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ABSTRAKT: Bakalářská práce z oboru translatologie se skládá ze dvou hlavních částí. První 

část tvoří český překlad části eseje nazvaného Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ? 

z roku 2012, kterým autor navazuje na své první dílo podobného charakteru, esej s názvem 

Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? z roku 2007. Druhá část bakalářské práce 

obsahuje komentář, který se věnuje překladatelské analýze výchozího textu, popisuje použité 

překladatelské postupy a rozebírá nejvýznamnější překladatelské problémy, které se při 

překladu vyskytly. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: komentovaný překlad, překladatelské problémy, překladatelská 

analýza, cestování, necestování, místo, literatura, popis 



 
 

 
 

ABSTRACT: This BA thesis in Translation Studies consists of two major parts. The first part 

is a Czech translation of a selected part of an essay written by Pierre Bayard entitled Comment 

parler des lieux où l’on n’a pas été ? This essay, published in 2012, is a sequel to the author’s 

previous book (published in 2007) Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? which 

was written in a similar format. The second part is a commentary consisting of an analysis of 

the original text, a description of the translation methods and the most significant problems of 

translation that have occurred during the translation process. 

 

KEY WORDS: annotated translation, problems of translation, translation analysis, traveling, 

non-traveling, place, literature, description 
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I. ÚVOD 

 

V první části bakalářské práce se budeme zabývat překladem esejistického díla francouzského 

autora Pierra Bayarda Comment parler des lieux que l’on n’a pas lus ?, druhá část bude 

věnována překladatelské analýze výchozího textu, komentáři dílčích překladatelských 

problémů, které během překládání vyvstaly, a popisu použitých překladatelských postupů a 

posunů, k nimž jsme se při jejich řešení rozhodli uchýlit. 

Omezený rozsah práce nám dovolil přeložit pouze úvodní seznam zkratek, prolog, 

celou první kapitolu a zhruba polovinu druhé kapitoly, což odpovídá stranám 9–36 dané 

publikace. Ze stejného důvodu budeme v druhé části podrobněji rozebírat pouze vybrané 

překladatelské problémy. 

K výběru tohoto textu vedlo autora práce několik okolností a možná také shoda náhod. 

Největší motivací mu však byla možnost práce s textem, který mu umožňoval skloubit 

studium překladatelství a českého jazyka a literatury. 

Na úvod bychom také rádi zmínili, že se tato práce v mnohém inspiruje českým 

překladem autorova prvního eseje podobného charakteru Jak mluvit o knihách, které jsme 

nečetli. Zmíněná kniha vyšla v překladu Petry James v nakladatelství Host v roce 2010. 
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PIERRE BAYARD 

JAK MLUVIT O MÍSTECH, KDE JSME NEBYLI 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

NM  místo, které neznáme 

PM  místo, kudy jsme projeli 

SM  místo, o kterém jsme slyšeli 

VM  místo, na které si již nevzpomínáme 

++  velmi pozitivní hodnocení 

+  pozitivní hodnocení 

–  negativní hodnocení 

– –  velmi negativní hodnocení 
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PROLOG 

O nevýhodách cestování již toho bylo napsáno tolik, že toto téma nemusím nijak dlouze 

rozvádět. Lidské tělo, bezbranné tváří v tvář divoké zvěři, nečasu a nemocem, není na první 

pohled nikterak stavěné na to, aby opouštělo prostředí, na které je zvyklé, a tím méně na to, 

aby se vydávalo do krajů vzdálených od míst, kde mu Bůh určil žít. 

K těmto přirozeným faktorům, které člověk ovlivní jen velmi málo, se hodí přičíst 

nepříjemnosti, jež si způsobuje vlastní násilností. Oproti tomu, o čem snili utopisté, na tomto 

světě rozhodně není bezpečněji než dříve a já, který žiji na relativně chráněném místě, si 

nedokážu představit důvody, jež by mě mohly vést k tomu, abych ho opustil a vystavil se tak 

riziku, že se mi v nehostinných zemích dostane nepříjemného překvapení. 

Tímto však výčet nebezpečenství při cestování nekončí. Tím, jak se příliš soustředíme na 

fyzické nevýhody, opomíjíme psychické poruchy, které při cestování mohou nastat. Díky 

pracím Freuda a jiných psychiatrů, kteří u cestovatelů zkoumali jejich různé příznaky, již dnes 

víme, že odjet daleko od domova může nejen vyvolat psychické problémy, ale dokonce se 

z toho člověk může zbláznit.
1
 

Všechny tyto nevýhody by mě přesto nedokázaly udržet doma, kdyby se k nim nepřidala ještě 

jedna okolnost, která je pro mě rozhodující a kvůli níž tato kniha vznikla. Nikde totiž není 

psáno, že cestování představuje ten nejlepší způsob, jak neznámé město či neznámou zemi 

poznat. Všechno nás naopak vede k přesvědčení – a zkušenost četných spisovatelů tento pocit 

jenom utvrzuje – že nejlépe se o nějakém místě mluví, když člověk zůstane doma. 

 

Na tomto místě je důležité dodat zkraje jedno podstatné upřesnění a vyhnout se tak veškeré 

dvojznačnosti. Navazuje-li tato kniha na sérii knih, které cestování přisuzují negativní 

důsledky, vůbec tomu tak není proto, že by hájila názor četných autorů, že všechna místa jsou 

identická a že je tudíž zbytečné se namáhat a jezdit je navštěvovat. 

Toto tvrzení zlidovělo díky slavné Baudelairově básni Cesta –, odkud pochází onen pověstný 

verš „Jak trpké poznání se z cesty získá vždycky!“
2
 –, ve které básník rozvíjí tezi, podle níž 

návštěva cizích zemí plodí jen obtíže a cestovatele vystavuje tomu, že po celou dobu cesty 

musí čelit tísnivé prázdnotě svého vlastního já. 

                                                           
1
 Více o syndromech cestovatele viz zejména Graziella Magherini: Le syndrome de Stendhal [La sindrome di 

Stendhal] (Paris: Chiron, 1990) a Régis Airault: Fous de l’Inde : Délires d’Occidentaux et sentiment océanique 

(Paris: Payot, 2002). 
2
 Charles Baudelaire: Květy zla, přel. Svatopluk Kadlec (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a 

umění, 1957), s. 265. 
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Já jsem přesvědčen o pravém opaku. Na rozdíl od Baudelaira, jehož slova v sobě nesou otisk 

jisté formy eurocentrismu a rozhodně nijak nesvědčí o velké intelektuální zvídavosti, mě 

osobně všechny země a všechny kultury, jež jsem měl příležitost navštívit, velmi obohatily a 

nikdy jsem nelitoval, že jsem si dal tu námahu a zajímal se o ně. 

Vůbec tedy nejde o to, co nám poznávání neznámých míst přináší, neboť jejich navštěvování 

může všem lidem s otevřenou myslí jen prospět. Otázkou je, jestli je nutné jezdit přímo až na 

místo, nebo zda není moudřejší jej navštívit jinými způsoby, aniž bychom se museli fyzicky 

přemisťovat. 

Tato kniha se tedy věnuje postavě esejistického charakteru, již nazvu cestovatelem-peciválem. 

Ten si na rozdíl od Baudelaira rozhodně nemyslí, že poznání jakékoliv kultury vede k tomu, 

že se člověk soustředí jenom na sebe. Třebaže si s riskováním nijak velkou hlavu nedělá, a 

zároveň by si k předmětu svého bádání rád zachoval správný odstup, umí fyzický a psychický 

přesun odlišit a dává si pozor, aby se přemisťoval co možná nejméně. 

V první řadě se má kniha tedy zaměřuje na autory autobiografických děl, kteří velmi pečlivě 

popsali místa, kde nikdy nebyli, což jim však nijak nezabránilo v tom, aby o nich měli hodně 

co vyprávět a aby nám je svým osobitým stylem vykreslili nezřídka věrohodněji než ti, kteří 

považovali za nezbytné se na ona místa jet podívat. 

Tato kniha se však nevztahuje pouze na spisovatele. Celá řada příležitostných či 

profesionálních esejistů – antropologů, novinářů, sportovců – musí v určitých momentech 

svého života popsat místa, kam se z různých důvodů, například ze strachu z nebezpečí či 

kvůli pocitu, že jim výlet nic nepřinese, nikdy nevydali. 

Také uvidíme, že mimo tyto specifické případy rovněž existuje celá řada situací každodenního 

života, a to častěji, než si myslíme, od cizoložství až po krádež a vraždu, kdy se lhaní o místě, 

kde jsme se nacházeli v daném okamžiku svého života, může projevit jako velmi užitečné, či 

dokonce nezbytné pro vlastní bezpečí a přežití. 

 

Zamýšlí-li se tato kniha nad peciválským cestováním a nad rozličnými způsoby, jak se chovat 

ve společnosti, ocitneme-li se v situaci, kdy jsme nuceni mluvit o místech, kde jsme nebyli, 

ráda by vedle praktických rad, které chce předat, přinesla i zamyšlení nad vztahem literatury k 

světu, jejž líčí, a zejména k místům, o nichž se zmiňuje. 

Vzhledem k tomu, že spisovatelé a spolu s nimi i četní esejisté dokáží, musejí-li si 

v některých situacích vymýšlet, věrně vykreslit místa, která neznají, a dát jim uvěřitelnou 

podobu, vyvstává otázka, jaké povahy je prostor, o němž literatura pojednává, a jakým 

způsobem se tohoto prostoru zmocňuje jazyk. 
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Abychom nad tímto specifickým vztahem literatury a prostoru mohli uvažovat, zaměří se tato 

práce na popis, k němuž se spisovatelé při každodenním psaní často uchylují, a to proto, že 

právě tento postup je ideálním východiskem ke zkoumání charakteristických rysů fiktivního 

prostoru, jejž literatura vytváří, a nápadných rozdílů, které tento prostor vykazuje ve vztahu 

k prostoru světa skutečného. 

Problematika fiktivních jazykových konstruktů nás tedy vede nejen k otázce literárního 

prostoru, ale také k otázce pravdivosti v literatuře. Vedle vědecky podložené pravdivosti o 

místech, což je předmětem geografie, lze na svět nahlížet jinou formou pravdivosti, na niž tito 

cestovatelé-peciválové jasně poukazují, takovou formou pravdivosti, která nevyžaduje 

fyzický přesun, a jíž by se tato kniha chtěla důkladněji věnovat, aby nastínila pravidla, jak 

k ní přistupovat. 

 

Z těchto obecných úvah vystupuje logická osnova. V první části začnu tím, že připomenu 

různé druhy necestování, k němuž se uchýlila celá řada spisovatelů a myslitelů, kteří jen 

pramálo dbali na to, aby se kvůli své touze poznat a popsat cizí kultury vůbec vzdálili ze své 

základny a setkali se s nimi. 

V druhé části mám v úmyslu zmínit určité množství konkrétních situací, kdy můžeme být 

nuceni mluvit o místech, která jsme nikdy nenavštívili. Takové situace ve skutečnosti 

nastávají mnohem častěji, než bychom si mohli myslet, a proto bychom je měli pečlivě 

analyzovat, prostudovat jejich charakteristické rysy, a pozorně si přitom všímat jak 

komplexnosti každé z nich, tak rozmanitosti řešení, jež si žádají. 

