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7.  APPENDIX 

 Original Translation 1 – Dvořáčková (1975) Translation 2- Hilská (2004) 

W1 …chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as 

she did, standing there at the open window, 

that something awful was about to happen; 

looking at the flowers, at the trees with the 

smoke winding off them and the rooks 

rising, falling; standing and looking until 

Peter Walsh said… 

…studený, prudký a navíc (vždyť ji 

tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam 

tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se 

určitě stane něco hrozného: dívala se na 

květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, na 

vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají 

a zase usedají. Stála tam, dívala se, a v tom 

ji Peter Walsh povídá… 

…chladné a štiplavé, a přece (pro 

osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) 

sváteční, když tam u otevřených dveří 

postávala s pocitem, že se musí přihodit 

něco strašného, dívala se na květiny, na 

stromy, od nichž vzlínala pára, a havrani 

vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, až 

se ozval Peter Walsh… 

W2 …chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as 

she did, standing there at the open window, 

that something awful was about to happen; 

looking at the flowers, at the trees with the 

smoke winding off them and the rooks 

rising, falling; standing and looking until 

Peter Walsh said, … 

…studený, prudký a navíc (vždyť ji 

tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam 

tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se 

určitě stane něco hrozného: dívala se na 

květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, na 

vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají 

a zase usedají. Stála tam, dívala se, a v tom 

ji Peter Walsh povídá: .. 

…chladné a štiplavé, a přece (pro 

osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) 

sváteční, když tam u otevřených dveří 

postávala s pocitem, že se musí přihodit 

něco strašného, dívala se na květiny, na 

stromy, od nichž vzlínala pára, a havrani 

vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, až 

se ozval Peter Walsh: … 

W3 …chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as 

she did, standing there at the open window, 

…studený, prudký a navíc (vždyť ji 

tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam 

tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se 

…chladné a štiplavé, a přece (pro 

osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) 

sváteční, když tam u otevřených dveří 
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that something awful was about to happen; 

looking at the flowers, at the trees with the 

smoke winding off them and the rooks 

rising, falling; standing and looking until 

Peter Walsh said, … 

určitě stane něco hrozného: dívala se na 

květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, 

na vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají a 

zase usedají. Stála tam, dívala se, a v tom ji 

Peter Walsh povídá: … 

postávala s pocitem, že se musí přihodit 

něco strašného, dívala se na květiny, na 

stromy, od nichž vzlínala pára, a havrani 

vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, až 

se ozval Peter Walsh: … 

W4 …chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as 

she did, standing there at the open window, 

that something awful was about to happen; 

looking at the flowers, at the trees with the 

smoke winding off them and the rooks 

rising, falling; standing and looking until 

Peter Walsh said, … 

…studený, prudký a navíc (vždyť ji 

tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam 

tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se 

určitě stane něco hrozného: dívala se na 

květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, 

na vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají 

a zase usedají. Stála tam, dívala se, a v tom 

ji Peter Walsh povídá: … 

…chladné a štiplavé, a přece (pro 

osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) 

sváteční, když tam u otevřených dveří 

postávala s pocitem, že se musí přihodit 

něco strašného, dívala se na květiny, na 

stromy, od nichž vzlínala pára, a havrani 

vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, až 

se ozval Peter Walsh: … 

W5 …chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as 

she did, standing there at the open window, 

that something awful was about to happen; 

looking at the flowers, at the trees with the 

smoke winding off them and the rooks 

rising, falling; standing and looking until 

Peter Walsh said, … 

…studený, prudký a navíc (vždyť ji 

tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam 

tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se 

určitě stane něco hrozného: dívala se na 

květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, na 

vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají 

a zase usedají. Stála tam, dívala se, a v tom 

ji Peter Walsh povídá: … 

…chladné a štiplavé, a přece (pro 

osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) 

sváteční, když tam u otevřených dveří 

postávala s pocitem, že se musí přihodit 

něco strašného, dívala se na květiny, na 

stromy, od nichž vzlínala pára, a havrani 

vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, až 

se ozval Peter Walsh: … 
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W6 …chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as 

she did, standing there at the open window, 

that something awful was about to happen; 

looking at the flowers, at the trees with the 

smoke winding off them and the rooks 

rising, falling; standing and looking until 

Peter Walsh said, … 

…studený, prudký a navíc (vždyť ji 

tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam 

tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se 

určitě stane něco hrozného: dívala se na 

květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, na 

vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají a zase 

usedají. Stála tam, dívala se, a v tom ji Peter 

Walsh povídá: … 

…chladné a štiplavé, a přece (pro 

osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) 

sváteční, když tam u otevřených dveří 

postávala s pocitem, že se musí přihodit 

něco strašného, dívala se na květiny, na 

stromy, od nichž vzlínala pára, a havrani 

vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, 

až se ozval Peter Walsh: … 

W7 …chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as 

she did, standing there at the open window, 

that something awful was about to happen; 

looking at the flowers, at the trees with the 

smoke winding off them and the rooks 

rising, falling; standing and looking until 

Peter Walsh said, … 

…studený, prudký a navíc (vždyť ji 

tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam 

tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se 

určitě stane něco hrozného: dívala se na 

květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, na 

vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají a zase 

usedají. Stála tam, dívala se, a v tom ji 

Peter Walsh povídá: … 

…chladné a štiplavé, a přece (pro 

osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) 

sváteční, když tam u otevřených dveří 

postávala s pocitem, že se musí 

přihodit něco strašného, dívala se na 

květiny, na stromy, od nichž vzlínala pára, a 

havrani vzlétali a zase přistávali, stála a 

dívala se, až se ozval Peter Walsh… 

W8 …chill and sharp and yet (for a girl of 

eighteen as she then was) solemn, feeling as 

she did, standing there at the open window, 

that something awful was about to happen; 

