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Zadání 

Zadaný  text  přeložte  do  češtiny  a  svůj  překlad  doplňte  překladatelským  komentářem

v rozsahu min.  20 normostran.  V komentáři  nejprve celkově charakterizujte  výchozí  text:

uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého

záměru.  Dále  popište,  na  jaké  problémy  jste  v  překladu  narazila,  a  zdůvodněte  použité

překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika,

syntaxe  a  především  v  rovině  stylistické.  Postupujte  přitom  od  celkové  koncepce  svého

překladu  k  dílčím  řešením.  Komentář  opatřete  bibliografickým  soupisem  použitých

primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. 
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Abstrakt

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí – překladu a následného komentáře. První část
představuje  překlad  anglického  textu  publikace  Paula  Johnsona  The  Little  People  of  the
British Isles,  která  je pojata  jako lexikon kouzelných bytostí  britských ostrovů.  Pro účely
práce  byl  přeložen  vlastní  text  knihy  a  relevantní  část  připojeného  glosáře.  Komentář  se
zabývá  překladatelskou  analýzou  dle  Christiane  Nordové  na  základě  vnětextových  a
vnitrotextových  faktorů;  metodou  překladu  a  dále  typologií  překladatelských  problémů  a
posunů dle Jiřího Levého a Antona Popoviče. Kromě děl uvedených autorů se práce opírá o
další  translatologické  publikace.  Komentované  problémy  a  posuny  jsou  ilustrovány  na
příkladech překladatelských řešení. 
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Abstract 

The bachelor thesis is comprised of two parts – the translation and the commentary on it. The

first  part  is  the translation  of the original  book by Paul Johnson The Little  People of the

British Isles, describing different species of the little people of the territory. The translation

contains the main text of the book and selected sections of the glossary relevant to the text.

The  commentary  part includes  a  translation  analysis  of  the  source  text,  an  analysis  of

translation problems, and a typology of translation shifts. The analysis is based on Christiane

Nord´s  model  of  intratextual  and  extratextual  factors.  The  following  part  is  focused

on problems, shifts, and a translatology method , mainly employing the schemes by Jiří Levý

and Anton Popovič. Furthermore, other books on translation studies were used as secondary

sources  for  the  thesis. Commented  problems  and  shifts  are  demonstrated  on  illustrative

examples.     
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1. Úvod

Cílem této bakalářské práce je přeložit a následně okomentovat publikaci The Little People

of  the  British  Isles od  Paula  Johnsona.  Jak  název  napovídá,  autor  představuje  čtenáři

rozmanité  kouzelné  bytosti,  jež  tvoří  nedílnou  součást  anglosaského  folkloru.  Ačkoliv

v mnohých  zemích  patří  mytologie  spíše  k zapomenutému kulturnímu dědictví,  tradice

skřítků a víl na britských ostrovech tvoří výjimku. Zejména v oblastech Irska, Walesu či

hrabství Cornwall je natolik hluboko zakořeněna, že v různých podobách přetrvává až do

dnešních  dnů.  Právě  myšlenka  aktuálnosti  prostupuje  celým  textem;  formou  barvitého

popisu  předkládá  Johnson  čtenáři  svou  představu  nadpřirozeného  světa.  Po  vlastním

k celému  textu  následuje  několik  obecnějších  stránek  věnovaných  soužití  skřítků  a  víl

s lidmi, jeho důsledkům a proměnám v čase. Největší část publikace zaujímá lexikon, který

se  podrobněji  věnuje  jednotlivým  druhům  magických  stvoření.  Lexikon  je  řazen  dle

prostředí,  v němž se skřítkové a víly vyskytují.  Na závěr publikace najdeme slovníček

kouzelných bytostí,  který    formou krátkých hesel  poskytuje  základní  informace  jak o

druzích již zmíněných, tak o dalších, jimiž se autor detailněji nezabývá. 