Následně se ve třetí části dostanu k tomu, že na základě vlastní zkušenosti, ale především také 

zkušenosti velkého množství dalších cestovatelů-peciválů, poskytnu praktické rady těm, kteří 

si přejí setkat se s cizími kulturami, avšak pochopili, že nejlepší příležitost, jak se 

intelektuálně obohatit, nemusí spočívat v tom, že na své vlastní nebezpečí probrázdí celý svět. 

 

Tato kniha logicky navazuje na esej s názvem Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli.
3
 

V prvním i druhém případě jde o to, vyjít z konkrétních životních situací a ukázat na nich, že 

částečná či úplná neznalost nějakého tématu nám nemusí nutně bránit v tom, abychom o něm 

dokázali mluvit s patřičnou zasvěceností, a dokonce ji můžeme využít za účelem lepšího 

pochopení světa. 

                                                           
3
 Pierre Bayard: Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli (Paris: Minuit, 2007), přel. Petra James (Brno: Host, 

2010). 
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Podobně jako v předchozí knize a dbaje intelektuální poctivosti, uvedu v poznámce u každého 

důležitého místa zmíněného nějakým autorem nebo mnou samotným, do jaké míry jsem s ním 

obeznámen, tedy ve většině případů spíš do jaké míry ho neznám. 

A jelikož jsem přesvědčený o tom, že není vůbec nutné fyzicky se někam přesouvat, abychom 

si o světě udělali správný obrázek, u žádného z míst neopomenu uvést, jaký z něho osobně 

mám pocit. 

Obdobně postupoval i Immanuel Kant, který nikdy neopustil své rodné město Královec, kde 

se každý den vydával na procházku tou samou cestou a nikdy z ní ani o píď neuhnul, stejně 

jako se nikdy nevydal do cizích zemí, jež přesto rád popisoval a vykládal o nich.
4
  

Právě jemu jakožto zářnému vzoru cestovatele-pecivála zcela přirozeně tuto knihu věnuji. 

 

 

JAKÝMI RŮZNÝMI ZPŮSOBY LZE NECESTOVAT 

 

Místa, která neznáme 
KAPITOLA PRVNÍ 

 

…kde zjistíme, že cestopis Marca Pola je nanejvýše důležitý pro vědecká bádání v oblasti 

chování gryfů a jednorožců. 

 

V celosvětových dějinách cestování snad neexistuje slavnějšího a symboličtějšího jména než 

Marco Polo. Oproti Kryštofu Kolumbovi či Vasco da Gamovi je mnohem úžeji spojeno 

s dobrodružstvím a objevováním neznámých krajů, představuje dokonalou alegorii spojení 

fyzické chrabrosti a vědění. 

Mimořádný věhlas Marca Pola se nezakládá pouze na cestách, které uskutečnil, a na dlouhých 

pobytech, jež strávil v cizích zemích, ale také na obzvláště poučném cestopisu, který nám ze 

svých cest zanechal. Díky tomu, že se tento cestopis zásluhou svědomitých opisovačů šířil 

napříč staletími, se nám dostalo velmi cenných poznatků – protože z první ruky – o 

                                                           
4
 „O tom, že to Kant s rozšiřováním svého mentálního světa myslel opravdu vážně, svědčí skutečnost, že na 

univerzitě zavedl a vyučoval předmět fyzické geografie. Byl také nadšeným čtenářem všech druhů cestopisů a – 

on, který nikdy neopustil Královec – by byl trefil stejně dobře v Londýně, jako v Itálii; prohlašoval, že na 

cestování nemá čas právě proto, že se toho tolik touží dozvědět o velkém počtu zemí.“ (Viz Hannah Arendt: Das 

Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, München; Zürich: Piper, 1985. Citaci okomentoval Peter 

Szendy in tent.: Kant chez les extraterrestres. Philosofictions cosmopolitiques, Paris: Minut, 2010, s. 80). 
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středověku v asijských zemích a zejména v čínské říši, kterou před tím, než ji Marco Polo 

navštívil a pobyl tam, znal v Evropě jen málokdo. 

 

Život Marca Pola, benátského kupce, který se narodil v roce 1274 a zemřel v roce 1324, 

představoval jedno neobyčejné dobrodružství. Bylo mu sedmnáct let, když se jeho otec a 

strýc, benátští obchodníci a cestovatelé, vrátili z dlouhé cesty po střední Asii, kde se setkali 

s mongolským císařem Kublajchánem, který jim svěřil dopis pro papeže. 

O dva roky později je Marco Polo při další cestě do Číny
5
 doprovázel a sám tím pádem 

poznal Kublajchánův dvůr. Vstoupil tehdy k mongolskému císaři do služby, Kublajchán ho 

pověřil různými misemi v Číně a v dalších asijských zemích, včetně Íránu a Ruska, Marco 

Polo zastával na panovnickém dvoře čím dál tím důležitější funkce a díky tomu získal 

vynikající ucelený pohled jak na čínskou říši a její fungování, tak na okolní země. 

Mimo svůj domov se zdržoval dvacet let, do rodné země se vrátil po dlouhé cestě a díky 

jmění, které v Číně nashromáždil, započal vyzbrojovat galéru, aby se mohl zúčastnit války, 

kterou Benátky vedly proti Janovu. Avšak během jedné námořní bitvy byl zajat a vsazen do 

vězení v Janově. A právě tam Ristuchellimu z Pisy nadiktoval vyprávění ze svých cest. 

Původní text, který byl sepsán pravděpodobně v roce 1298 ve formě středověké 

francouzštiny, se nedochoval, avšak velké množství přepisů, jež se ve středověku šířilo, nám 

umožňuje, abychom si o jeho formě a obsahu udělali celkem jasnou představu. Jenom díky 

těmto přepisům si dnes můžeme o neuvěřitelných cestách Marca Pola číst a obdivovat je, 

stejně jako je obdivovali první čtenáři. 

 

Marco Polo vskutku zásadně přispěl k poznání celého území středověké Asie. O všech 

zemích, oblastech a městech, kterými projel – a jež popisuje popořadě od Blízkého východu 

až po Japonsko –, nám zanechal přesné informace týkající se nejenom mravů obyvatelstva, ale 

i zeměpisných údajů, měny, zemědělství či náboženství. 

Důležitost těchto informací je o to větší, že je podal formou věcného a systematicky 

uspořádaného souhrnu. O jakémkoliv městě či zemi, kam se Marco Polo dostal, sepsal 

shrnující přehled, kam s největší vědeckou pečlivostí zaznamenal informace, jež by jednoho 

dne mohly pomoci těm, kdo by se chtěli vydat v jeho stopách. 

Nejvýřečnější byl samozřejmě o Číně, kde strávil sedmnáct let a kterou dokonale znal. Kniha 

je tedy mimořádně bohatá na informace o císařském městě, jeho opevnění a paláci Velkého 
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chána, o mongolské armádě a jejím složení, o rozvržení pravomocí při velení vojska či o 

překvapivých taktikách – například o taktice předstíraného útěku –, díky nimž se Mongolům 

dařilo zdolávat své nepřátele. 

Stejně obšírně v knize pojednává i o mongolské správě, ve které dlouho pracoval a jejíž 

jednotlivá soukolí zevrubně popisuje. Dozvídáme se v ní, jak se o správu země staralo 

dvanáct ministrů, jakým způsobem se emisaři za pomoci důmyslné sítě stanovišť pohybovali 

po celé říši mezi hlavním městem a provinciemi, jak císař ochraňoval lid před epidemiemi a 

hladomorem či jakými technickými postupy se vyráběly mince. 

Ovšem Marco Polo významně přispěl nejenom k poznání císařské armády a správy říše. Jeho 

dílo také představuje zdroj podložených a přesných informací, díky nimž lze poznat 

všední Čínu a způsob, kterak se tam odehrával každodenní život jak z hlediska náboženských 

úkonů a svátků, tak z hlediska oblékání a stravování. 

 

Dílo Marca Pola nám například nabízí nenahraditelné svědectví ohledně sexuálního chování 

obyvatel zemí, jimiž projel nebo v kterých pobyl, a síla tohoto svědectví tkví stejně tak 

v kvalitě vyprávění jako v originalitě poskytnutých informací. 

Týká se to především provincie S’-čchuan, u níž nám Marco Polo dopodrobna a bez příkras 

popisuje sexuální praktiky tamních obyvatel: 

Dodávám, že v této zemi mají zvyk, který vám popíši a jenž se vztahuje na manželky. Lidé 

tam nepovažují za ostudné, když je cizinec či někdo jiný s jejich ženou, dcerou, sestrou nebo 

jinou ženou z domu podvede. Tito národové se domnívají, že je tento zvyk velice ctí a šlechtí 

a že je to milé modlám, že takto přijímají pocestné, prahnoucí po odpočinku; jejich statky, děti 

i schopnosti prý tím budou zmnohonásobeny, budou prý ostříháni všeho nebezpečenství a vše 

jim dobře dopadne.
6
 

 

A tak se dozvídáme, že když k obyvatelům provincie S’-čchuan přijde domů cizinec, muži 

nakáží svým ženám, aby uspokojily jeho sebemenší tužby, a pak se z domu dobrovolně vzdálí 

a vrátí se, teprve až cizinec odejde, jenže ten u nich občas pobývá tři či čtyři dny, během nichž 

využívá volně a dle vlastní libosti všech žen žijících v domě: 

A zde vám povím ten důvod, proč své ženy nabízejí cizincům a jiným osobám s takovou 

štědrostí. Jestliže se nějaký cizinec ubytuje v jejich domě, velice se radují a přísně poručí 

manželkám, dcerám, sestrám a ostatním příbuzným, aby jich byly ve všem poslušny. Sami pak 

odejdou z domu a odeberou se do svých letohrádků a odtud posílají svému hostu vše potřebné, 

dokonce i peníze a nevrátí se nikdy dříve, dokud cizinec neodejde. Hosté lehávají s jejich 

                                                           
6
 Marco Polo: Popis světa [Divisament dou monde] do češtiny přeloženo pod názvem Milión o záležitostech 

Tatarů a Východních Indií s popisem života a zvyků oněch krajů i mnoha jiných znamenitých a podivuhodných 

věcí: popsaných ve třech knihách a neuveřejněných dosud v míře takto úplné a rozsáhlé ve zpracování 

Giovanniho Battisty Ramusia, přel. Miroslava Mattušová (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a 

umění, 1961), s. 107. V českém překladu se daná oblast jmenuje Kamul. 



 
 

16 
 

ženami, dcerami nebo ostatními ženami a dopřávají si všech radostí, jako by to byly skutečně 

jejich ženy.
7
 

 

Aby však byl cizinec úplně spokojen, nesmí ho při jeho radovánkách nikdo rušit. Proto 

obyvatelé provincie S’-čchuan vynalezli velmi jednoduchý informační systém, díky němuž 

svým hostům dokáží zajistit potřebný klid: 

Dokud cizinec pobývá v domě, je na okně či na dveřích zavěšen klobouk či jiné znamení, aby 

pán domu věděl, že se v domě stále zdržuje: dokud bude znamení vidět, neodváží se vrátit. 