looking at the flowers, at the trees with the 

…studený, prudký a navíc (vždyť ji 

tenkrát bylo osmnáct) slavnostní. Jak tam 

tak stála u otevřeného okna, cítívala, že se 

určitě stane něco hrozného: dívala se na 

květiny, na stromy, na mlžný opar kolem, na 

…chladné a štiplavé, a přece (pro 

osmnáctiletou dívku, kterou tehdy byla) 

sváteční, když tam u otevřených dveří 

postávala s pocitem, že se musí přihodit 

něco strašného, dívala se na květiny, na 
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smoke winding off them and the rooks 

rising, falling; standing and looking until 

Peter Walsh said, … 

vrány, jak vzlétají a usedají, vzlétají a zase 

usedají. Stála tam, dívala se, a v tom ji Peter 

Walsh povídá: … 

stromy, od nichž vzlínala pára, a havrani 

vzlétali a zase přistávali, stála a dívala se, 

až se ozval Peter Walsh: … 

W9 She stiffened a little on the kerb, waiting for 

Durtnall's van to pass. 

Zastavila se na kraji chodníku, čekala, až 

přejede Durtnallův stěhovací vůz. 

Maličko se zarazila na chodníku a počkala, 

až přejede dodávka od Durtnallů. 

W10 A charming woman, Scrope Purvis thought 

her (knowing her as one does know people 

who live next door to one in 

Westminster)… 

Půvabná žena, pomyslil si o ni Scrope 

Purvis (znal ji, jako se znávají lidé, kteří 

spolu sousedí ve Westminsteru),… 

Okouzlující žena, pomyslel si Scrope Purvis 

(který ji znal jen tak, jako člověk zná své 

sousedy ve Westminsteru),… 

W11 There she perched, never seeing him, 

waiting to cross, very upright. 

Stála tu, jako když sedí na větývce, 

nevnímala ho, čekala, rovna a vzpřímená, 

až bude moci přejít. 

Trčí tam jako na bidýlku, vůbec ho 

nevnímá, narovnaná jako podle pravítka 

čeká, až bude moct přejít. 

W12 There she perched, never seeing him, 

waiting to cross, very upright. 

 Stála tu, jako když sedí na větývce, 

nevnímala ho, čekala, rovna a vzpřímená, 

až bude moci přejít. 

Trčí tam jako na bidýlku, vůbec ho 

nevnímá, narovnaná jako podle pravítka 

čeká, až bude moct přejít. 

W13 For having lived in Westminster—how 

many years now? over twenty years… 

Žije-li člověk ve Westminsteru — jak 

dlouho už? přes dvacet let… 

Když totiž člověk žije ve Westminsteru - 

kolik už je to? přes dvacet let… 

W14 …one feels even in the midst of the traffic, 

or waking at night, Clarissa was positive, a 

particular hush, or solemnity;… 

…cítí i vprostřed pouličního ruchu anebo 

když se v noci probudí, tím si byla Clarissa 

jista, jakousi obzvláštní tajuplnost nebo 

slavnostní vážnost,… 

… pociťuje i uprostřed všeho toho 

dopravního ruchu, nebo když se v noci 

probudí, Clarissa to ví jistě, takové zvláštní 

ticho, nebo snad vážnost, nepopsatelnou 
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pauzu, napětí… 

W15 Such fools we are, she thought, crossing 

Victoria Street. 

Bože, jsme to blázni! myslila si, když 

přecházela Victoria Street. 

Jak jsme pošetili, napadlo ji, když 

přecházela Victoria Street. 

W16 For Heaven only knows why one loves it so, 

how one sees it so, making it up, building it 

round one, tumbling it, creating it every 

moment afresh;… 

Sam pánbůh ví, proč to tak milujeme a 

prožíváme a zkrášlujeme si a opřádáme sny 

a slepě zbožňujeme a kdykoli si dovedeme 

oživit v srdci. 

Jenom nebe ví, proč to člověk tak miluje, 

jak to vidí, vytváří si to, obklopuje se tím, 

boří to a každým okamžikem znovu vytváří. 

W17 For Heaven only knows why one loves it so, 

how one sees it so, making it up, building  

it round one, tumbling it, creating it every 

moment afresh;… 

Sam pánbůh ví, proč to tak milujeme a 

prožíváme a zkrášlujeme si a opřádáme 

sny a slepě zbožňujeme a kdykoli si 

dovedeme oživit v srdci. 

Jenom nebe ví, proč to člověk tak miluje, 

jak to vidí, vytváří si to, obklopuje se tím, 

boří to a každým okamžikem znovu vytváří. 

W18 For Heaven only knows why one loves it so, 

how one sees it so, making it up, building  

it round one, tumbling it, creating it every 

moment afresh;… 

Sam pánbůh ví, proč to tak milujeme a 

prožíváme a zkrášlujeme si a opřádáme sny 

a slepě zbožňujeme a kdykoli si dovedeme 

oživit v srdci. 

Jenom nebe ví, proč to člověk tak miluje, 

jak to vidí, vytváří si to, obklopuje se tím, 

boří to a každým okamžikem znovu vytváří. 

W19 For Heaven only knows why one loves it so, 

how one sees it so, making it up, building  

it round one, tumbling it, creating it every 

moment afresh;… 

Sam pánbůh ví, proč to tak milujeme a 

prožíváme a zkrášlujeme si a opřádáme sny 

a slepě zbožňujeme a kdykoli si dovedeme 

oživit v srdci. 

Jenom nebe ví, proč to člověk 

tak miluje, jak to vidí, vytváří si to, 

obklopuje se tím, boří to a každým 

okamžikem znovu vytváří. 