 Vzhledem k tomu, že vlastní text knížky téměř pokrývá požadovaný rozsah textu

na překlad, uvádíme i český název titulu:  Kouzelné bytosti Britských ostrovů. Abychom

dosáhli požadovaného rozsahu, doplnili jsme vlastní text výběrem z glosáře, který tvoří

nedílnou  součást  originálu.  Abychom  mohli  demonstrovat  práci  s  glosářem  na

reprezentativním vzorku a zároveň zachovali autorský záměr, tj. zahrnout i bytosti, jimž se

publikace blíže nevěnuje, vybrali jsme do glosáře strany 48-50 originálu. Pro zachování

konzistence jsme zároveň tento výběr doplnili hesly relevantními k obsahu vlastního textu.

Výsledný glosář tudíž obsahuje hesla uvedených stran a dále veškeré bytosti, jimž se autor

blíže věnuje a které mají své heslo v glosáři.

Výraznými rysy textu jsou silná provázanost s anglosaským prostředím a keltskými

jazyky,  složitá  syntax,  použití  archaismů,  jistá  nekonzistence  a  specifický,  ne  zcela

definovatelný  styl.  Do celkové  podoby originálu  se  promítl  i  fakt,  že  autor  se  psaním

nezabývá  na  profesionální  úrovni.  Zvolený  text  tak  poskytuje  zajímavý  materiál  ke

komentáři, čímž splňuje další podstatné kritérium pro výběr. 

V navazující  komentářové  části  se  budeme nejprve zabývat  profilem výchozího

textu a jeho analýzou, která nám pomůže definovat vhodnou metodu překladu. Budeme se

snažit  vystihnout co nejpřesněji stěžejní rysy textu a ilustrovat je konkrétními příklady.

Obdobně  se  budeme  věnovat  překladatelským  problémům  a  posunům,  k  nimž  během

procesu  došlo.  V  komentáři  se  budeme  opírat  o  odborné  translatologické  publikace.
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V rámci analýzy originálu vycházíme z modelu Christiane Nordové s využitím poznatků

Petera  Newmarka  a  Romana  Jakobsona.  Část  komentáře  věnovaná  překladatelským

problémům  se  opírá  převážně  o  poznatky  Dagmar  Knittlové.  V  závěrečné  kapitole  o

překladatelských  posunech  používáme  kompilovaný  model,  který  kombinuje  zejména

přístupy Jiřího Levého a Antona Popoviče. 
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2. Překlad

KOUZELNÉ BYTOSTI BRITSKÝCH OSTROVŮ

Úvod

Kouzelné bytosti, jejich podstata a záhady s nimi spojené nám leží v hlavě odedávna. Už

od dávnověku trápily dokonce i velké spisovatele a ani dnes nám nedávají spát. Ať už

v pověstech vyprávěných po staletí, nebo prostřednictvím letmých setkání v našem světě,

skřítkové a víly ovlivnili mnoho životů. Lidská fantazie a dějiny oblékly tyto osůbky do

pestrobarevného hávu rozmanitých podob a vlastností. Je ušitý z té samé kouzly protkané

látky jako závoj,  jímž se samy bytosti  halí  před lidskými zraky.  Malí  lidé nás opředli

čarovnou nití a nepřestávají šálit naše smysly. Tato hedvábná příze je téměř neznatelná,

přesto jsme jejími smyčkami a drobnými uzlíky stále pevně svázaní v zajetí kouzelných

bytostí. 

Čím hlouběji se pouštíme proti proudu času do panenské zeleně britských ostrovů,

tím větší a opravdovější úlohu v našich životech víly a skřítkové hrají. Pro naše předky

byla  příroda  denním chlebem,  vážili  si  jí  a  žili  mírumilovně  v  sousedství  kouzelných

bytostí, které považovali za běžnou součást svého každodenního života. Pověsti praví, že

bytosti  se nám začaly ztrácet z dohledu s příchodem nevidoucího století,  známého jako

průmyslová éra, a znovu se vrátí až se začátkem století vidoucího, až si uvědomíme svou

pošetilost.

Mnozí  se  pokoušeli  kouzelné  bytosti  roztřídit  do  přehledných  škatulek.  Jejich

podoba  i  chování  je  ale  utvářena  také  okolím.  Jakmile  se  však  někdo  začal  zaobírat

zvláštními rysy prostředí,  v němž se bytosti  vyskytují,  a jejich vlivem, kouzlo všechny

takové snahy zmařilo.   