Tento zvyk se provádí v celé zemi.
8
 

 

S’-čchuan ostatně není jediným čínským krajem, kde se k cizincům chovají s takovou 

sexuální pohostinností. Podobně se děje i v Tibetu, kde hodnota ženy stoupá úměrně počtu 

partnerů, které měla před svatbou, což ženy vybízí k tomu, aby své tělo nabízely všem 

přespávajícím hostům, a dokonce od nich sbíraly předměty, díky nimž budou moci později 

dokázat svým manželům, jak intenzivní jejich sexuální život byl: 

Když se pak provdají, nosí na krku nebo na těle všechny tyto dary a ta, která jich má nejvíce, 

je nejvíce vážena a ceněna, a tím víc mladíků si ji žádá za manželku.
9
 

 

Zjišťujeme tedy, že obrovský význam Popisu světa tkví v tom, co nám odkrývá o zarážející 

pohostinnosti a sexuálních mravech místního obyvatelstva, nicméně stejného významu 

dosahují i informace, které nám poskytuje o fauně navštívených zemí, o níž se nám v knize 

z hlediska vědecké přesnosti dostává zcela ojedinělých popisů. 

Příklad nalezneme v tomto úryvku, v němž Marco Polo líčí zvířata na ostrově Jáva, zejména 

jednorožce, na jehož přesné podobě se lidé od starověku nemohli shodnout, a až Marco Polo 

ukončil jeho mýtické zobrazování, když vytyčil s konečnou platností jeho podobu: 

Mají mnoho divokých slonů a jednorožců, kteří jsou mnohem menší než sloni, kůží podobni 

buvolům. Uprostřed čela mají roh, s kterým však nikoho neohrožují, nýbrž pouze jazykem a 

koleny; mají totiž na jazyku jakési dlouhé a špičaté ostny; a když chtějí někoho napadnout, 

kopají jej koleny a stlačí k zemi. Pak jej zraňují jazykem. Hlavu mají jako divoký vepř a nosí 

ji stále skloněnou k zemi; rádi se válí v bahně. Jsou to velmi ošklivá zvířata. Není to pak 

pravda, co se u nás o nich říká, že se nechávají chytit ženami, nýbrž je to zcela naopak.
10

 

 

Z vědeckého hlediska je stejně tak poučný popis ostrova Anganan, jehož obyvatelé vykazují 

anatomickou anomálii, o níž se do Marca Pola nevědělo: 

Anganan je převeliký ostrov, který nemá krále; jeho lid uctívá modly; žijí rovněž jako zvířata. 

Bylo mi dokonce řečeno, že mají podobu psí, i oči a zuby. Jsou to lidé krutí a všechny muže, 

                                                           
7
 Tamtéž, s. 107. 

8
 Tato citace z Popisu světa ani následující doplněk nejsou v českém Miliónu uvedeny. Země snů i z jiných 

hledisek, neboť zlato tam teče proudem: „A zde vám povím o tom, čím obyvatelé platí. Mají zlaté cihly a 

odměřují je na vahách; hodnota cihly závisí na její hmotnosti; ražené mince ovšem nemají.“ 
9
 Tamtéž, s. 187. Zde Tibet neodpovídá současnému Tibetu, ale hornaté části provincie S'-čchuan (poznámka 

Pierra-Yvese Badela in La Description du monde, Paris: Le Livre de poche, 1998, s. 281). 
10

 Tamtéž, s. 252. 
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které mohou pochytat, zabijí a snědí, pokud to nejsou lidé z jejich kmene. Mají indické 

ořechy, rajská jablka a mnoho jiných druhů ovoce odlišného od našeho.
11

 

 

A stejně poučný je i popis ostrova Magastar a některých zvířat, která se na něm vyskytují a o 

nichž cestující obchodník přináší zásadní upřesnění: 

Gryf je prý tak velký a silný, že prý svými spáry uchopí slona, vynese ho do výše a pustí, 

takže se slon zabije. Pak prý se snese na jeho tělo a pase se na něm. Ostrované mu říkají ruch a 

jiného jména nemá; ostatně nevím, jestli existuje většího ptáka, či zda tento pták je gryf; 

nicméně nevypadá tak, jak si ho představujeme – z poloviny lev, z poloviny orel –, podobá prý 

se orlu, je však neporovnatelně větší.
12

  

 

Zjišťujeme, do jaké míry má vyprávění Marca Pola tu zásluhu, že nás vybízí k tomu, 

abychom změnili naše obvyklé a nezřídka příliš úzkoprsé způsoby smýšlení o lidském 

chování i o chování zvířat, a přizpůsobili jsme se jiným světům, které jsou jinak uspořádány a 

jejichž poznání nás může než intelektuálně obohatit. 

 

Překvapuje-li dílo Marca Pola tím, co popisuje, překvapuje úplně stejně tím, co nepopisuje, 

vypravěč jako by se soustředil jen na určité aspekty zemí, jimiž projíždí, a vůči jiným si 

zachovával obezřetnou rezervovanost. 

Nejprve je třeba poznamenat, že náš cestovatel byl velmi skoupý ohledně informací o Číně, 

zemi, kde podle svého tvrzení pobýval nejdéle. Byl skoupý natolik, že císařský archiv, třebaže 

značně úplný, nijak nedokládá, že by v Číně pobýval, zatímco on sám tvrdí, že tam vykonával 

vysoké funkce.
13

 

Podivně působí též některé mezery ve vyprávění, jako kdyby autora v určitých chvílích něco 

zaslepovalo či rozptylovalo jeho pozornost. Například je překvapivé, že lze popis Číny 

rozvést na desítky stran, aniž by se člověk jediným slovem zmínil o Velké čínské zdi a její 

délce dosahující několika tisíc kilometrů, kterou přesto Marco Polo musel při svém putování 

několikrát překročit.
14

 

Třebaže Marco Polo věnuje velkou pozornost sebemenšímu nepodstatnému detailu, nijak se 

nezmiňuje o ovázaných nohách Číňanek ani o čajovém rituálu ani o lovu pomocí 

kormoránů,
15

 a ačkoliv si většinou všímal lingvistických zvláštností zemí, jimiž projížděl, 

nezdá se, že by zaznamenal existenci ideogramů.
16
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 Frances Woodová: Byl Marco Polo opravdu až v Číně? [Did Marco Polo go to China?], přel. Václav Klumpar 

(Praha: Faun, 1999), s. 131 a násl. 
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Někteří autoři skeptického založení, k nimž se řadí i sinoložka Frances Woodová se svým 

dílem Byl Marco Polo opravdu až v Číně?, v důsledku těchto nepravděpodobných skutečností 

vznesli pochybnosti o tom, zda Marco Polo v Číně skutečně byl. Woodová si povšimla 

zejména toho, že kniha vypadá více jako seskupení výčtů informací, než vyprávění skutečné 

cesty, jejíž etapy by vzhledem k nesouvislým informacím, jež máme k dispozici, bylo ostatně 

velmi složité zrekonstruovat.
17

 

Ve své úvaze Woodová nakonec zpochybňuje valnou většinu cest Marca Pola a předkládá 

hypotézu, že se ve skutečnosti nikdy nedostal dále než do Konstantinopole, kde měla jeho 

rodina obchodní pobočku, přes niž proudilo mnoho pocestných, jejichž vyprávění mohla být 

pro Marca Pola zdrojem snění.
18

 

Marco Polo bývá obvykle vynášen pro svou odvahu a vědeckost informací, ve skutečnosti ale 

podle všeho má zejména obrovskou představivost – přednost, kterou komentátoři jeho díla 

patřičně nezdůraznili.
19

 

Na příkladu benátského kupce, žen, jež jsou nabízeny všem pocestným, a mužů s psí hlavou 

se nám tedy rýsuje první typ místa v rámci těch, která zde budeme zkoumat, a to místo, které 

neznáme. Zohledníme-li to, co Marco Polo vypráví a to, co nezmiňuje, lze vskutku jen těžko 

uvěřit, že se do Číny Kublajchána opravdu vypravil. 

A i kdyby v Číně opravdu byl, jeho text by i tak zůstal stejně dobrým příkladem podstatného 

faktu, totiž že se do vyprávění z cest ráda promítá fikce, neboť to, co Marco Polo při putování 

opravdu zažil, by mu nezabránilo v tom, aby se stal svědkem nepravděpodobných výjevů 

nebo trpěl halucinacemi, obojí tak silně, že se tím při sepisování cestopisu nechal ovlivňovat. 

Výjevy podobné těm, které se objevují ve snech, do nichž se neustále navracejí erotické 

scény, zavrhuje-li společnost jejich přímé zobrazování, kde nakupení obrazů vytváří 

znetvořené stvůry, kde je každodenní deprimující skutečnost nahrazována, skrze jakousi 

vyprávěcí euforii, ideálním světem ovládaným dětskou všemohoucností.
20

 

Vzhledem k tomu, že vyprávění z cest a fikci od sebe nelze oddělit, narážíme zde na jiný druh 

pravdy, než je ten, který známe z klasických vyprávění, v nichž musí být zřetelné, co je 

pravda a co lež. Takový druh pravdy, kde je fikce – či přinejmenším pochybnost o 
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 Tamtéž, s. 32. 
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 Tamtéž, s. 149. 
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 V knize Neviditelná města od Itala Calvina (1972) Marco Polo popisuje padesát pět pomyslných měst 

samotnému čínskému císaři, nikoliv Evropanům. 
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 To, že Marco Polo popisuje sexuální život obyvatelek oblasti S’-čchuan s takovým zanícením, se totiž neděje 

jen tak. Místa, která neznáme, fungují po příkladu snu či bdělého snění, představují vhodný prostor k tomu, 

abychom v nich mohli rozvést své nevědomé fantazijní představy, a umožní nám je již dále nepotlačovat. Tímto 

tato místa odpovídají „jinému dějišti“.  
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věrohodnosti vyprávěných faktů – považována za nedílnou složku vypravování, a proto 

čtenáře nijak zvlášť nešokuje, protože on tento princip přijímá. 

Je třeba poznamenat, že „jiné dějiště“ nežije samo o sobě, ale je to mnohostní konstrukt. 

Současníky Marca Pola byl cestopis přijímán vřele, neboť odpovídal určitému očekávání a 

zapadal do kolektivních představ, kdy se nikdo nepozastavoval nad tím, když se v knihách 

setkával s muži se psí hlavou. A i dnes je přijímáme jako věrohodné dokumenty, ačkoliv je 

zřejmé, že jsou protkané představivostí a fantaziemi. Cestopisy Marca Pola se tedy podílejí na 

utváření sdíleného snového prostoru, a to mimo veškeré hranice vědy. 

 

Spoluúčastní-li se na vyprávění o cestách Marca Pola fikce, jež ulpívá na všech cestopisech, i 

v tomto případě vyvstává otázka, kde leží hranice mezi cestováním a necestováním. 

To, že se odborníci na středověk i po mnoha staletích, která uplynula od dobrodružných cest 

jednoho z nejznámějších cestovatelů v dějinách, nedokáží shodnout na tom, jestli se opravdu 

vydal až na Dálný východ, či jestli byl moudřejší a zůstal doma, vypovídá mnohé o tom, jak 

je těžké oddělit cestování od necestování, a jak je tudíž složité pokusit se alespoň trochu 

vědecky uchopit pojem cestování. 