W20 …but the veriest frumps, the most dejected 

of miseries sitting on doorsteps (drink their 

I ti nejhorší pobudové, ti nejubožejší i z 

ubohých, co vysedávají na schůdkách (a 

Ale i ty nejhorší cuchty, ti nejubožejší 

z ubožáků sedící na prahu (piti je jejich 
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downfall) do the same;… zapíjejí svůj pád), cítí totéž:… zkáza) dělají totéž - … 

W21 …sandwich men shuffling and swinging; 

brass bands; barrel organs; in the triumph 

and the jingle and the strange high singing 

of some aeroplane overhead was what she 

loved;… 

…nosiči reklam, pomalu přecházejícími i 

rychle pobíhajícími, mezi dechovkami i 

kolovrátky, ve vítězoslavném bzukotu a 

zvláštním vysokém zpěvu několika letadel 

nad hlavou bylo všecko, co má ráda:… 

… nosičů reklam šourajících se a náhle se 

otáčejících, těch dechovek, flašinetů, v tom 

triumfu a cinkotu a podivném bzučeni 

nějakého aeroplánu nad hlavou bylo to, co 

milovala:… 

W22 …sandwich men shuffling and swinging; 

brass bands; barrel organs; in the triumph 

and the jingle and the strange high singing 

of some aeroplane overhead was what she 

loved;… 

…nosiči reklam, pomalu přecházejícími i 

rychle pobíhajícími, mezi dechovkami i 

kolovrátky, ve vítězoslavném bzukotu a 

zvláštním vysokém zpěvu několika letadel 

nad hlavou bylo všecko, co má ráda:… 

… nosičů reklam šourajících se a náhle se 

otáčejících, těch dechovek, flašinetů, v tom 

triumfu a cinkotu a podivném bzučeni 

nějakého aeroplánu nad hlavou bylo to, co 

milovala:… 

W23 The War was over, except for some one like 

Mrs. Foxcroft at the Embassy last night 

eating her heart out because that nice boy 

was killed… 

Válka skončila,, i když ne pro každého, 

například ne pro paní Foxcroftovou, kterou 

včera potkala na velvyslanectví, usouženou, 

protože její hezky syn padl… 

Válka skončila, jen ne pro takové nebožáky 

jako pani Foxcroftová, které to včera na 

vyslanectví mohlo srdce utrhnout, protože 

toho sympatického hocha zabili… 

W24 And everywhere, though it was still so 

early, there was a beating, a stirring of 

galloping ponies, tapping of cricket bats; 

Lords, Ascot, Ranelagh and all the rest of 

it… 

A všude, ačkoliv je tak časně ráno, vládne 

ruch a shon; dusot poníků, dopad 

kriketových pálek; i Lords, Ascot, Ranelagh 

a všecko ostatní,… 

A odevšad, byť bylo ještě časně, se ozývalo 

tlučení, klapala kopyta klusajících poníků, 

ťukaly kriketové pálky; kriket, dostihy v 

Ascotu, pólo v Ranelaghu a všechno to 

ostatní,… 

W25 …and set down on their lawns and pitches …v měkké síti modrošedého ranního oparu, …zahalené jemnou pavučinou šedomodrého 
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the bouncing ponies, whose forefeet just 

struck the ground and up they sprung, the 

whirling young men, and laughing girls in 

their transparent muslins who, even now, 

after dancing all night, were taking their 

absurd woolly dogs for a run;… 

který se během dne zvedne, usedne na 

trávníky i střed kriketových hřišť i na 

klusající poníky, jejichž přední nohy právě 

teď dopadly na zem a hned se zas od ní 

odrazily, na mladé muže i rozesmáté dívky 

v průsvitavém mušelínu, které teď zrána, i 

když protančily celou noc, vyvádějí na 

procházku svoje směšné psí chundeláče;… 

rána, které je s postupem dne vypustí, na 

trávníky a hřiště postaví poskakující 

poníky, jejichž přední nohy jen tepnou o 

zem a zase vyletí do vzduchu, ty vířící 

mladíky, smějící se dívky v průsvitném 

mušelínu, které protančily celou noc, a teď 

už venčí své směšně chundelaté psíky;… 

W26 …and set down on their lawns and pitches 

the bouncing ponies, whose forefeet just 

struck the ground and up they sprung, the 

whirling young men, and laughing girls in 

their transparent muslins who, even now, 

after dancing all night, were taking their 

absurd woolly dogs for a run;… 

…v měkké síti modrošedého ranního oparu, 

který se během dne zvedne, usedne na 

trávníky i střed kriketových hřišť i na 

klusající poníky, jejichž přední nohy právě 

teď dopadly na zem a hned se zas od ní 

odrazily, na mladé muže i rozesmáté dívky 

v průsvitavém mušelínu, které teď zrána, i 

když protančily celou noc, vyvádějí na 

procházku svoje směšné psí chundeláče;… 

…zahalené jemnou pavučinou šedomodrého 

rána, které je s postupem dne vypustí, na 

trávníky a hřiště postaví poskakující poníky, 

jejichž přední nohy jen tepnou o zem a zase 

vyletí do vzduchu, ty vířící mladíky, smějící 

se dívky v průsvitném mušelínu, které 

protančily celou noc, a teď už venčí své 

směšně chundelaté psíky;… 

W27 …and set down on their lawns and pitches 

the bouncing ponies, whose forefeet just 

struck the ground and up they sprung, the 

whirling young men, and laughing girls in 

…v měkké síti modrošedého ranního oparu, 

který se během dne zvedne, usedne na 

trávníky i střed kriketových hřišť i na 

klusající poníky, jejichž přední nohy právě 

…zahalené jemnou pavučinou šedomodrého 

rána, které je s postupem dne vypustí, na 

trávníky a hřiště postaví poskakující poníky, 

jejichž přední nohy jen tepnou o zem a zase 
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their transparent muslins who, even now, 