Vzhledem k tomu, že i tato knížka vznikla pod vlivem okouzlení za chvilkových

záblesků  poznání,  předkládám  ji  spíše  jako  vodítko  než  průvodce  světem  kouzelných

bytostí.

ostrov Erraid, Skotsko

Kdysi dávno bylo nebylo

nitky ztraceného poznání

Legendy praví, že v dávných časech před tím, než se lidé vydali po moři do čtyř světových

stran, existovala na celém světě stará rasa bytostí. Byly daleko menší než lidé, dlouhověké

a nesmělé. Pronikly hluboko do tajů země, všechno kolem sebe vnímaly jako živé a žily

v takovém souznění  s  přírodou,  že  se  staly  její  nedílnou  součástí.  Kromě  jiného  byly
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obdařeny nadáním nahlédnout až do křehkého a sotva patrného světa přírody. Malí lidé

byli zároveň našimi posledními předky, kteří si tento náhled na svět osvojili.  Mohli tak

vidět listový lid – strážce zeleně a růstu, stejně jako postřehli,  jak se občas mihly duše

zvířat i lidí. Zkoumali a mapovali, kudy prochází zemí kosmické žíly a kde pulzuje energie

blízko povrchu. Na takových místech potom naši předchůdci vršili věže z kamení, stavěli

mohyly  a  svatyně  dávných kultů  nebo vztyčovali  kruhy z kamenů.  Vzácně dochované

zkazky  o  prvních  osadnících,  kteří  přišli  přes  moře,  vyprávěly  o  těchto  kouzelných

prabytostech  a  jejich schopnosti  předat  svůj  dar  lidem.  Někdy se tak může náhodným

chodcům při procházce pradávnými stezkami či místy stát, že se jim poštěstí nahlédnout do

světa přírody stejně jako kdysi našim předkům.

Malí človíčci byli nadáni pověstnou nadpřirozenou mocí, a tak ve zdraví přestáli

příchod  křesťanství,  ačkoliv  v  té  době  na  sebe  brali  spíše  podobu  barevných  koulí  a

plamínků vesele poskakujících nad krajinou. Mějme se však na pozoru a buďme obezřetní

– světélka nás mohou zavést do království skřítků a víl i do zrádných zákoutí. 

Nekonečné mámení 

kouzla, bludičky a ošidné čáry

V Irsku, zemi s bohatou mytologií, se vypráví o drnících, bludných drnech, na něž lidé

naráželi  od pradávna,  když  se nevědomky dostali  na území  ovládané vílami  a  skřítky.

Poutník procházející takovými místy se potom zmateně  motal v kruzích a nevěděl, kterou

cestou se má dát. Krajinu okolo sebe nepoznával, povědomé stezky a značky mizely. Mohl

se ocitnout i v jiném ročním období. 

Mnohý druh kouzelných bytostí našel zalíbení v takových nezbednostech a dodnes

se baví tím,  že šálí  naše smysly a láká zmatené poutníky hloub a hloub za mámivými

pableskujícími světélky (ačkoliv někdy mohou zbloudilce zavést i zpátky domů). Lidem,

které bludičky svedly na scestí,  se říká různě, často podle druhu bytostí,  které mámení

způsobí: skřítkáčci, pukáčci nebo bloudi. Jeden ze způsobů, jak kouzlo zrušit, je obléknout

si kabát naruby.

Když pocestný vstoupí na začarované místo nebo přímo na území těchto osůbek,

čas od času se mu můžou i zjevit, ale jen na kratičký okamžik. Ve skutečnosti jsou taková

místa branami do světa přírody, a tím i ke stvořením, která jej obývají.
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Putování mezi světy

na hranici krásna

Veškeré přírodní hranice, mezníky a přechody v krajině jako potoky, říčky, pahorky, lesy,

pohoří a blata, plní úlohu jakéhosi rozcestí, hranice mezi světem lidí a kouzelných bytostí.

Člověk začal  postupem času rozdělovat  půdu na  jednotlivá  území,  jak to  známe dnes.