V této knize uvidíme, že existuje mnoho přechodných případů mezi cestováním a 

necestováním – stejně jako mezi čtením a nečtením –, takže situace, kdy promlouváme o 

místech, které neznáme, jsou rozšířenější, než si myslíme, a neomezují se pouze na krajní 

případy cestovatelů, kteří zůstávají doma. 

Nejasná hranice mezi cestováním a necestováním se zčásti úzce pojí s podílem fikce, která 

doprovází jakýkoliv popis místa. To, že je člověk schopen imaginace, vede především k tomu, 

že popisy skutečných cest si každopádně zasluhují být zrevidovány, a to i tehdy, když se autor 

bude bránit, víme-li, do jaké míry se prolínají s výplody osobní fantazie, a chápeme-li, že 

cestovatel může v dobré víře vyprávět o smyšlených výjevech i smyšlených krajinách, v něž 

uvěřil. 

Ostatně uznáme-li, že se na cestopisech aktivně podílí fikce, nejspíš tím mnohé potencionální 

cestovatele odradíme od toho, aby se někam přemisťovali, neboť nyní jsou zpraveni o tom, že 

nejdůležitější je, aby o místech, které se chystají navštívit, kvalitně snili a aby jejich líčení 

mělo vyprávěcí sílu, a k tomu, aby mohlo snění a líčení vzniknout a rozvinout se, je nutně 

nepotřebují zakládat na opravdovém pobytu mimo domov. 
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Často jsem si pokládal otázku, kde asi Marco Polo strávil těch dvacet let, kdy jsme ztratili 

jeho stopu, a kvůli jaké záhadné činnosti se zdržoval na záhadném místě, jenž si vybral za 

úkryt. 

Na rozdíl od Woodové pochybuji o tom, že byl až v Konstantinopoli, vždyť jeho zlomkovitá 

znalost Číny lze rozhodně vysvětlit jinak, zejména rozpravami s cestovateli po jejich návratu 

do Itálie. Snáze věřím tomu, že se rozhodl pro odchod do ústraní na nějaké poklidné místo 

ležící na samotě v okolí Benátek. 

A jak se za tohoto předpokladu ubránit myšlence, že jestliže se Marco Polo na tak dlouhou 

dobu vzdálil světu, učinil tak z lásky k ženě, které každý večer rád vypravoval o smyšlených 

cestách, jichž se účastnil na její počest, a o zemích, které si od základu vymyslel a o nichž si 

představoval, jak jimi projíždí a zdolává při tom obrovská nebezpečí? 

 

 

Místa, kterými jsme projeli 
KAPITOLA DRUHÁ 

 

…kde nás Jules Verne učí, jak lze cestovat, aniž by člověk musel opustit svou kajutu a aniž by 

přitom přišel o kritického ducha. 

 

Pokud není možné, abychom po vzoru Marca Pola zůstali doma ve společnosti milované 

osoby, a cestovat zkrátka musíme, pak je nejlepší učinit tak co možná nejrychleji a nezdržovat 

se v místech, kudy projíždíme a kde by nás nic dobrého nečekalo. 

Za touto rychlostí pohybu stojí především požadavek bezpečnosti. Je zřejmé, že riziko, že se 

nám přihodí mrzutá nehoda, onemocníme nebo zažijeme nepříjemné setkání s obyvateli 

daného místa či tamní faunou, kteří nemusí mít nutně ty nejlepší úmysly, stoupá, čím déle 

pobýváme daleko od domova. 

Avšak jak ještě uvidíme, místem proběhnout, spíše než ho dopodrobna navštívit, nemusí být 

pouze zavrženíhodný čin, k němuž nás vedla opatrnost. Takový postoj se může projevit jako 

základní podmínka pro to, abychom si o daném místě vytvořili správnou představu, a 

opatrnost je pak jenom jiné označení pro vědeckou pečlivost. 

 

Nejtypičtější literární postavou provozující rychlocestování je bezpochyby Phileas Fogg, 

hrdina jednoho z nejznámějších románů Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. 
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Autor Philease Fogga vykresluje jako muže, jehož život je do posledního detailu uspořádán 

podle vědeckých hodnot, přesností počínaje: 

Phileas Fogg patřil k lidem matematicky přesným, kteří nikdy nepospíchají, a přece jsou vždy 

připraveni, kteří šetří kroky a pohyby. Nikdy neudělal o krok víc, než bylo třeba, a chodil vždy 

nejkratší cestou. Nevyplýtval ani jediný pohled na pozorování stropu. Nedovolil si nikdy ani 

jediné nadbytečné gesto. Nikdo ho nikdy neviděl dojatého nebo vzrušeného. Byl to člověk, 

který měl ze všech nejméně na spěch, vždycky však všude přicházel včas. Nicméně lze 

pochopit, že žil sám a tak říkajíc mimo všechen společenský styk. Věděl, že se život neobejde 

bez třenic, a protože tření zdržuje, neotíral se o nikoho.
21

 

 

Tento Brit, odměřený a svědomitý džentlmen, na sebe následkem sázky uzavřené během 

diskuze o pokrocích vědy v Reformním klubu, jehož je členem, bere závazek, že se pokusí 

objet zeměkouli za méně než osmdesát dní. Zavazuje se k tomu, že pokud se mu tento 

mistrovský kousek nepodaří, vyplatí polovinu svého jmění těm, s nimiž sázku uzavřel. 

Fogg se tedy vrhá do tohoto vysoce nebezpečného podniku a jediný doprovod mu činí 

francouzský sluha Proklouz, kterého nedávno přijal do svých služeb. Stanovený plán se mu 

do jisté míry podaří dodržet, avšak kvůli několika nepříjemnostem a vzhledem k tomu, že ho 

pronásleduje anglický policista Fix – který si ho spletl se zločincem a zadrží ho ihned po 

příjezdu do Anglie, čímž ho připraví o drahocenný čas –, dorazí do Londýna s několika 

hodinovým zpožděním. 

Jenže Fogg ve svých výpočtech zapomněl na jednu zásadní věc. Poněvadž se kolem Země 

pohyboval proti slunci, pokaždé když překračoval časové pásmo, získal k dobru jednu hodinu 

a součet všech ušetřených hodin mu na konci cesty, aniž by si toho povšiml, přidal časový 

kapitál čtyřiadvaceti hodin. Do Londýna tudíž nepřijel s několikahodinovým zpožděním, 

nýbrž s několikahodinovým předstihem a díky Proklouzovi, který se náhodou dozvěděl přesné 

datum, sázku vyhrál. 

 

I když se pohybuje okolo zeměkoule, kterou objíždí kolem dokola, to, co Phileas Fogg 

podniká, nemá s cestováním nic společného, a on sám rázně prohlašuje, že je to způsob 

necestování. 

Fogg se tedy dobrovolně nezajímá o země, kudy projíždí, a odmítá jakoukoliv formu 

turistiky: 

Byl to člověk trvale necitlivý vůči okolí, neochvějný člen Reformního klubu, kterého nemohla 

překvapit žádná příhoda nebo nehoda. Zdálo se, že není o nic vzrušenější než palubní 

chronometry. Zřídkakdy ho bylo vidět na palubě. Nestál příliš o pozorování Rudého moře, tak 

bohatého upomínkami na minulost, dějiště prvních historických výjevů lidstva. Nechodil 

rozpoznávat podivná města rozsetá po jeho březích, jejichž malebné obrysy občas vyvstávaly 

na obzoru. Ani ve snu nepomyslel na nebezpečí Arabského zálivu, o němž staří dějepisci, 
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Strabon, Arien, Arthemidoros a El Edrisi, vždycky mluvili s hrůzou a na nějž se kdysi plavci 

neodvažovali, dokud neposvětili plavbu smiřující obětí.
22

 

 

Nevystupuje dokonce ani mezi etapami a okázale zůstává uzavřený ve své kajutě: 

Ve středu 9. října si tedy zapsal příjezd do Suezu, který souhlasil s příjezdem podle jízdního 

řádu a neznamenal pro něho ani zisk, ani ztrátu. 

Pak si dal přinést oběd do své kajuty. Co se týká prohlídky města, neměl na ni ani pomyšlení, 

neboť patřil k těm Angličanům, kteří na prohlídku měst, jimiž projíždějí, posílají svého 

sluhu.
23

 

 

Kolegům z Londýna, kteří ho upozorňují – během hovoru na téma, zda je možné cestu 

uskutečnit za stanovenou dobu –, že pokud by chtěl sázku vyhrát, nesmělo by ho na cestě 

potkat žádné neštěstí, Fogg netečně odpovídá, že na nepředvídatelné události nevěří: 

„Dvacet tisíc liber!“ zvolal John Sullivan. „Dvacet tisíc liber, o které vás může připravit 

nějaké nepředvídané zdržení!“ 

„Nic nepředvídaného neexistuje,“ odpověděl mu prostě Phileas Fogg. 

„Ale pane Foggu, ta doba osmdesáti dní je počítaná jen jako minimální čas!“ 

„Dobře využité minimum postačí na všechno.“ 

„Aby se však nepřekročilo, je potřeba skákat s matematickou přesností z vlaků na parníky a 

z parníků na vlaky!“ 

„Budu tedy skákat s matematickou přesností.“
24

 

 

Vypravěč o něco dále matematickou metaforu rozvíjí a podotýká přitom, že Fogg necestuje, 

ale spíše se okolo země pohybuje po způsobu neživého předmětu: 

Sir Francis Cromarty (…) byl člověk dobře obeznámený s místními poměry, který by byl 

ochotně podal informace o zvycích, o dějinách i o zřízení země hindů, kdyby Phileas Fogg byl 

člověk, který by ho o ně žádal. Náš džentlmen však nežádal o nic. On necestoval, on jen 

opisoval jistý kruh. Bylo to pevné těleso, obíhající kolem zeměkoule podle zákonů rozumové 

mechaniky. V této chvíli v duchu přepočítával hodiny vynaložené na cestu od chvíle odjezdu 

z Londýna a byl by si zamnul ruce – kdyby bylo v jeho povaze dělat zbytečné pohyby.
25

 

 

Nyní se dotýkáme krajního necestování, protože Foggovým cílem je, aby se v každém bodě 

prostoru, kudy projíždí, zdržel co nejkratší dobu, neboť sebekratší návštěva daného místa by 

mu znemožnila vyhrát uzavřenou sázku a sebemenší zpoždění by protiřečilo jeho povaze. 

Ambice podniknout matematicky propočítanou cestu a nezastavit se v žádném bodě prostoru 

je samozřejmě v celé knize neustále zpochybňována, a to především tím, že Fogg nakonec 

úspěchu dosáhl jen za cenu toho, že se ve svých výpočtech dopustil chyby a spletl se o jeden 

den. Ve skutečnosti Fogg zároveň vyhrál i prohrál, a rovněž se můžeme domnívat, že mu 

cesta trvala 81 dní. 