after dancing all night, were taking their 

absurd woolly dogs for a run;… 

teď dopadly na zem a hned se zas od ní 

odrazily, na mladé muže i rozesmáté dívky 

v průsvitavém mušelínu, které teď zrána, i 

když protančily celou noc, vyvádějí na 

procházku svoje směšné psí chundeláče;… 

vyletí do vzduchu, ty vířící mladíky, smějící 

se dívky v průsvitném mušelínu, které 

protančily celou noc, a teď už venčí své 

směšně chundelaté psíky;… 

W28 …and set down on their lawns and pitches 

the bouncing ponies, whose forefeet just 

struck the ground and up they sprung, the 

whirling young men, and laughing girls in 

their transparent muslins who, even now, 

after dancing all night, were taking their 

absurd woolly dogs for a run;… 

…v měkké síti modrošedého ranního oparu, 

který se během dne zvedne, usedne na 

trávníky i střed kriketových hřišť i na 

klusající poníky, jejichž přední nohy právě 

teď dopadly na zem a hned se zas od ni 

odrazily, na mladé muže i rozesmáté dívky 

v průsvitavém mušelínu, které teď zrána, i 

když protančily celou noc, vyvádějí na 

procházku svoje směšné psí chundeláče;… 

…zahalené jemnou pavučinou šedomodrého 

rána, které je s postupem dne vypustí, na 

trávníky a hřiště postaví poskakující poníky, 

jejichž přední nohy jen tepnou o zem a zase 

vyletí do vzduchu, ty vířící mladíky, smějící 

se dívky v průsvitném mušelínu, které 

protančily celou noc, a teď už venčí své 

směšně chundelaté psíky;… 

W29 …and the shopkeepers were fidgeting in 

their windows with their paste and 

diamonds, their lovely old sea-green 

brooches in eighteenth-century settings to 

tempt Americans (but one must economise, 

not buy things rashly for Elizabeth), and 

she, too, loving it as she did with an absurd 

…a obchodníci dávali do výkladů diamanty 

pravé i nepravé a krásné staré modrozelené 

brože z osmnáctého století, aby nalákali 

Američany (ale my musíme šetřit, 

nekupovat to ukvapeně pro Elizabeth) a také 

ona, Clarissa, jež to všecko miluje 

nesmírně a oddaně a je částečkou toho 

…a prodavači ve výlohách rovnali a leštili 

šperky s diamanty, nádherné staré 

smaragdově zelené brože z osmnáctého 

století, aby nalákali Američany (ale člověk 

musí šetřit, nenakupovat pro Elizabeth tak 

zbrkle), a jí také se to všechno strašně líbilo, 

milovala to se směšnou a vytrvalou vášní, 
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and faithful passion, being part of it, since 

her people were courtiers once in the time of 

the Georges, she, too, was going that very 

night to kindle and illuminate; to give her 

party. 

všeho, protože její předkové bývali u dvora 

už za časů George I., také ona chce přispět 

k lesku a třpytu města a pořádá dnes 

večírek. 

byla toho součástí, neboť 

její předkové sloužili jako dvořané za časů 

králů Jiřích, a také ona se chystala toho 

večera zažehnout a rozzářit, uspořádat 

večírek. 

W30 …and the shopkeepers were fidgeting in 

their windows with their paste and 

diamonds, their lovely old sea-green 

brooches in eighteenth-century settings to 

tempt Americans (but one must economise, 

not buy things rashly for Elizabeth), and 

she, too, loving it as she did with an absurd 

and faithful passion, being part of it, since 

her people were courtiers once in the time of 

the Georges, she, too, was going that very 

night to kindle and illuminate; to give her 

party. 

…a obchodníci dávali do výkladů diamanty 

pravé i nepravé a krásné staré modrozelené 

brože z osmnáctého století, aby nalákali 

Američany (ale my musíme šetřit, 

nekupovat to ukvapeně pro Elizabeth) a také 

ona, Clarissa, jež to všecko miluje nesmírně 

a oddaně a je částečkou toho všeho, 

protože její předkové bývali u dvora 

už za časů George I., také ona chce přispět 

k lesku a třpytu města a pořádá dnes 

večírek. 

…a prodavači ve výlohách rovnali a leštili 

šperky s diamanty, nádherné staré 

smaragdově zelené brože z osmnáctého 

století, aby nalákali Američany (ale člověk 

musí šetřit, nenakupovat pro Elizabeth tak 

zbrkle), a jí také se to všechno strašně líbilo, 

milovala to se směšnou a vytrvalou vášní, 

byla toho součástí, neboť její předkové 

sloužili jako dvořané za časů králů Jiřích, a 

také ona se chystala toho večera zažehnout a 

rozzářit, uspořádat večírek. 

W31 But how strange, on entering the Park, the 

silence; the mist; the hum; the slow-

swimming happy ducks; the pouched birds 

waddling; and who should be coming along 

Ale jak zvláštní je ticho, vejde-li se do 

parku, to mžení, ten bzukot, ty pomalu 

plující blažené kachny, nafouklí rozkolébaní 

ptáci — a kdopak to tamhle jde, vlastně 

Ale jak zvláštní pocit, když vešla do parku: 

to ticho, ten mlžný opar, to bzučení, pomalu 

plující šťastné kachny, sotva vylíhnutí ptáci 

brodící se mělčinou; a kdo to támhle jde, 
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with his back against the Government 

buildings, most appropriately, carrying a 

despatch box stamped with the Royal Arms, 

who but Hugh Whitbread; … 

nejde, ale důstojně kráčí s krabicí 

označenou razítkem „Královská armáda“, 

kdo jiný než Hugh Whitbread, …  

zády k vládním budovám, nese se jaksepatří, 

třímá diplomatku s královským emblémem, 

kdo jiný než Hugh Whitbread, …  

W32 But how strange, on entering the Park, the 

silence; the mist; the hum; the slow-

swimming happy ducks; the pouched birds 

waddling; and who should be coming along 

with his back against the Government 

buildings, most appropriately, carrying a 

despatch box stamped with the Royal Arms, 

who but Hugh Whitbread; … 

Ale jak zvláštní je ticho, vejde-li se do 

parku, to mžení, ten bzukot, ty pomalu 

plující blažené kachny, nafouklí 

rozkolébaní ptáci — a kdopak to tamhle jde, 

vlastně nejde, ale důstojně kráčí s krabicí 

označenou razítkem „Královská armáda“, 

kdo jiný než Hugh Whitbread, …  

Ale jak zvláštní pocit, když vešla do parku: 