Vysázené houštiny a živé ploty, plaňky, zídky, hrazení, branky a polní cesty oddělovaly

jednotlivé  pozemky  a  původně  vznikly  se  svolením  malých  lidí  a  v souladu  s  jejich

územím. Kdysi byla země rozkouskovaná podle těchto mezníků vyznačených tak, aby plně

zachovaly nedotknutelnost vílích steziček a království. Zkřížit stezku skřítků nebo jejich

zemi by přineslo velké neštěstí, a tak si lidé dávali dobrý pozor, aby do nich domy, cesty

ani jiné stavby nezasahovaly. V Irsku se tato tradice ctí dodnes.

Překročením hranice, ať už přírodní nebo uměle vytvořené, se může člověk přenést

rovnou do království skřítků a víl, a tak zvědavci chtiví překročit tento práh mezi světy

dodnes vyhledávají staré valy, kamenné náspy, mohyly, menhiry, kruhy stromů nebo věže

z kamenů. Jinak se těmto místům lidé raději vyhýbají,  protože hranice mezi světy jsou

posvátné. 

I  zde  se  však  mějme  na  pozoru.  Kdokoliv  vstoupí  do  království  skřítků  a  víl,

odevzdává  se  jim  do  rukou  a  pouze  poutník  s  čistými  úmysly  získá  jejich  uznání  a

náklonnost. 

Šestý smysl

posvátné umění jasnozřivosti 

Lidé si vyprávěli mnoho příběhů o dovednosti nahlédnout do království skřítků a víl, která

je jen kousek za hranicí toho, co lidské oko běžně postřehne. Takzvaný šestý smysl, jak se

této schopnosti  říká ve Skotsku, může mít  mnoho podob, nejznámější  z nich je nadání

nahlížet  do  magického  světa  kdykoliv.  Tento  dar  dostává  do  vínku  pouze  hrstka

vybraných, a přece někdy můžou být zlomky vidění propůjčeny lidem s dobrým srdcem.

Pokud chceme přesto prohlédnout, můžeme si nasbírat na dně řeky kamínky, do nichž se

přirozeně vyhloubily otvory,  a skrz ně se dívat do magického světa. Dalším symbolem

kouzelných bytostí  je čtyřlístek,  jeho nalezení  potom přináší nejen nezměrné štěstí,  ale

může někdy propůjčit  i  „čarovné vidění“.  Lístky čtyřlístku  jsou nejdůležitější  přísadou

zázračné jasnozřivé mastičky, o níž se povídá, že po natření na víčka umožní člověku vidět

svět kouzelných bytostí. 

V určitých  chvílích  a  ve  správný čas  je  možné skřítky a  víly  při  práci  v jejich

království  zahlédnout.  Nejvhodnější  dobou  jsou  čtyři  mezníky  dne  (východ  slunce,
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poledne, západ slunce, půlnoc), obzvláště přechod světla za svítání a soumraku, kdy jsou si

den a noc rovny. Pravděpodobnost toho, že malé lidi zahlédneme, je vyšší také během čtyř

významných  oslav  pohanského  roku  (zimní  a  letní  slunovrat,  jarní  a  podzimní

rovnodennost), zejména přesně v den daného svátku.

U pramínků a švitořících potůčků

vodní víly, nixušky a rozpustilé spršky

Vodu  zbožňují  všechny  kouzelné  bytosti  bez  rozdílu,  nejvíce  k  ní  však  tíhnou  vodní

skřítkové a víly nixušky. Voda je pro ně posvátná a zároveň v ní rádi dovádí. Kam se jen

podíváme, staré studánky a prameny jsou stále zasvěcené těmto vodním bytostem, které je

opatrují  a  svědomitě  o  ně  pečují.  Lidé  do  nich  coby  obětiny  házejí  mince,  ozdobné

špendlíky,  knoflíky  a  jiné  drobné  cennosti,  přinášejí  kousek  sýra  nebo  trochu  mléka,

protože stále věří, že vodní víly mohou svou kouzelnou mocí uzdravovat či plnit přání.

Skutečně je tomu tak, všechny starší studánky jsou buď léčivé, nebo plní přání. 