Ovšem jeho prohra tkví také v tom, že Fogg – jenž má díky své povaze přirozené sklony 

k tomu, aby se z něj stal obyčejný stroj – neustále překypuje subjektivním vnímáním. Foggovi 
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se ani na okamžik nedaří cestovat, aniž by se úplně zbavil subjektivního vnímání a choval se 

jako robot, jako například tehdy, jak uvidíme, když činí rozhodnutí nerespektovat trasu cesty. 

Alespoň teoreticky se tu však stále jedná o pečlivě připravený pokus, pohybovat se s co 

nejmenším rizikem – ačkoliv tento vysokorychlostní pohyb nedokáže Fogga ochránit před 

fyzickými nebezpečenstvími – a být přitom schopný udělat si obrázek o zemi, kudy 

projíždíme. 

 

Pokud se na to podíváme zblízka, skutečnost, že Phileas projíždí co největší možnou rychlostí 

několika zeměmi světa, mu nijak nebrání v tom, aby si o místech, které nenavštěvuje, udělal 

celkem správnou představu. Vyskytne-li se potřeba, vykazuje dokonce encyklopedické 

znalosti zeměpisu, a to aniž by kdy cestoval, a je ochoten dát je k dispozici ostatním: 

Byl scestovalý? Pravděpodobně byl, protože nikdo neměl mapu světa v malíku tak jako on. 

Nebylo končin, třeba sebezapadlejších, aby se neukázalo, že je zvlášť dobře zná. Občas uvedl 

na pravou míru tisícerý dohady o osudu pohřešovaných nebo zbloudilých cestovatelů, kolující 

v klubu, avšak jen několika stručnými a jasnými slovy. Naznačil, jaká je skutečná 

pravděpodobnost, a často se zdálo, že mu jeho slova napovídá nějaký druhý zrak, protože 

nakonec jim rozuzlení věci vždycky dalo za pravdu. Byl to člověk, který patrně procestoval 

kdekterou zemi – aspoň v duchu.
26

  

 

Když se ostatně Fogg nachází v terénu, jde-li to tak říct, a hlavně v tomto případě, dokáže 

vynikajícím způsobem vyhodnotit kontext a určit vhodný způsob chování tváří v tvář té či oné 

choulostivé situaci. 

Došlo k tomu například při cestě přes Indii,
27

 kdy se bez váhání rozhodl nerespektovat plán 

cesty, aby mohl zachránit mladou Indku, kterou fanatikové po odchodu jejího manžela 

předurčili k smrti na hranici: 

„Což kdybychom tu ženu zachránili?“ 

„Zachránit tu ženu, pane Foggu?“ zvolal brigádní generál. 

„Mám ještě dvanáct hodin k dobru. Mohu je na to obětovat.“ 

„Vida, vy máte srdce na pravém místě!“ řekl sir Francis Cromarty. 

„Někdy,“ odpověděl Phileas Fogg prostě. „Když na to mám čas.“
28

 

 

Vtipná poznámka ohledně časové disponibility, nesmí skrýt, že si Fogg během své 

rychlocesty kolem světa zachovává kritického ducha, kterého by nutně nemuseli mít cizinci, 

již by se někde usadili a přáli by si pochopit, ne-li odsouhlasit místní obyčeje. V konkrétní 

situaci se ukazuje, že je schopný prostřednictvím společného smyslu – který mu Kant mohl 

schválit až z Královce –, jenž mu diktuje, jak se má chovat, odpovědět na problém, který ze 

situace vyplývá. 
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Povšimněme si, že mezi těmi, kdo výjevu přihlížejí, včetně všech Evropanů, je Fogg, muž s 

pouhou teoretickou znalostí zemí, kudy projíždí – a možná právě tato vzdálená znalost mu 

umožňuje zachovat si chladnou hlavu – jediný, kdo se dokáže oprostit od kulturního kontextu 

a kdo se zcela jasně se zachová lidsky, když se rozhodne mladou ženu před smrtí zachránit. 
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1. Překladatelská analýza výchozího textu 

Při překladatelské analýze budeme vycházet z modelu Christiane Nordové,
29

 který sestává 

z analýzy vnětextových a vnitrotextových faktorů, a z definice jazykových funkcí podle 

Jakobsona. 

 

1.1. Vnětextové faktory 

1.1.1. Autor 

 

Pierre Bayard je uznávaný profesor francouzské literatury na Université Paris VIII a 

psychoanalytik. Publikuje od roku 1978 a ve svých pracích, kde propojuje své znalosti 

literatury a psychologie, přináší nový, často provokativní náhled na známá tabu světové 

literatury. Velkého uznání se mu dostalo, a to jak na domácí – francouzské – scéně, tak 

v zahraničí v roce 2007 publikací eseje Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?
30

 U 

nás tento esej vyšel o tři roky později v překladu Petry James v brněnském nakladatelství 

Host. 

 

1.1.2. Čas, místo, médium 

 

Oba eseje Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? (2007) a Comment parler des 

lieux où l’on n’a pas été ? (2012) vydalo pařížské nakladatelství Les Éditions de Minuit. Toto 

nakladatelství vzniklo za druhé světové války a vydávalo především literaturu nepohodlnou 

tehdejšímu Vichystickému režimu. Za své působení bylo ještě před koncem války oceněno 

literární cenou Femina. Třebaže v Éditions de Minuit publikovali, a stále publikují, světově 

uznávaní spisovatelé, včetně dvou nositelů Nobelovy ceny za literaturu (Samuel Beckett a 

Claude Simon) a jednoho nositele Nobelovy ceny míru (Elie Wiesel), i v současnosti se tento 

vydavatelský dům těší pověsti nakladatelství, jež vydává zejména kontroverzní publikace 

nacházející se často na okraji knižní produkce, určené omezenému okruhu čtenářů. 

Díla Pierra Bayarda vycházejí od roku 1993 v rámci edice Paradoxe, která se zaměřuje 

na publikace pojednávající o literární kritice a filozofii. Zajímavé je, že první kniha 
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publikovaná v této edici nesla název Paradoxe du menteur
31

 a jejím autor byl právě Pierre 

Bayard. 

Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že český překlad Bayardova prvního eseje
32

 vyšel 

v nakladatelství Host, jež se vyvinulo ze samizdatového časopisu stejného názvu a samo sebe 

profiluje jako nakladatelství pro náročnější čtenáře, kteří se zajímají např. o odbornou 

literaturu a překladové tituly. Cílem nakladatelství Host tedy není uspokojit celou českou 

čtenářskou obec, nýbrž po vzoru Éditions de Minuit oslovuje jen tu skupinu lidí, která má 

zájem o literaturu na úrovni. 

 

1.1.3. Příjemce 

 

Svým odborně laděným obsahem se kniha zaměřuje zejména na čtenáře akademické obce. 

Avšak vzhledem k tomu, že autor informace poddává jednoduše a často s humorem, text tak 

zpřístupňuje i širšímu neodbornému čtenářstvu. 

Esej má „mezinárodní“ charakter, tzn. problematika, o níž pojednává, je univerzální a 

netýká se výhradně francouzského čtenáře. Bez jakýchkoli zásahů, změn a oprav informací ze 

strany překladatele dokáže text oslovit čtenáře všech národností. Mezinárodní charakter eseje 

je umocněn také tím, že autor uvádí příklady nejenom z Francie a z francouzské literatury. 

Zkrátka nic v textu nenasvědčuje tomu, že by se soustředil pouze na čtenáře své země. 

 

1.1.4. Funkce textu 

 

Domníváme se, že Bayardův esej lze číst několika různými způsoby. Na pozadí jazykových 

funkcí podle Jakobsona a přiřazení k funkčnímu stylu se svůj názor pokusíme objasnit. 

Z hlediska jazykových funkcí, jak je definoval Roman Jakobson, v textu převažuje 

funkce referenční, která zprostředkovává nějakou informaci, a funkce expresivní, která v textu 

odhaluje autorovu přítomnost, jeho postoje a emoce. Subjekt autora textem prostupuje zcela 

zřetelně, a to především díky tomu, že se v eseji nevyskytuje autorský plurál, nýbrž první 

osoba jednotného čísla a také inkluzivní zájmeno „on“ (já a vy čtenáři). Snaha o zapojení 

čtenářů do textu odkrývá další funkci, která se v textu vyskytuje, a to funkci konativní. Lze ji 
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odhalit nejen ve všech inkluzivních zájmenech „on“, ale zejména ve výpovědích „on va le 

voir“, „on le verra“ a „on le voit“, kterými autor prokládá dlouhá souvětí, aby oživil 

čtenářovu pozornost a aby ho zahrnul do svého bádání. Poetickou funkci lze v textu také 

nalézt, avšak v mnohem menší míře. Jedná se především o místa, kde autor cituje. V jednom 

případě by se dalo mluvit i o metalingvistické funkci, a to když autor zavádí koncept 

cestovatele-pecivála a danou postavu definuje. 

 

Příklad funkce expresivní: 

Je crois plus volontiers qu’il a choisi de faire retraite dans un lieu paisible et retiré aux alentours de 

Venise. (O: 30) 

 

Příklad funkce konativní: 

Du plus grand intérêt, on le voit, par ses révélations inattendues sur l’hospitalité et les mœurs 

sexuelles des habitants, La Description du monde l’est tout autant par les informations délivrées sur la 

faune des pays traversés, dont le livre fournit des descriptions inégalable sur le plan scientifique. (O: 

25) 

 

Příklad funkce poetické: 

Amer savoir, celui qu’on tire du voyage ! (O: 14) 

 

Příklad funkce metalingvistické: 

Ce livre est donc consacré à une figure d’essayiste que j’appellerai celle du voyageur casanier. (…) il 

sait dissocier déplacement physique et déplacement psychique, et prend soin de limiter le plus possible 

ses mouvements. (O: 15) 

 

Z hlediska funkčních stylů má text nejblíže stylu populárně vědeckému, jehož cílem 

„není obohacovat vědu novým poznáním, nýbrž přinášeti poučení širšímu okruhu čtenářů. 

Autor populárně vědeckého díla vybírá ze souboru poznatků příslušné vědy jen to, co uznává 

za potřebné, aby znali i ti, kteří se touto vědeckou disciplínou nezabývají odborně.“
33

 Text je 

bohatě členěn a promyšleně vystavěn, vyskytuje se v něm odborná terminologie a 

intertextovost. Na druhou stranu je však autor v textu přítomen víc, než je na odborný či 

populárně vědecký styl obvyklé, píše odlehčeným tónem a nezřídka velmi humorně, a to např. 

prostřednictvím ironie. Où l’on voit que les récits de Marco Polo sont d’un grand intérêt 
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scientifique pour étudier les moeurs des griffons et dis licormes. (O: 21) Proto bychom text 

raději zařadili na pomezí populárně vědeckého stylu a krásné literatury. 

Zcela na okraj poznamenáváme, že o polyfunkčnosti Bayardova textu může svědčit 

také zvolený název knihy, postaví-li se do kontrastu s odbornou složkou jejího obsahu. Název 

Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ? totiž rodilí mluvčí chápou jako ne příliš 

spisovnou variantu daného sdělení a v odborném stylu by ho formulovali v krajním případě 

Comment parler des lieux où l’on n’est jamais allé ?, nejlépe však Comment parler des lieux 

où nous ne sommes jamais allés ? 