to ticho, ten mlžný opar, to bzučení, pomalu 

plující šťastné kachny, sotva vylíhnutí ptáci 

brodící se mělčinou; a kdo to támhle jde, 

zády k vládním budovám, nese se jaksepatří, 

třímá diplomatku s královským emblémem, 

kdo jiný než Hugh Whitbread, … 

W33 But how strange, on entering the Park, the 

silence; the mist; the hum; the slow-

swimming happy ducks; the pouched birds 

waddling; and who should be coming along 

with his back against the Government 

buildings, most appropriately, carrying a 

despatch box stamped with the Royal Arms, 

who but Hugh Whitbread; … 

Ale jak zvláštní je ticho, vejde-li se do 

parku, to mžení, ten bzukot, ty pomalu 

plující blažené kachny, nafouklí 

rozkolébaní ptáci — a kdopak to tamhle 

jde, vlastně nejde, ale důstojně kráčí s 

krabicí označenou razítkem „Královská 

armáda“, kdo jiný než Hugh Whitbread, … 

Ale jak zvláštní pocit, když vešla do parku: 

to ticho, ten mlžný opar, to bzučení, pomalu 

plující šťastné kachny, sotva vylíhnutí ptáci 

brodící se mělčinou; a kdo to támhle jde, 

zády k vládním budovám, nese se jaksepatří, 

třímá diplomatku s královským emblémem, 

kdo jiný než Hugh Whitbread, její starý … 

W34 But how strange, on entering the Park, the Ale jak zvláštní je ticho, vejde-li se do Ale jak zvláštní pocit, když vešla do parku: 
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silence; the mist; the hum; the slow-

swimming happy ducks; the pouched birds 

waddling; and who should be coming along 

with his back against the Government 

buildings, most appropriately, carrying a 

despatch box stamped with the Royal Arms, 

who but Hugh Whitbread; … 

parku, to mžení, ten bzukot, ty pomalu 

plující blažené kachny, nafouklí rozkolébaní 

ptáci — a kdopak to tamhle jde, vlastně 

nejde, ale důstojně kráčí s krabicí 

označenou razítkem „Královská 

armáda“, kdo jiný než Hugh Whitbread, … 

to ticho, ten mlžný opar, to bzučení, pomalu 

plující šťastné kachny, sotva vylíhnutí ptáci 

brodící se mělčinou; a kdo to támhle jde, 

zády k vládním budovám, nese se jaksepatří, 

třímá diplomatku s královským 

emblémem, kdo jiný než Hugh Whitbread, 

… 

W35 "I love walking in London," said Mrs. 

Dalloway. 

„Mám ráda procházky Londýnem,“ řekla 

pani Dallowayová. 

„Hrozně ráda chodím po Londýně,“ 

odpověděla pani Dallowayová. 

W36 Evelyn was a good deal out of sorts, said 

Hugh, intimating […] that his wife had 

some internal ailment,… 

Evelyn se opravdu necítí nejlíp, řekl Hugh a 

naznačil […], že jeho ženu souží jakýsi 

vnitřní neduh,… 

Evelyn se značně necítí ve své kůži, řekl na 

to Hugh a […] ji sděloval, že jeho žena trpí 

nějakým vnitřním neduhem,… 

W37 …Clarissa Dalloway would quite 

understand without requiring him to 

specify. 

…však už Clarissa jako její dávná 

přítelkyně sama dobře ví, oč jde, ani se ho 

ptát nemusí. 

… což by Clarissa Dallowayoáa jako dávná 

přítelkyně měla chápat, aniž by po něm 

vyžadovala podrobnosti. 

W38 For Hugh always made her feel, as he 

bustled on, raising his hat rather 

extravagantly and assuring her that she 

might be a girl of eighteen, and of course he 

was coming to her party to-night,… 

To Hugh ji vždycky vnukal podobné pocity, 

když se tak vedle ní nesl, zvedal okázale 

klobouk a ujišťoval ji, že vypadá na 

osmnáct, a na večírek že dnes samozřejmě 

přijde,… 

Když si to Hugh hnal kolem a s přehnaným 

gestem smekal, ujišťoval ji, že vypadá na 

osmnáct, a jistěže přijde dnes večer na její 

večírek,… 

W39 For Hugh always made her feel, as he To Hugh ji vždycky vnukal podobné pocity, Když si to Hugh hnal kolem a s přehnaným 
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Original Translation 1 – Hrůša 1933 Translation 2 – Skoumal (1988, 4
th 

ed. 2012) 

J1 While my aunt was ladling out my stirabout 

he said, as if returning to some former 

remark of his:… 

A co mi má teta připravovala kaši, on, jako 

by se vracel k některé své dřívější 

poznámce, prohodil:… 

Zatímco mi teta nandávala na talíř ovesnou 

kaši, řekl, jako by navazoval na to, co říkal 

předtím:… 

J2 He began to puff at his pipe, no doubt 

arranging his opinion in his mind. 

Začal bafat z dýmky, to si bezpochyby 

v hlavě rovnal své myšlenky. 

Bafal z dýmky a nejspíš si rovnal v hlavě 

myšlenky. 

J3 When we knew him first he used to be 

rather interesting, talking of faints and 

worms;… 

S počátku, když jsme se s ním seznámili, 

byl ještě dosti zajímavý, mluvíval o 

patokách a hadicích;… 

Když jsem ho poznal, docela mě zajímal. 