Jména mnohých studánek a pramenů se časem měnila, a tím se vytratilo i spojení

mezi vodními zdroji a jejich původními vládci. Přesto se však na znamení úcty k nixuškám

dochovala tradice uvazovat stužky na okolní stromy. Vodní víly tančící poblíž studánek

můžeme spatřit dodnes, a to zejména uprostřed léta.

První  voda nabraná  ze  studánky po zimním slunovratu  byla  divotvorná  a  měla

největší  moc.  Říkalo  se  jí  vodní  smetánka  či  výkvět  a  nixušky  jí  svým  požehnáním

propůjčily neobyčejnou magickou sílu.  Voda mohla zvýšit  plodnost ženy,  přinést krásu

nebo posílit zdraví.  Dokázala také propůjčit zázračnou schopnost létat, a to zejména těm,

kdo znali tajnou moudrost kouzelných bytostí. Zvlášť požehnaná a léčivá byla také rosa

sesbíraná nad ránem po nejvýznamnějších oslavách roku – slunovratu a rovnodennosti.

Až budete  za  deštivého počasí  poblíž  studánky či  pramínku,  zaposlouchejte  se.

Možná uslyšíte zvonivý smích a švitoření, jak stále přibývá nová čerstvá voda a nixušky

v ní dovádějí. 

Hájemství vodních proudů

prostopášní obyvatelé řek

Nixušky  a  jejich  mužské  protějšky,  nixeni,  jsou  blízkými  příbuznými  vodních  bytostí

známých v Evropě jako undiny. Ačkoliv jsou tito vodní lidé proslulý a velmi starý druh,

v lidské podobě se zjevují jako mladí a krásní. Vodní ženy i muži sdílí stejné povinnosti a

magické schopnosti. Velmi dovedně a často mění svou podobu, ale zatímco nymfy dávají
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přednost elegantnímu rybímu ocasu, muži se nezřídka proměňují v koně, a to buď do půli

těla,  nebo  úplně.   Jako  strážci  podvodního  království  skřítků  a  víl  vždy  doprovází

návštěvníky, kteří tam mají namířeno. Nixušky ani nixeni lidem obvykle neublíží. Někdy

však mohou měnit nálady stejně rychle, jako proudí voda v jejich hájemství, a stává se, že

lákají neopatrné do své mokré náruče.

Všechny  vodní  bytosti  chovají  zvláštní  náklonnost  a  lásku  k  lidem;  vypráví  se

mnoho příběhů o tom, jak si vyvolili člověka za svého druha či družku. Rádi si z lidí tropí

žerty a ve své koňské podobě shazují do řeky jezdce, kteří na ně šťastnou náhodou natrefili

a vylezli jim na hřbet. Nixušky i nixeni mají zázračnou schopnost zodpovědět jakoukoliv

otázku ohledně současnosti i budoucnosti. Umí také hrát na housle či harfu a můžou to

naučit i člověka, pokud má patřičné nadání.

Jezerní paní

záhadné dívky měsíčního svitu

Když se úplněk a hvězdná obloha odráží na hladině jezera klidné jako zrcadlo, můžeme

někdy spatřit kouzelnou bytost tak krásnou, až se tají dech. Jasněnky jsou něžné vodní víly

s plovacími blánami mezi prsty na nohou. Přestože mnohdy staré stovky let, stále jsou to

divukrásné ženy s dlouhými zelenkavými vlasy.

V cornwallských pověstech se vypráví o jasných nocích za úplňku. Tehdy jezerní

paní vystupují na hladinu a druží se s měsícem v celé jeho kráse. Tato stvoření jsou velmi

plachá, proto je možné spatřit je pouze zřídka, když jednou za sto let za doprovodu cvrčků

tančí na vodní hladině zalité svitem luny. Jako vzdálené příbuzné mořských víl nemohou

žít  na  souši  a  jakmile  se  ocitnou  na  slunečním  světle,  rozplynou  se.  Jejich  velšské

sestřenky, paní podvodního ráje, obývají potopená města na dně mnohých jezer ve Walesu.

Ke každému takovému jezeru náleží některá z vílích bohyní.

Je známo, že stejně jako ostatní bytosti svého druhu, i tyto půvabné dívky si občas

vybírají za muže smrtelníky. Samy si zvolí buď prožít kratičký lidský život, nebo si svého

druha odvedou do podvodního světa, v němž vládne čas kouzelných bytostí a muž se stává

takřka nesmrtelným.

