiňované se vysoký počet ženských zakončení dá vysvětlit tím, 

že každé čtyřverší je v originále zakončeno jedním veršem třístopým, což u překladu 

znamenalo verš šestislabičný, ve kterém bylo při použití víceslabičných slov těžké 

obsáhnout původní význam originálu. Zajímavé je, že u Sklíčenosti dochází 

k mnohem většímu použití ženského zakončení i samotným Coleridgem, a sice ve 13 

% veršů, což je stejný poměr jako u mého překladu. I to je jednou z příčin 

nepravidelnosti této básně. Renč i Hron jdou u jejího překladu v rozvolněnosti ještě 

mnohem dále. V Renčově Sklíčenosti začíná daktylem téměř 30 % veršů, a více než 

50 % jich končí nepřízvučnou slabikou; u Hrona je to 40 % daktylských incipitů a 17 

% nepřízvučně zakončených veršů. V některých verších se u něj dokonce jamb zcela 

ztrácí (např. „celou zemi halící“
20

), a i když se jedná jen asi o 5 % z celkového počtu, 

výslednému dojmu to rozhodně na uvolněnosti přidává. 

Dále bych ráda stručně nastínila, jaké stopy výchozího jazyka lze 

v překladech nalézt. Ve většině případů nezpůsoboval převod anglických určitých a 

neurčitých členů do češtiny přílišné potíže, jinak tomu ale bylo v pasáži „[a] most 

gentle Maid,/ Who dwelleth in her hospitable home“ (69-70) v básni The 

Nightingale. Neurčitý člen zde plní funkci singulativní reference neurčité, která je 

důsledkem toho, že se jedná o první zmínku o dotyčné panně; před slovem „most“ 

navíc mění jeho význam ze superlativu na elativ.
21

 Hron ve svém překladu tuto 
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 Mathesius, Jazyk, kultura a slovesnost 228-9. 
20

 Coleridge, Jezerní básníci 135. 
21

 Libuše Dušková a kol., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, (Ústav anglického jazyka, 

FF UK, 2009) <http://www.mluvniceanglictiny.cz/3.32.24> 31.5.2013. 
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změnu ignoruje („nejněžnější dívka“
22

) a Renčův překlad („ta něžná dívka“
23

) zase 

působí dojmem, že dívka byla v básni už dříve zmíněna, což čtenáře může zmást. Ve 

svém překladu jsem použila větnou konstrukci „je dívčina, tak něžná“ (69-70), která 

umožňuje jak elativ, tak neurčenost zachovat. Dalším případem, kdy je český překlad 

negativně ovlivněn angličtinou, jsou vazby s předložkou „s“, kterými je někdy 

doslova překládáno anglické příslovečné určení způsobu (např. „She listened with a 

flitting blush,/ With downcast eyes and modest grace“ (Love, 25)). Hron toto 

stereotypní řešení používá ve 25 % případů a Renč ve 22 %; já jsem se mu snažila 

vědomě vyhýbat a povedlo se mi ho eliminovat na pouhé 3 %. Určité potíže při 

překladu způsobovala také významová hustota angličtiny, jejíž průměrný 

desetislabičný verš obsáhne čtyři významová jádra, zatímco průměrný český jen tři.
24

 

Jedním ze způsobů, kterým se tento problém dá řešit, je použití přechodníku – je to 

však způsob poměrně zastaralý a knižní.
25

 V Renčově překladu, který je ze všech tří 

nejstarší, se přechodník vyskytuje zhruba jednou na čtyřicet veršů, v Hronově 

překladu jednou na 140 veršů, a v mém jednou na 210 veršů. Dalším řešením je 

zjednodušení syntaktických vztahů, a to buď pomocí pomlčky (u Renče k tomu 

dochází dvakrát) nebo vynecháním slovesa ve finitním tvaru (u Renče celkem 

pětkrát, v Hronově a mém překladu jednou). Skutečnost, že Hron i já jsme všech 

těchto prostředků využívali méně než Renč, je dána tím, že v našich překladech je 

větši koncentrace jednoslabičných slov: ze sta slov je u Hrona průměrně 43 a u mě 

44 jednoslabičných, kdežto u Renče jen 39 (zde jsem vycházela z rozboru prvního 

sta slov všech básní). 
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 Coleridge, Jezerní básníci 118. 
23

 Coleridge, Tušivá rozpomnění 113. 
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 Levý, Umění překladu 163. 
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 Marie Čechová, et al., Stylistika současné češtiny (Praha: ISV, 1997) 102. 
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Nyní bych se chtěla podrobněji věnovat významovým změnám v mém 

překladu. Vzhledem k vysokému množství těchto změn se nebudu zabývat 

jednotlivými básněmi zvlášť, nýbrž uvedu, k jakým typům významového posunu 

docházelo a z jakých důvodů. Jedná se především o simplifikaci, která jde často ruku 

v ruce se ztrátou výrazových prostředků, dále pak explikování, interpretaci a 

výrazové zesílení. 