Hovoříval poutavě o láku a patokách;… 

J4 He began to puff again at his pipe without Opět si rozdýmal dýmku aniž nám vyložil Znovu zabafal a svůj názor nám 

bustled on, raising his hat rather 

extravagantly and assuring her that she 

might be a girl of eighteen, and of course he 

was coming to her party to-night,… 

když se tak vedle ní nesl, zvedal okázale 

klobouk a ujišťoval ji, že vypadá na 

osmnáct, a na večírek že dnes samozřejmě 

přijde,… 

gestem smekal, ujišťoval ji, že vypadá na 

osmnáct, a jistěže přijde dnes večer na její 

večírek,… 

W40 …she always felt a little skimpy beside 

Hugh; schoolgirlish; but attached to him, 

partly from having known him always, but 

she did think him a good sort in his own 

way, … 

 

…vedle Hugha se Clarissa vždycky cítila 

trochu nesvá, jako školačka, ale měla ho 

rada, částečně snad proto, že ho znala 

odmala, ale hlavně si o něm myslila, že-je 

dobrák,… 

…vedle Hugha si vždycky připadala 

trošičku nedooblečena, jako školačka; ale 

vždycky ho měla ráda, zčásti proto, že se 

znali odjakživa, svým způsobem to byl 

dobrý člověk, … 
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giving us his theory. své názory. nepověděl. 

J5 My uncle saw me staring and said to me:… Můj strýc na mne vytřeštil oči a řekl mi:… Strýc si všiml, jak zvědavě koukám, a řekl 

mi:… 

J6 I knew that I was under observation, so I 

continued eating as if the news had not 

interested me. 

Věděl jsem, že jsem pozorován, jedl jsem 

tedy dále, jako by mne ta novina 

nezajímala. 

Věděl jsem, že mě pozorují, jedl jsem tedy 

dál, jako by se mě ta zpráva 

netýkala. 

J7 I felt that his little beady black eyes were 

examining me, but I would not satisfy him 

by looking up from my plate. 

Cítil jsem, že mě jeho kulatá černá očka 

zkoumají, ale nechtěje mu vyhovět hleděl 

jsem stále do talíře. 

Cítil jsem, jak mě černýma jiskrnýma 

očkama zpytuje, ale schválně jsem od 

talíře nevzhlédl. 

J8 Though I was angry with old Cotter for 

alluding to me as a child, I puzzled my head 

to extract meaning from his unfinished 

sentences. 

Ač jsem se hněval na starého Cottera, že o 

mně mluvil jako o dítěti, marně jsem si 

lámal hlavu, abych z jeho nedokončených 

vět dobyl smyslu. 

Měl jsem sice na starého Cottera zlost, že 

mi říká škvrně, ale přece jsem v duchu 

usilovně pátral, co znamenají jeho 

nedopověděné věty. 

J9 I felt my soul receding into some pleasant 

and vicious region; and there again I found 

it waiting for me. 

Cítil jsem, že má duše ustupuje kamsi do 

rozkošné a hříšné končiny; ale i tam jsem 

shledal, že na mne čeká ona hrozná tvář. 

Ucítil jsem, jak má duše uniká 

do blahé a neřestně končiny; ale ta tvář 

tam už zase na mě čekala. 

J10 I felt my soul receding into some pleasant 

and vicious region; and there again I found 

it waiting for me. 

Cítil jsem, že má duše ustupuje kamsi do 

rozkošné a hříšné končiny; ale i tam jsem 

shledal, že na mne čeká ona hrozná tvář. 

Ucítil jsem, jak má duše uniká do blahé a 

neřestně končiny; ale ta tvář tam už zase 

na mě čekala. 

J11 It began to confess to me in a murmuring 

voice and I wondered why it smiled 

Začala se mně tlumeně zpovídati a já 

jsem se divil, proč se stále usmívá a proč 

Šeptem se mi zpovídala a já nechápal, proč 

se pořád usmívá a proč má tak 
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continually and why the lips were so moist 

with spittle. 

jsou rty stále tak vlhké slinami. uslintané rty. 

J12 The drapery consisted mainly of children's 

bootees and umbrellas; and on ordinary days 

a notice used to hang in the window, 

saying: Umbrellas Re−covered. 

Ale prodávaly se tam hlavně dětské botičky 

a deštníky; a ve všední dni visívala v okně 

tabulka s nápisem: Potahováni deštníků. 

… což byly hlavně dětské střevíčky 

a deštníky; ve všední den visela v okně 

cedulka: Potahování deštníků. 

J13 Had he not been dead I would have gone 

into the little dark room behind the shop to 

find him sitting in his arm−chair by the fire, 

nearly smothered in his great−coat. 

Kdyby nebyl mrtev, byl bych zašel do 

tmavé místnosti za krámem, abych ho tam 

našel sedícího v lenošce u krbu, takřka 

zapadlého do županu. 

Kdyby byl neumřel, byl bych zašel do 

tmavého pokojíku za krámem 

a uviděl ho, jak zachumlaný do zimníku si 

hoví v lenošce u krbu. 

J14 It was always I who emptied the packet into 

his black snuff−box, for his hands trembled 

too much to allow him to do this without 

spilling half the snuff about the floor. 

Býval jsem to vždy právě já, kdož 

mu vysypával ten balíček do jeho černé 

tabatěrky, neboť jeho ruce se už příliš třásly, 

aby to byl mohl dělati, aniž by byl polovic 

tabatěrky rozsypal na podlahu. 

Balíček jsem mu vždycky sám vysypával do 

černé tabatěrky, ony se mu totiž třásly ruce 

a polovičku rapé by rozsypal na zem. 

J15 Even as he raised his large trembling hand 

to his nose little clouds of snuff dribbled 

through his fingers over the front of his 

coat. 