Bayardův esej lze dozajista číst jako odbornou práci, která přináší zajímavou úvahu 

nad otázkou literární teorie. Informace jsou v něm však podány zjednodušeně, aby jim 

dokázal porozumět i neodborník zajímající se o dané téma. S trochou nadsázky by díky 

osobitému autorovu stylu mohl v knize najít zalíbení např. i zavilý cestovatel, kterého literární 

teorie nezajímá a esej by četl jen pro pobavení či kvůli autorovým radám, jak správně 

ne/cestovat. 

 

1.2. Vnitrotextové faktory 

1.2.1. Téma a obsah 

 

Základní myšlenka tohoto eseje je velmi obecná a nikterak se neliší od základní myšlenky 

Bayardova prvního eseje: všichni jsme v běžném životě nuceni mluvit o tématech, o kterých 

toho víme pramálo, nebo jim v horším případě nerozumíme vůbec. Přesto však náš projev, ať 

už písemný či mluvený, může působit zasvěceně, zvolíme-li správnou taktiku adekvátně 

nastalé situaci. 

V případě eseje Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ? autor tuto 

problematiku zužuje na oblast cestování a ilustruje ji na spisovatelích, či jiných 

příležitostných autorech, kteří velmi věrohodně popsali místa, kam se nikdy nevydali. Na 

pozadí spíše anekdotických situací se tak navíc dotýká otázky vztahu mezi prostorem 

popisovaným v literárním díle a reálným světem.
34

 

Knihu otevírá prolog, kde se čtenář dozvídá, proč kniha vznikla a jak souvisí s dalšími 

autorovými pracemi. Následují tři tematické části. V první z nich autor definuje různé druhy 

necestování, v druhé části uvádí různé situace, ve kterých může být člověk nucen vyjádřit se o 
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místech, která nikdy nenavštívil, a ve třetí části autor radí, jaké různé taktiky si lze osvojit, 

aby čtenář z těchto trapných okamžiků vyvázl bez ostudy. Knihu uzavírá epilog. 

Předmětem této práce je prolog a necelé dvě kapitoly spadající do první tematické 

části. Každá z nich definuje jeden typ necestování. V první kapitole nám Pierre Bayard na 

příkladu Marca Pola ukazuje nejkrajnější typ necestování, kdy se autor popisu zemí 

středověké Asie na dané místo nikdy nevydal. Bayard totiž zastává názor, který se v kapitole 

snaží doložit argumenty, že vyprávění Marca Pola se nezakládá na prožité zkušenosti, ale 

vzniklo v bujné fantazii benátského kupce. Zároveň také čtenářovi vysvětluje, proč Polův 

cestopis působil na dobového čtenáře věrohodně a proč tak působí i nadále (přes všechny 

prokázané nesrovnalosti). Úsek druhé kapitoly, kterým jsme se zabývali, pojednává o druhém 

typu necestování, kdy se sice člověk na nějaké neznámé místo přemisťuje, ale zdržuje se tam 

co nejméně. Jako příklad si autor vzal Philease Fogga postavu z románu Julese Verna. 

 

1.2.2. Členění textu a grafická úprava 

 

Bayardův text je členěn jako klasický akademický text na úvod, stať a závěr. Stať eseje se dělí 

na tři části a každou část tvoří čtyři kapitoly. Vlastnímu textu eseje předchází citace od 

Richarda Brautigana (není předmětem této práce) a seznam zkratek, jež autor používá 

v poznámkovém aparátu k vyjádření osobního názoru na místa, které ve svém textu zmiňuje 

on sám či jiný uvedený autor. 

Strukturou i grafickou úpravou se tento text do nejmenšího detailu shoduje, a to i 

včetně fontu písma, s esejí Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Z důvodu 

zachování této ucelenosti jsme se rozhodli, že budeme vycházet z českého překladu prvního 

eseje a zachováme vertikální členění, tj. strukturu jednotlivých kapitol tak, jak se objevuje 

v překladu Petry James, a to i z hlediska grafické úpravy a fontu písma.
35

 

Ve výchozím textu je na začátku každé kapitoly nejprve uvedeno, o jakou kapitolu 

v pořadí se jedná, následuje název kapitoly a přímo na něj navazuje krátký perex psaný 

kurzívou, v němž autor shrnuje, co čtenáře v následující kapitole čeká a zdůrazňuje při tom 

vždy nějaký zajímavý detail, aby vzbudil čtenářovu zvědavost. Jednotlivé kapitoly jsou dále 

děleny na významové oddíly, jež autor ohraničuje hvězdičkou. 
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Zde je nutno poznamenat, že český překlad prvního Bayardova eseje, z kterého 

vycházíme, plně nerespektuje tuto vertikální strukturu a byla v něm také do jisté míry 

pozměna grafická úprava textu: 

1) číslo kapitoly je uvedeno až po jejím názvu, 

2) perex je vnímán jako přímé pokračování názvu kapitoly, a proto je uvozen třemi tečkami, 

3) perex je z obou horizontálních stran ohraničen přerušovanou čárou, 

4) předělová hvězdička byla nahrazena plnou horizontální čárou. 

Podotýkáme, že po vzoru Petry James neoddělujeme tři tečky a následující slovo 

mezerou, třebaže Internetová jazyková příručka tento postup doporučuje. 

V následující tabulce uvádíme přehled názvů, které se vyskytly v rámci našeho textu a 

porovnáváme je s odpovídajícími názvy prvního Bayardova eseje a jejich českým překladem: 

 

Comment parler des 

lieux où l’on n’a pas 

été ?  

Jak mluvit o 

místech, kde jsme 

nebyli  

Comment parler des 

livres que l’on n’a 

pas lus ? 

Jak mluvit o 

knihách, které jsme 

nečetli (Petra 

James) 

Prologue Prolog Prologue Prolog 

Des différentes 

manières de ne pas 

voyager 

Jakými různými 

způsoby lze 

necestovat 

Des manières de ne 

pas lire 

Jak je možné nečíst 

Les lieux que l’on ne 

connaît pas 

Místa, která neznáme Les livres que l’on ne 

connaît pas 

Knihy, které 

neznáme 

Les lieux que l’on a 

parcourus 

Místa, kudy jsme 

projeli 

Les livres que l’on a 

parcourus 

Knihy, které jsme 

prolistovali 

 

Při překladu seznamu zkratek jsme rovněž zohledňovali řešení Petry James. Převzali 

jsme všechna vyjma jednoho, ve kterém se podle nás překladatelka dopustila významového 

posunu. Petra James překládá livre oublié jako kniha, na kterou jsme zapomněli. Kdybychom 

se řídili tímto vzorem, museli bychom lieu oublié překládat jako místo, na které jsme 

zapomněli. Avšak podle nás se zde nejedná o knihu, na kterou jsme ve spěchu zapomněli, a 

proto si ji neneseme domů z knihovny, ani o místo, kam jsme se nepodívali, protože jsme na 

něj zapomněli a nezahrnuli ho do itineráře, nýbrž o knihu a o místo, na které si již 

nevzpomínáme. 
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Konečné řešení všech těchto problémů a nesrovnalostí týkajících se členění a grafické 

úpravy textu by v reálném překladu samozřejmě záviselo na domluvě s redaktorem vydání a 

nakladatelem. 

 

1.2.3. Rovina lexikální, morfologická, syntaktická 

1.2.3.1. Lexikální rovina 

 

V textu se nachází značné množství termínů z oblasti cestování, literární teorie, psychologie 

(Freud) a filozofie (Kant). 

 cestování: voyager, voyages, se rendre, se déplacer, déplacement, traversée, traverser, 

pérégrinations, tribulations; 

 literární teorie: espace littéraire, description, récit, vérité littéraire, fictions 

discursives; 

 Freud: rêve, rêverie, rêverie diurne, imaginations, imaginaire, fantasmes; 

 Kant: jugement universel. 

Největší potíže nám činil překlad Freudovské terminologie. Dohledávaly jsme ji v jeho 

díle Výklad snů.
36

 

U slova „necestování“ non-voyage (O: 29) jsme zvolili pravopis bez spojovníku, 

abychom zachovali jednotu s překladem Petry James, kde se uvádí „nečtení“ non-lecture 

taktéž bez spojovníku. 

Další obtížnost na lexikální rovině vyvstala při překladu vlastních jmen a zeměpisných 

názvů. Ve většině případů se jednalo o osoby a místa, která existují v českém povědomí, tudíž 

jsme u nich volili zažitý pravopis. 

 

Chistophe Colombe (O: 21) 

Kryštofu Kolumbovi (P: 13) 

 

Königsberg (O: 17) 

Královec (P: 13) 
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Do výše uvedené skupiny nepatřilo jméno a panovnický titul mongolského vládce 

Kublaï Khan (O: 21) a Grand Khan (O: 23). Pravopis se v tomto případě zdroj od zdroje 

odlišoval, proto jsme se nakonec rozhodli převzít pravopis z českého překladu díla Frances 

Woodové, na které sám Bayard v textu odkazuje: Kublajchán (P: 14) a Velký chán (P: 14). 

Adekvátnost našeho rozhodnutí potvrdil slovník SSJČ. 

Během překládání jsme se také potýkali s názvem čínské provincie. Francouzština 

totiž používá oficiální čínskou transkripci, která je pro českého čtenáře nesrozumitelná, takže 

jsme ji museli nejprve převést do transkripce české. Následně ale vyvstaly dva problémy 

úplně jiného charakteru. Jednak jsme zjistili, že název dané provincie má v češtině dvě 

podoby: oficiální transkribovanou a počeštěnou. Jednak se tento název vztahoval k ilustrační 

citaci z Marca Pola, kde se v českém překladu, z kterého jsme vycházeli, daná provincie 

jmenuje úplně jinak. Situace vypadala následovně: 

Bayard: Xichang (O: 23) 

Čeština: S’-čchuan nebo Sečuán nebo Sečuánsko 

Marco Polo: Kamul 

Nakonec jsme se rozhodli nezohledňovat zcela odlišný název v českém překladu 

Marca Pola, jelikož v samotné citaci se daný název neobjevuje, a použili jsme oficiální název 

S’-čchuan (P: 15). 

Výše zmíněné problémy bychom v případě reálného překladu konzultovali 

s nakladatelem. 

Nakonec uvádíme, že jsme v překladu záměrně použili dvě složená slova s výraznou 

expresivitou: rychlocestování (P: 21) parcours rapide (O: 31) a cestovatel-pecivál (P: 11) 

voyageur casanier (O: 15), a to v souladu s daným kontextem a charakteristikou celého textu. 

Při prvním užití slova cestovatel-pecivál v textu zachováváme kurzívu, jíž autor naznačuje, že 

uvádí nový koncept. 

 

1.2.3.2. Morfologická rovina 

 

Na morfologické rovině jsme řešili především převod historického prézentu do češtiny. 

V eseji se historický prézens vyskytuje na dvou místech: při popisu života Marca Pola a při 

převyprávění dobrodružného příběhu literární postavy Philease Fogga. Ke každému z těchto 

případů jsme zaujali jiné stanovisko. 
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Užití historického prézentu v češtině bývá zpravidla příznakové, a to tím spíš, mluví-li 

český mluvčí v prézentu o nějaké historické události. Ve francouzštině je však jeho užití zcela 

běžné. Ponecháme-li stranou spory o tom, jestli Marco Polo cestoval, či necestoval, 

skutečnost, že se jedná o reálnou postavu světových dějin, se nemění. Proto jsme v tomto 

případě historický prézens převáděli do minulého času. 