Simplifikace nastává ve třech typech případů. První z nich se týká situací, 

které jsou v textu popsány několika více či méně synonymními výrazy: například 

popis noční oblohy v básni The Nightingale „no relique of the sunken day/ 

Distinguishes the West, no long thin slip/ Of sullen light, no obscure trembling hues“ 

(1-3), či zpěvu v básni Love „[t]he deep, the low, the pleading tone“ (34). Do této 

kategorie také spadají ty případy, ve kterých byla z několika významových jednotek 

na stejné úrovni k překladu vybrána pouze jedna (např. „finds no natural outlet, no 

relief,/ In word, or sigh, or tear“ (Dejection: An Ode, 23-24), kde byl druhý verš 

přeložen pouze jako „ani kdybych štkal.“) Ve druhém, poměrně častějším případě 

dochází ke shrnutí několika významů a jejich vyjádření výrazem o menším počtu 

slov. Jedná se například o překlad „shapes and sounds and shifting elements“ (The 

Nightingale, 28) jako „kouzelné moci přírody,“ či „the soothing things I dreamt“ 

(Frost at Midnight, 34) jako „myšlenky,“ a dále také zjednodušení popisu slavičího 

zpěvu. Ke třetímu případu docházelo v místech s velmi vysokou hustotou 

významových jednotek, jako jsou verše „[b]are craig, or mountain-tairn, or blasted 

tree,/ Or pine-grove, whither woodman never clomb,/ Or lonely house, long held the 

witches’ home“ (Dejection: An Ode, 100-102), „[b]etwixt the tufts of snow on the 

bare branch/ Of mossy apple-tree, while the nigh thatch/ Smokes in the sun-thaw“ 

(Frost at Midnight, 68-70), či „[t]o the poor loveless ever-anxious crowd“ (Dejection: 
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An Ode, 52). V překladu těchto a podobných míst byly básně nejvíce ochuzeny, 

neboť při nich často došlo k úplnému vypuštění některých významů. Významová 

simplifikace často vedla také ke ztrátě výrazových prostředků. Tím nejvíce utrpěla 

báseň Love, ve které nebyla zachována anafora a paralelismus jen v mnohem menším 

měřítku; najdeme ji ale i v ostatních básních. Při simplifikaci také často došlo ke 

ztrátě některých metaforických a metonymických vyjádření, jako například „soft bed 

of verdure“ (The Nightingale, 7) či „gives us in a dower“ (Dejection: An Ode, 68). 

V nějaké své podobě postihuje v průměru zhruba 23 % všech veršů. 

Explikování v překladu spočívá v nahrazení implicitnosti explicitností, 

upřednostnění víceslovného vyjádření před jednoslovným a přiblížení 

komplementární formy kontextu.
26

 Při překladu básní k němu docházelo mnohem 

méně než k simplifikaci, přesto se v něm všechny výše uvedené případy vyskytují. 

K náhradě implicitního vyjádření může dojít v místech, která by při překladu 

působila příliš nekonkrétně a nejasně, v takovém případě vychází z individuálního 

citu překladatele. Také k ní ale dochází v případě, že překladatel není schopen 

zachovat figurativnost textu, jako tomu je například ve verších „[o]urs is her 

wedding-garment, ours her shroud“ (Dejection: An Ode, 49), a „I see the old Moon 

in her lap“ (Dejection: An Ode, 13). Víceslovný výraz byl na některých místech před 

jednoslovným upřednostněn zejména z důvodu rytmu či rýmu. Individuální cit 

překladatele je uplatňován také při rozhodnutí kdy vysvětlit kontext a kdy ne. V 

překladu Coleridgových básní k takovému vysvětlení došlo třikrát: u výrazu 

„Otway’s self“ (Dejection: An Ode, 120), přičemž zde jde o kontext kulturního 

prostředí autora; dále v básni The Nightingale, v situaci, kdy si mluvčí představuje, 

co by udělalo jeho dítě, jehož nepřítomnost není v originále vyjádřena zcela jasně; a 

                                                           
26

 Anton Popovič, et al., Originál – Preklad: Interpretačná terminológia (Bratislava: Tatran, 1983) 

200.  



49 
 

nakonec v básni Love, kde je ve verši „v níž utržil osudnou ránu“ naznačeno, že rytíř 

zemře, aniž by to takto naznačeno bylo i v originále. Explikování se vyskytuje 

přibližně v pěti procentech veršů. 