I když povznášel velikou třaslavou ruku k 

nosu, prosypávaly se mu mráčky kouře mezi 

prsty po přední straně kabátu. 

Už když zvedl mohutnou třaslavou ruku k 

nosu, mezi prsty se mu na náprstku sypaly 

obláčky tabáku. 

J16  I walked away slowly along the sunny side 

of the street, reading all the theatrical 

Odcházel jsem pomalu se loudaje po 

sluneční straně ulice a četl jsem si cestou 

Odloudal jsem se po sluncem ozářené straně 

ulice a cestou si ve výloze četl všechna 
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advertisements in the shop−windows as I 

went. 

všechna. divadelní oznámení za výklady v 

obchodech. 

divadelní oznámení. 

J17 I found it strange that neither I nor the day 

seemed in a mourning mood and I felt even 

annoyed at discovering in myself a 

sensation of freedom as if I had been freed 

from something by his death. 

Bylo mi divné, ze jsem ani sám nebyl ve 

smuteční náladě, ani den se nezdál 

smuteční; a dokonce mě mrzelo, když jsem 

v nitru zjistil pocit svobody, jako by mě 

jeho smrt byla zbavila něčeho tíživého. 

Bylo mi divné, že ani den, ani já nejsme 

naladěni na smutek a trochu mě až mrzel 

ten pocit svobody, jako bych se byl jeho 

smrtí od něčeho osvobodil. 

J18 I found it strange that neither I nor the day 

seemed in a mourning mood and I felt even 

annoyed at discovering in myself a 

sensation of freedom as if I had been freed 

from something by his death. 

Bylo mi divné, ze jsem ani sám nebyl ve 

smuteční náladě, ani den se nezdál 

smuteční; a dokonce mě mrzelo, když jsem 

v nitru zjistil pocit svobody, jako by mě 

jeho smrt byla zbavila něčeho tíživého. 

Bylo mi divné, že ani den, ani já nejsme 

naladěni na smutek a trochu mě až mrzel 

ten pocit svobody, jako bych 

se byl jeho smrtí od něčeho osvobodil. 

J19 Sometimes he had amused himself by 

putting difficult questions to me, asking me 

what one should do in certain circumstances 

or whether such and such sins were mortal 

or venial or only imperfections. 

Někdy se bavíval, dávaje mi těžké otázky a 

zkoušel mě, co se má za určitých okolností 

dělati nebo zda jsou vyjmenované hříchy 

smrtelné či jen prominutelné nebo dokonce 

jen slabosti. 

Někdy mi pro zábavu dával těžké otázky a 

ptal se mne, co má člověk za jistých 

okolností dělat a jsou-li jisté hříchy těžké 

nebo lehké nebo pouhé poklesky. 

J20 Sometimes he had amused himself by 

putting difficult questions to me, asking me 

what one should do in certain circumstances 

… 

Někdy se bavíval, dávaje mi těžké otázky a 

zkoušel mě, co se má za určitých okolností 

dělati … 

Někdy mi pro zábavu dával těžké otázky a 

ptal se mne, co má člověk za jistých 

okolností dělat … 
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J21 …and I was not surprised when he told me 

that the fathers of the Church had written 

books as thick as the Post Office Directory 

and as closely printed as the law notices in 

the newspaper, elucidating all these 

intricate questions. 

…a nepřekvapilo mne, když mi řekl, že 

církevní otcové napsali knihy, tak tlusté jako 

Poštovní adresář a s tak drobným a hustým 

tiskem jako Nabídky v novinách, v nichž 

vykládali všecky tyto spletité otázky. 

Nepřekvapilo mě, když jsem se dověděl, že 

na objasnění těchto otázek církevní otcové 

napsali knihy tlusté jako telefonní seznam a 

hustě tištěné jako novinové 

vyhlášky. 

J22 …as I pattered, he used to smile pensively 

and nod his head, now and then pushing 

huge pinches of snuff up each nostril 

alternately. 

…když jsem vázl, zamyšlen se usmíval a 

kýval hlavou, nacpávaje si střídavě obé 

nozdry notnými dávkami šňupavého tabáku. 

Jak jsem je drmolil, zamyšleně se usmíval, 

pokyvoval hlavou a chvílemi si do nosních 

dírek cpal ohromné štipce tabáku. 

J23 I remembered that I had noticed long velvet 

curtains and a swinging lamp of antique 

fashion. 

Upamatoval jsem se, že jsem viděl dlouhé 

sametové záclony a starodávnou visací 

lampu. 

Vzpomněl jsem si, že jsem zahlédl 

dlouhé atlasové záclony a rozhoupanou 

staromódní lampu. 

J24 The old woman pointed upwards 

interrogatively and, on my aunt's nodding , 

proceeded to toil up the narrow staircase 

before us, her bowed head being scarcely 

above the level of the banister−rail. 

Stařena ukázala prstem vzhůru jakoby s 

otázkou, a když teta přikývla, šla napřed 

plahočíc se po úzkých schodech nahoru; její 

sehnutou hlavu bylo za zábradlím sotva 

viděti. 

Stařena ukázala tázavě vzhůru, a když teta 

přikývla, trmácela se po nízkých schodech 

před námi, sklopená hlava jí jen tak tak 

čouhala nad zábradlí. 

J25 My aunt went in and the old woman, seeing 

that I hesitated to enter, began to beckon to 

me again repeatedly with her hand.  

Teta vstoupila a stařena vidouc, že váhám 

jíti za ní, několikrát na mne rukou opět 

zakývala. 

Teta vstoupila dovnitř, a protože jsem 

váhal jít dál, několikrát mi stařena 

pokynula rukou. 
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J26 There he lay, solemn and copious, vested as 

for the altar, his large hands loosely 

retaining a chalice. 

Ležel tam velebně a zplna, přistrojený jako 

k oltáři, obě ruce volně držely kalich. 