 

Il les accompagne deux ans plus tard lorsqu’ils retournent en Chine et découvre donc à son 

tour la cour de Kublaï Khan. (O: 22) 

O dva roky později je Marco Polo při další cestě do Číny doprovázel a sám tím pádem poznal 

Kublajchánův dvůr. (P: 14) 

 

V případě Philease Fogga však autor vypráví příběh smyšlené postavy, která s trochou 

nadsázky ožívá pokaždé, když někdo Vernovu knihu otevře. Zachování prézentu zde 

příznakově vyznívá mnohem méně, ba vůbec. Z důvodu respektování autorského stylu jsme 

tedy prézens zachovali. 

 

Fogg se lance donc dans cette entreprise à haut risques avec pour seul compagnon son 

domestique français Passepartout, récemment engagé à son service. (O: 32) 

Fogg se tedy vrhá do tohoto vysoce nebezpečného podniku a jediný doprovod mu činí 

francouzský sluha Proklouz, kterého nedávno přijal do svých služeb. (P: 21) 

 

1.2.3.3. Syntaktická rovina 

 

V textu se nacházejí dlouhá a značně rozvinutá souvětí. Není výjimkou, že celý odstavec tvoří 

jedno členité souvětí. Avšak z důvodu zachování autorského stylu důsledně dodržujeme délku 

souvětí a všechna použitá interpunkční znaménka. Tímto přístupem se odlišujeme od překladu 

Petry James, která dlouhá souvětí nezřídka rozděluje a zlogičťuje. 

 

Příklad úpravy vět Petry James: 

L’attitude du bibliothécaire de Musil représente un cas extrême qui concerne peu de personnes, y 

compris parmi des adversaires résolus de la lecture, tant il est difficile de ne jamais lire. Un cas 

plus fréquent est celui du lecteur qui ne s’interdit pas les livres, mais se contente de les parcourir. 

Le héros de Musil est d’ailleurs dans une position ambiguë, puisque, s’il se garde bien d’ouvrir 
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les livres, il ne se désintéresse pas pour autant, on l’a vu, des titres et des tables des matières, et 

ébauche ainsi, qu’il le veuille ou non un premier parcours de l’œuvre.
37

 

 

Postoj Musilova knihovníka představuje krajní případ, který se týká jen minimálního počtu lidí – 

nikdy nečíst je totiž velice obtížné i pro zatvrzelé odpůrce čtení. Běžnějším případem je čtenář, 

který si knihy nezakazuje, ale spokojuje se s jejich prolistováním. Musilův hrdina se nachází 

v jasné pozici. I když si dává pozor, aby žádnou knihu neotevřel, její název a obsah mu přesto 

nejsou lhostejné. Tento fakt nastiňuje první typ přístupu ke knize.
38

 

 

Příklad našeho přístupu: 

Y serait-il véritablement allé que son texte illustrerait avec autant de force ce fait majeur que le 

récit de voyage est un lieu privilégié de l’exercice de la fiction, puisque la réalité de ses 

pérégrinations ne l’aurait pas empêché d’assister à des scènes invraisemblables ou d’être pris 

d’hallucinations, suffisamment prégnantes pour qu’elles continuent à l’habiter lors de l’écriture 

de son récit. (O: 28) 

 

A i kdyby v Číně opravdu byl, jeho text by i tak zůstal stejně dobrým příkladem podstatného 

faktu, totiž že se do vyprávění z cest ráda promítá fikce, neboť to, co Marco Polo při putování 

opravdu zažil, by mu nezabránilo v tom, aby se stal svědkem nepravděpodobných výjevů nebo 

trpěl halucinacemi, obojí tak silně, že se tím při sepisování cestopisu nechal ovlivňovat. (P: 18) 

 

1.2.4. Koherence a koheze 

 

Esej je psán podle náležitostí akademických textů z francouzského prostředí, kde se 

všeobecně dbá na vysokou míru koherence. Každý text takovéto povahy by měl v úvodu 

nastínit strukturu celého textu a po předložení každé nové myšlenky by čtenáři vždy měl 

připomenout, co již bylo probráno a co teprve bude následovat, tedy jak se daná myšlenka 

vztahuje k ostatním částem textu. 

Bayard tato pravidla nikterak neopomíjí. V prologu představuje strukturu celého eseje 

a na začátku a na konci každé kapitoly čtenáře v rámci této struktury situuje. 
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S’il est impossible, comme Marco Polo, de rester chez soi en compagnie de sa bien-aimée et 

que l’on est contraint malgré tout de voyager, la meilleure solution est encore de le faire le 

plus rapidement possible, en évitant de s’attarder dans les lieux que l’on traverse, où rien de 

bon ne saurait survenir. (O: 31) 

 

Vnitřní provázanost textu pak francouzština staví hlavně na logických konektorech. 

Citujme namátkou některé, na které jsme v textu narazili: ainsi, au de-là de, contrairement à; 

donc, mais, puisque, si. 

 

2. Specifické problémy překladu 

2.1. Citace a poznámkový aparát 

 

Součástí Bayardova eseje jsou četné citace (Baudelaire, Marco Polo, Jules Verne) a bohatý 

poznámkový aparát, jejichž převod představoval zcela příznačný překladatelský problém. 

Jako první jsme museli vyřešit, z čeho budeme citovat. U Baudelaira Bayard neuvádí 

žádné bibliografické údaje, a u zbylých dvou autorů cituje z edice Le Livre de Poche, přičemž 

v případě knihy Le Tour du monde en 80 jours neuvádí rok vydání. 

Baudelaira jsme ocitovali z kanonického překladu Svatopluka Kadlece a do poznámky 

pod čarou jsme doplnili bibliografický údaj. Na okraj uvádíme, že po konzultaci s redaktorem 

v textu citujeme název Baudelairovy básně bez kurzívy a bez uvozovek. Pola a Verna jsme se 

na základě konzultace překladu Bayardova prvního eseje rozhodli citovat z nejsoučasnějšího 

dostupného vydání daných děl. Oříšek představoval cestopis Marca Pola. Jednak byl do 

češtiny přeložen pod jiným názvem (uvádíme v poznámce pod čarou), jednak český 

překladatel zřejmě nepracoval se stejným výchozím textem jako francouzský překladatel, 

takže český text neodpovídá úplně přesně textu francouzskému. 

Problém jsme konzultovali s vedoucím bakalářské práce a přistoupili jsme 

k následujícímu řešení: 

 Ilustruje-li citace výstižně autorovu myšlenku, ač její text přímo neodpovídá 

francouzské předloze, ponecháváme ji nezměněnu. 

Když se pak provdají, nosí na krku nebo na těle všechny tyto dary a ta, která jich má nejvíce, je 

nejvíce vážena a ceněna, a tím víc mladíků si ji žádá za manželku. (P: 16) 

Celle qui aura le plus de médailles et de babioles et qui montrera qu’on l’a le plus touchée est 

considérée comme la meilleure et on l’épouse avec le plus de plaisir parce qu’on dit qu’elle a le plus 

de chances. (O: 25) 
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 Neplní-li citace svůj účel a významným způsobem mění chápání textu, protože 

v ní buď něco chybí, nebo jsou v ní informace poskládány jinak, než je 

potřeba, dovolujeme si do ní zasáhnout a překlad doplnit či upravit podle citace 

uvedené Bayardem. 

Dodávám, že v této zemi mají zvyk, který vám popíši a jenž se vztahuje na manželky. Lidé tam 

nepovažují za ostudné, když je cizinec či někdo jiný s jejich ženou, dcerou, sestrou nebo jinou 

ženou z domu podvede. Tito národové se domnívají, že je tento zvyk velice ctí a šlechtí a že je to 

milé modlám, že takto přijímají pocestné, prahnoucí po odpočinku; jejich statky, děti i schopnosti prý 

tím budou zmnohonásobeny, budou prý ostříháni všeho nebezpečenství a vše jim dobře dopadne. (P: 

15) 

Zvýrazněný úsek se v českém překladu nenachází. 

J’ajoute qu’il y a dans ce pays une coutume que je vais vous dire et qui concerne les épouses. Les gens 

ne tiennent pas pour une honte qu’un étranger ou une autre personne les déshonore avec leur femme, 

leur fille, leur sœur ou quelque autre femme de leur maison, mail ils tiennent pour un grand bonheur  

que l’on couche avec elles et ils disent que grâce à ça leurs dieux et leurs idoles leur sont plus 

favorables et leur donnent en grande abondance les biens de ce monde. (O: 23, 24) 

 

 Nedohledané citace překládáme sami a do poznámky uvádíme, že se daná 

citace v českém překladu Polova cestopisu nevyskytuje. Stejným způsobem 

postupovala i Petra James např. v případě citací Montaigne, které se ve výboru 

Václava Černého nenacházely. 

Dokud cizinec pobývá v domě, je na okně či na dveřích zavěšen klobouk či jiné znamení, aby pán 

domu věděl, že se v domě stále zdržuje: dokud bude znamení vidět, neodváží se vrátit. Tento zvyk se 

provádí v celé zemi. (P: 16) 

Tant qu’il y séjourne, on suspend à la fenêtre ou à la porte le chapeau de l’étranger ou un autre signal 

afin que le maître de maison sache que l’autre est encore là : tant qu’il verra le signal, il n’osera pas 

rentrer. Cet usage est pratiqué par tout ce pays. (O: 24) 

 

 V textu citace uvádíme po vzoru Petry James bez uvozovek. 

 

Všechna výše zmíněná řešení chápeme jako provizorní v rámci bakalářské práce. U 

klasické zakázky bychom je konzultovali s nakladatelem. 

Jasné stanovisko jsme museli zaujmout také vůči poznámkovému aparátu. Záměrně 

nerespektujeme normu ČSN ISO 690:2011, ale řídíme se formou poznámek v překladu Petry 

James. Co se týče obsahu bibliografického údaje, rozhodli jsme se, že budeme důslednější než 

autor eseje a systematicky uvedeme: jméno autora, název díla, příp. jméno překladatele, místo 
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vydání, nakladatelství a rok vydání. Existuje-li citované dílo v českém překladu, odkazujeme 

přímo na něj a do hranaté závorky uvádíme název v jazyce, v jakém původně vyšlo, a 

uzpůsobujeme také čísla citovaných stránek. 

 

Frances Woodová: Byl Marco Polo opravdu až v Číně? [Did Marco Polo go to China?], přel. 

Václav Klumpar (Praha: Faun, 1999), s. 131 a násl. (P: 17) 

 

V jednom případě Bayard odkazuje na dílo německé autorky, které do češtiny přeloženo 

nebylo, a dokonce z něj cituje, resp. cituje z francouzského překladu tohoto díla. Název knihy 

tedy uvádíme v němčině a citaci překládáme, ačkoliv jsme si vědomi toho, že pokud bychom 

chtěli být opravdu svědomití, museli bychom si německé dílo opatřit, danou pasáž v něm 

vyhledat a nechat ji přeložit pro potřeby našeho překladu. 