Dalším typem významového posunu je interpretace textu a z ní plynoucí 

volné přebásnění. Je poměrně složité tento typ obecně charakterizovat, neboť se 

může vyskytovat v různých podobách a z různých důvodů. Stejně jako simplifikace 

vychází z překladatelovy neschopnosti najít vhodný český ekvivalent, který by 

odpovídal jak významovým, tak prozodickým požadavkům; na rozdíl od ní ale 

přebásnění textu význam nejen ubírá, nýbrž i přidává – dochází totiž ke zcela nové 

formulaci. V mém překladu takovéto přebásnění nastávalo poměrně často, zejména 

v básních Sklíčenost: Óda a Láska, u nichž bylo třeba se držet rýmového schématu 

originálu, a kde bylo zcela přebásněno 10-14 % veršů. Změny, ke kterým docházelo, 

by se daly rozdělit do tří skupin. Do první náleží přidávání zcela nových obrazů, 

které nemají žádný podklad v originále, zde patří například verš „jak nový fénix 

z popela“ (Sklíčenost, 133) či „co na štítě měl mnohé šrámy“ (Láska, 30); druhá 

skupina jsou změny založené na interpretaci textu – je u nich tedy patrná snaha 

vyjádřit myšlenku originálu. Takovýchto změn je v překladu nejvíce, například 

trojverší „[m]á veselosti kdes? Však těžko bych tě snes, teď, když mi hrdlo dusí 

zármutek“ (Sklíčenost, 39-41) nebo celá dvanáctá a třináctá sloka básně Láska, ve 

kterých je popisován pronásledující přízrak. Třetí skupinou je opět přidávání zcela 

nových významů, tentokrát se však jedná o drobnější změny v detailech, při kterých 

zůstává zachována základní myšlenka původního obrazu, například překlad verše 

„[a]n old rude song, that suited well/ That ruin wild and hoary“ (Love, 23-24) jako 

„žalostnou píseň, dojemnou,/ tak starou jak to místo“ či „[u]ndreamt of by the 

sensual and the proud“ (Dejection: An Ode, 70) jako „v němž pyšným není dopřán 



50 
 

žádný čas.“ Domnívám se, že žádná ze změn vyplývajících z přebásnění textu 

neovlivňuje jeho význam a celkové vyznění natolik, aby se stala nepřípustnou. Přesto 

se zcela beze sporu jedná o značně nežádoucí typ posunu. 

Poslední skupinou změn, ke které dochází, je výrazové zesílení. To se 

projevuje především přidáváním figurativních vyjádření na místa, která jsou 

v originále vyjádřena běžným sdělovacím jazykem, ve snaze kompenzovat negativní 

změny, ve kterých dochází k explikování a ztrátě výrazových prostředků; například 

metafory ve verši „pod koberečkem z blatouchů a trav“ (Slavík, 54) či personifikace 

v „z nichž měsíc vyčaroval něžný třpyt“ (Slavík, 105).  Jedná se o poměrně málo 

častý typ posunu s četností v řádu jednotek ve všech čtyřech básních. 
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6. Závěr 

 

 Cílem této práce bylo poskytnout překladatelskou analýzu čtyř vybraných 

básní S. T. Coleridge. Z překladu, který byl za tímto účelem pořízen, vyplynula 

jakožto největší problém jednak významová hustota anglického textu způsobená 

ekonomičností jazyka a jeho schopností se řetězit, a jednak prozodická stavba básní, 

tedy blankvers v The Nightingale a Frost at Midnight, rýmované jambické trimetry, 

tetrametry a pentametry v Dejection: An Ode a baladická čtyřverší v Love. 

 Významová hutnost textu působila problémy nejen při překladu, ale i při 

samotném porozumění textu. Z toho důvodu bylo nutné nejprve všechny básně 

interpretovat a z této ucelené interpretace pak vycházet při řešení jednotlivých 

problémů. Čtivost a estetičnost textu byla na některých místech upřednostněna před 

zachováním všech původních významů. Některá slovní spojení byla úplně vypuštěna, 

jiná byla nahrazena volnějším přebásněním, přičemž k největším změnám docházelo 

v básni Love z důvodu její přesné pravidelné struktury, kterou bylo nutno zachovat. 

Často také docházelo k významovému zjednodušení a k explikování. 

 Z důvodu zachování rytmické stavby básní také často docházelo k opakování 

určitých jednoslabičných slov, převážně na začátcích (zájmena, spojky) a koncích 

(podstatná jména) veršů. V některých případech musela být použita inverze, která 

v básních působí poněkud zastarale. V básních Sklíčenost: Óda a Láska se nepodařilo 

ponechat rým na stejných slovech jako v původním textu; pro zachování rýmového 

schématu byly také některé pasáže přebásněny poměrně volně. 

 Při porovnávání s překlady Václava Renče a Zdeňka Hrona bylo zjištěno 

několik významových rozdílů, které vycházely jak z odlišné interpretace, tak ze 

špatného porozumění textu či z jeho neadekvátního převedení do češtiny. Renčův 
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překlad, který vznikal před více než čtyřiceti lety, vykazuje podle očekávání určité 

známky zastaralosti, jedná se však spíše o drobnosti (použití zastaralých slov 

s četností v řádu jednotek, využití inverze a přechodníků). Celkově vzato je jazyk 

v obou překladech hutnější než v překladu, který zde předkládám já, z čehož také 

plyne jejich vyšší míra zachování básnických obrazů. 
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