Ležel vážný a statný, jakoby nastrojený k 

oltáři, a v tlapách volně držel kalich,… 

J27 She pressed me to take some cream crackers 

also, but I declined because I thought I 

would make too much noise eating them. 

Nutila mě, abych si vzal ještě také několik 

smetanových kousků chřupavého cukroví, 

ale já jsem odmítl boje se, že bych při jídle 

příliš lomozil. 

Pobídla mě, abych si vzal také máslové 

sušenky, ale já nechtěl, protože bych při 

jídle hlasitě chroupal. 

J28 My aunt fingered the stem of her 

wine−glass before sipping a little. 

Než má teta trochu upila, přejela prsty 

stonek číšky na víno a zeptala se:… 

Než si teta usrkla, ohmatala stopku číše. 

J29 `There's poor Nannie,' said Eliza, looking at 

her, `she's wore out. 

„Je tu ještě chudák Nána," řekla Eliška 

hledíc na ni. 

Chudák Nannie, koukla po ní Eliza, sebralo 

ji to. 

J30 All the work we had, she and me, getting in 

the woman to wash him and then laying him 

out and then the coffin and then arranging 

about the Mass in the chapel. 

Měly jsme plné ruce práce, ona 

a já, sehnat ženskou, aby ho umyla, a 

potom ho uložit a obstarat rakev a zaplatit 

mši v kapli. 

Té práce, co nám to oběma dalo, než jsme 

sehnaly myčku a vypravily ho, obstaraly 

rakev a objednaly v kostele mši. 

J31 All the work we had, she and me, getting in 

the woman to wash him and then laying him 

out and then the coffin and then arranging 

about the Mass in the chapel. 

Měly jsme plné ruce práce, ona a já, sehnat 

ženskou, aby ho umyla, a potom ho uložit a 

obstarat rakev a zaplatit mši v kapli. 

Té práce, co nám to oběma dalo, než jsme 

sehnaly myčku a vypravily ho, obstaraly 

rakev a objednaly v kostele mši. 

J32 All the work we had, she and me, getting in 

the woman to wash him and then laying him 

Měly jsme plné ruce práce, ona a já, sehnat 

ženskou, aby ho umyla, a potom ho uložit a 

Té práce, co nám to oběma dalo, než jsme 

sehnaly myčku a vypravily ho, obstaraly 
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out and then the coffin and then arranging 

about the Mass in the chapel. 

obstarat rakev a zaplatit mši v kapli. rakev a objednaly v kostele mši. 

J33 Whenever I'd bring in his soup to him there, 

I'd find him with his breviary fallen to the 

floor, lying back in the chair and his mouth 

open. 

Po každé, když jsem mu přinesla jeho 

polévku, zastihla jsem ho, že ležel naznak v 

lenošce s otevřenými ústy, a brevíř ležel 

spadlý na podlaze. 

Když jsem mu přinesla polévku, breviář měl 

spadlý na zem, sám ležel zhroucený v 

křesle, ústa otevřená. 

J34 `But still and all he kept on saying that 

before the summer was over he'd go out for 

a drive one fine day just to see the old house 

again where we were all born down in 

Irishtown,… 

Ale přes to přese všechno stále ujišťoval, 

než bude konec léta, že si jednoho krásného 

dne vyjede, aby se aspoň opět jednou 

podíval na ten starý dům v Irishtownu,… 

Pořád říkal, že než bude po létě, jednoho 

krásného dne mě a Nannie zaveze do 

Irishtownu podívat se na starou chalupu, 

kde jsme se všichni narodili. 

J35 Then she put it back again in her pocket and 

gazed into the empty grate for some time 

without speaking. 

Potom jej zase strčila do kapsy a chvíli 

upřeně hleděla do prázdné mřížky u krbu 

nemluvíc. 

Potom ho zas zastrčila do kapsy 

a chvíli mlčky civěla na prázdný rošt. 

J36 After that he began to mope by himself, 

talking to no one and wandering about by 

himself. 

Po té nehodě už stále jen tupě před sebe 

hleděl, na nikoho nemluvil a toulal se jen o 

samotě. 

Potom jen samotařil, s nikým nepromluvil 

a bloumal. 

J37 After that he began to mope by himself, 

talking to no one and wandering about by 

himself. 

Po té nehodě už stále jen tupě před sebe 

hleděl, na nikoho nemluvil a toulal se jen o 

samotě. 

Potom jen samotařil, s nikým nepromluvil a 

bloumal. 

J38  And what do you think but there he was, A co bys řekla, byl tam, seděl tam ve A on vám tam byl, potmě seděl ve 
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sitting up by himself in the dark in his 

confession−box, wide−awake and 

laughing−like softly to himself?'  

zpovědnici samotinký s vytřeštěnýma 

očima a jako by se tiše pro sebe smál. 

zpovědnici, při plném vědomí, a 

pochechtával se. 

J39 He looked like some kind of an Indian when 

he capered round the garden, an old 

tea−cosy on his head, beating a tin with his 

fist and yelling: 

Vypadal tak trochu jako pravý Indián, když, 

maje na hlavě starý Čajník, slídil po zahradě 

a pěstí bušil do plechovky vyrážeje ze sebe: 

 

Starý čajový poklop po hlavě, rejdil po 

zahradě, pěstí tloukl do plechovky a 

pokřikoval: 

 

J40 He looked like some kind of an Indian when 

he capered round the garden, an old 

tea−cosy on his head, beating a tin with his 

fist and yelling: 

Vypadal tak trochu jako pravý Indián, když, 

maje na hlavě starý Čajník, slídil po zahradě 

a pěstí bušil do plechovky vyrážeje ze sebe: 

 

Starý čajový poklop po hlavě, rejdil po 

zahradě, pěstí tloukl do plechovky a 

pokřikoval: 

 

 

 