 

« Que Kant ait pris très au sérieux l’élargissement de sa propre mentalité est attesté par le fait  

qu’il a introduit et professé à l’université un cours de géographie physique. Il était aussi un 

lecteur passionné de toutes sortes de récits de voyages et – lui qui n’a jamais quitté 

Königsberg – aurait trouvé son chemin aussi bien à Londres qu’en Italie ; il disait qu’il 

n’avait pas le temps de voyager parce que, précisément, il avait le désir d’en savoir autant sur 

un grand nombre de pays » (Hannah Arendt, Juger. Sur la philosophie politique de Kant, 

Seuil, coll. « Points », 2003, p. 73. La citation est commentée par Peter Szendy, in Kant et 

les extraterrestres. Philosofictions cosmopolitiques, Minuit, 2010, p. 80). (O: 17) 

„O tom, že to Kant s rozšiřováním svého mentálního světa myslel opravdu vážně, svědčí 

skutečnost, že na univerzitě zavedl a vyučoval předmět fyzické geografie. Byl také nadšeným 

čtenářem všech druhů cestopisů a – on, který nikdy neopustil Královec – by byl trefil stejně 

dobře v Londýně, jako v Itálii; prohlašoval, že na cestování nemá čas právě proto, že se toho 

tolik touží dozvědět o velkém počtu zemí.“ (Viz Hannah Arendt: Das Urteilen. Texte zu 

Kants Politischer Philosophie, München; Zürich: Piper, 1985. Citaci okomentoval Peter 

Szendy in tent.: Kant chez les extraterrestres. Philosofictions cosmopolitiques, Paris: 

Minut, 2010, s. 80). (P: 13) 

 

 Na závěr bychom v této podkapitole chtěli upozornit na užití citační zkratky „in tent.“ 

Zkratka se objevuje v poznámkovém aparátu Petry James. Jelikož se nám její význam 

nepodařilo dohledat na internetu, obrátili jsme se přímo na nakladatelství Host s žádostí o 

objasnění záhadné zkratky. Odpověděl nám pan Balaštík: „ano, to není úplně obvyklé, 

znamená to in "tentýž", tj. že jde o stejného autora jako předchozím případě.“ 

 



 
 

39 
 

2.2. Zásahy překladatele 

 

Řešení převodu citací a poznámkového aparátu s sebou přineslo také několik faktických oprav 

ze strany překladatele. 

Při ověřování bibliografických údajů výše citovaného díla Petera Szendyho jsme na 

stánkách Bibliothèque nationale de France zjistili, že Bayard špatně uvedl název knihy a 

zaměnil předložku chez za spojku et. Chybu jsme tedy napravili. 

Na jinou nesrovnalost jsme narazili v úvodu k citaci Marca Pola, kde Bayard zmiňuje, 

že tento cestovatel navštívil ostrov Mogadiscio (O: 26), přičemž tento název odpovídá 

hlavnímu městu Somálska. Zda se stejně jmenuje i nějaký ostrov, na internetu dohledat nelze. 

Proto jsme z opatrnosti raději převzali název uvedený v českém překladu – Magastar. (P: 17) 

Autor této práce si do výchozího textu dovolil zasáhnout ještě v jednom specifickém 

případě, aby českého čtenáře uchránil před mystifikací. Bayard uvádí, že cestopis Marca Pola 

byl sepsán v ancien français (O: 22), tzn. ve starofrancouzštině, jazyku, kterým se ve 

středověku mluvilo v severních oblastech dnešní Francie. Důkladné ověřování ovšem 

prokázalo, že se ve skutečnosti jednalo spíše o formu benátského dialektu, které bylo 

promíchané s výrazy jihofrancouzského nářečí. Neví se však úplně přesně, jak daný hybridní 

jazyk vypadal. Není důvod, abychom francouzskému autorovi vyčítali, vyzdvihuje-li 

v domnělém jazyku Polova cestopisu francouzskou složku. Nicméně jsme považovali za 

důležité, nedopustit se faktické chyby, a tudíž jsme Bayardovo tvrzení zobecnili. Uvádíme 

tedy, že cestopis Marca Pola byl sepsán ve formě středověké francouzštiny. (P: 14) 

 

3. Překladatelské postupy 

 

V následující kapitole uvedeme překladatelské postupy, jež jsme v textu použili. Při 

klasifikaci budeme vycházet z publikace Francouzština pro pokročilé.
39

 

 

3.1. Transpozice 

 

Transpozicí nazýváme takový postup, při němž týž sémantický obsah vyjadřujeme ve 

výchozím jazyce jiným slovním druhem než v originálu. 

                                                           
39

 TIONOVÁ, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 
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Francouzština má oproti češtině silný nominální charakter, proto velmi často dochází 

k transpozici podstatného jména na sloveso. 

 

… à émettre quelques doutes sur la présence de Marco Polo en Chine. (O: 27) 

… vznesli pochybnosti o tom, zda Marco Polo v Číně skutečně byl. (P:18) 

 

3.2. Koncentrace a diluce 

 

Tionová uvádí, že koncentrace a diluce „jsou druhem transpozice, při níž dochází k zúžení 

nebo naopak k rozšíření textu. Význam (obsah), který je v jednom jazyce vyjádřen jedním 

slovem, jsme někdy nuceni při překladu „rozředit“ (dilluer) do dvou i více slov (diluce), nebo 

naopak nám cílový jazyk dává možnost shrnout jedním slovem to, co bylo v originálu řečeno 

slovy dvěma či několika (koncentrace)“. 

 

Příklad diluce: 

… des descriptions inégalables sur le plan scientifique. (O: 25) 

… z hlediska vědecké přesnosti dostává zcela ojedinělých popisů. (P: 16) 

 

Příklad koncentrace: 

Il était aussi un lecteur passionné de toutes sortes de récits de voyages. (O: 17) 

Byl také nadšeným čtenářem všech druhů cestopisů. (P: 13) 

 

3.3. Étoffement a dépouillement 

 

O „étoffement“ mluvíme tehdy, nahrazujeme-li pomocné gramatické slovo slovem 

plnovýznamovým. Opačnému postupu se říká „dépouillement“. 
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3.4. Modulace 

 

Při modulaci dochází ke změně hlediska, jímž na výpověď nahlížíme. 

 

… la question de savoir de quelle nature est l’espace dont traite la littérature et comment celui-ci 

parvient à trouver place dans le langage. (O : 16) 

… vyvstává otázka, jaké povahy je prostor, o němž literatura pojednává, a jakým způsobem se tohoto 

prostoru zmocňuje jazyk. (P: 11) 
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4. Závěr 

 

Předkládaná práce obsahuje překlad části eseje Comment parler des lieux où l’on n’a pas 

été ? a komentář zabývající se analýzou výchozího textu a popisem vybraných 

překladatelských problémů, s kterými jsme se při překládání museli potýkat. 

 Zevrubná analýza odhalila, že obtížnost textu spočívá v několika úrovních. Vedle 

toho, že text vykazuje jasné známky autorského stylu, se překladatel musel rovněž vypořádat 

s rozsáhlým, a bohužel ne vždy bezchybně vedeným poznámkovým aparátem. 

 Zdaleka největší obtíže však paradoxně vyplynuly ze skutečnosti, že jsme překládali 

text, jenž se po formální i obsahové stránce velmi úzce pojí s jiným dílem stejného autora, 

které již do češtiny přeloženo bylo. Ačkoli se to na první pohled může jevit jako výhoda – a 

překladatel nepopírá, že mu možnost pracovat s překladem prvního eseje v jistých ohledech 

usnadnila rozhodování –, v konečném důsledku se tato zdánlivě lepší výchozí pozice ukázala 

být spíše přítěží: více problémů totiž podnítila, než vyřešila. Zvlášť podstatnou se ukázala být 

otázka, do jaké míry je nutné či vhodné vycházet z překladu, který v českém prostředí již 

nějakou dobu existuje, zvláště pak vykazuje-li dle překladatelova soudu nedostatky.



 
 

43 
 

 

5. Bibliografie 

 

PRIMÁRNÍ LITERATURA: 

BAYARD, Pierre. Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ? Paris: Les Éditions de 

Minuit, 2012. ISBN: 978-2-7073-2214-2. 

BAYARD, Pierre. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. Brno: Host, 2010. ISBN: 978-80-

7294-367-8. 

BAYARD, Pierre. Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Paris: Les Éditions de 

Minuit, 2007. ISBN: 978-2-7073-1982-1. 

FREUD, Sigmund. Výklad snů. O snu. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998. ISBN: 

80-86123-07-3. 

POLO, Marco. Milión. O záležitostech Tatarů a Východních Indií s popisem života a zvyků 

oněch krajů i mnoha jiných znamenitých a podivuhodných věcí: popsaných ve třech knihách a 

neuveřejněných dosud v míře takto úplné a rozsáhlé ve zpracování Giovanniho Battisty 

Ramusia. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1961. 

VERNE, Jules. Cesta kolem světa za 80 dní. Praha: Václav Vávra, 2013. ISBN: 978-80-

904543-9-2. 

WOODOVÁ, Frances. Byl Marco Polo opravdu až v Číně? Praha: Faun, 1999. ISBN: 80-

86275-04-3. 

 

SEKUNDÁRNÍ LITERATURA: 

BRUNEL, Aude a ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Stylistická analýza českých a francouzských textů. 

Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-408-0. 

ČECHOVÁ, Marie a kolektiv autor. Čeština: řeč a jazyk, Praha: ISV nakladatelství, 1996. 

ISBN 80-85866-12-9. 

HOUŽVIČKOVÁ, Milena a HOFFMANNOVÁ, Jana. Čeština pro překladatele: základy 

teorie, interpretace textů, praktická cvičení. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 

2012. ISBN 978-80-7308-405-9. 

KARLÍK, Petr a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 

ISBN 978-80-7106-624-8. 

LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7. 



 
 

44 
 

NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic 

Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam-New York: 

Rodopi, 2005. ISBN 90-420-1808-9. 

TIONOVÁ, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-22619-1. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE: 

Internetová jazyková příručka [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://prirucka.ujc.cas.cz/. 

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace. [online]. [cit. 2014-08-11]. 

Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/. 

Příruční slovník jazyka českého [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php. 

Slovník spisovného jazyka českého [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php. 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://www.cnrtl.fr/definition/ 

Editions de Minuit [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=page&c=7 

VÁCLAVÍKOVÁ, Táňa: Polo, Marco: Milión 1. In: iLiteratura – Polo, Marco: Milión 1 

[online]. Sdružení pro iliteraturu, 2008. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/22841/polo-marco-milion-1 

ČÍNSKY.CZ – transkripce (přepis) čínských slov [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://cinsky.cz/index.php?page=transkripce&lang=cs 

WOOD, Frances: Did Marco Polo Go To China? [online]. Boulder: Westwiew Press 1996. 

ISBN 0-8133-8999-2 [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=yMRVjwNIqW0C&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs

_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Nakladatelství HOST [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/ 

BEČKA, J. V. O slohu populárně vědeckém. In: Naše řeč [online]. 32 (1948), 8-10. ISSN 

0027-8203. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4093 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
https://sites.google.com/site/novaiso690/
http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php