Ačkoliv  o  nich  víme  jen  mizivě  málo,  magické  schopnosti  jezerních  dam jsou

obdivuhodné. 
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Písek a pěna

kouzelné bytosti moře a pobřeží

Není oslavovanějších mořských a pobřežních osůbek, které jsou svým lidským sousedům

přátelsky nakloněny, než mořských panen a jejich mužských protějšků. Jsou to napůl lidé,

napůl ryby s duhovými ocasy, dlouhými rozevlátými vlasy a plovacími blánami na rukách.

Tento vodní národ svrchovaně vládne nad počasím na moři,  dle libosti  dokáže zklidnit

bouři nebo zvednout silný vítr. Námořníci si vyprávějí o zářivém půvabu mořských panen

a o tom, že si občas zvolí za muže smrtelníka a žijí s ním ve vodě nebo na souši. Nosívají u

sebe hřeben a zrcátko a sem tam je můžeme zahlédnout, jak sedí na skalisku vyčnívajícím

z moře, pročesávají si vlasy a zpívají. Mají hluboké znalosti starodávného vědění, vyznají

se v bylinkářství a léčitelství. Umí také věštit a plnit přání, pokud se k nim člověk chová

uctivě. Mořští lidé se dokážou i proměňovat, často na sebe berou podobu lachtana nebo

ryby.

Irskou obdobou britských mořských panen a jinochů jsou mořníci  nebo mořané,

kteří žijí v království pod vlnami. Nejznámější z nich je Libana,  víla s lososím ocasem,

která proplouvala vodami v okolí  Irska až do roku 558 před naším letopočtem. Někteří

příslušníci mořského národa dokonce vyměnili moře za vnitrozemí a než opadla voda po

potopě světa, přestěhovali se a osídlili nejedno jezero britských ostrovů.

Říká se, že na koho se usměje štěstí, spatří některou kouzelnou bytost moře. Pokud

se k ní bude chovat tak, jak se sluší a patří, může za  odměnu získat nesmrtelnost  nebo

dostat něco z pokladů ukrytých pod hladinou.

Průrvy a jeskyně

mazaní strážci drahého kamení a kovové rudy

Hluboko pod povrchem v útrobách Matky Země se nachází mnoho tajemných prostorů a

průchodů, daleko víc a daleko ohromnějších, než si umíme vůbec představit. Zde také žije

nejvíc kouzelných bytostí, neboť mnohé z nich se usadily v těchto podzemních končinách.

Cornwallští klepálci, velští goblini i černí trpaslíci ze Skotska jsou blízce spřízněné

druhy  trpaslíků.  Všichni  měří  přibližně  třicet  centimetrů  a  obvykle  nosí  staromódní

hornický oděv, kladívka, malé krumpáče a svítilny. Kdo je spatří, ačkoliv se to stává dnes

stává jen zřídka, toho potká velké štěstí. Ke slušným lidem se chovají přívětivě a hlasitým

klepáním naznačují, kde najít ve skalních chodbách zlaté žíly nebo kovové rudy. Přesně

vědí,  kde  hledat  hluboko  ukrytá  ložiska  zlata  a  cenných  kovů,  kde  jsou  ve  skalách

pohřbeny drahé kameny i nerostné bohatství. Zjevují se horníkům, aby je varovali před
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závaly, ale spouští také spršky kamení na nezdvořáky a nevychovance, zvláště na takové,

kteří v dole nahlas klejí nebo si pohvizdují.

Tajuplné jeskyně v horách

starousedlíci z hlubin země

Anglická označení čtyř světových stran na kompasu jsou odvozena od jmen čtyř slavných

trpaslíků ze starých pohanských bájí. Skandinávská mytologie vypráví o Nordrim, Sudrim,

Austrim a Vestrim, kteří podpírají na čtyřech místech nebeskou klenbu. 

Jako proslulí podzemní kováři přebývají trpaslíci hluboko v nitru hor, kde těží rudu

a kovy pro svá kouzla u kovadliny. Vidí do budoucnosti a dokážou měnit podobu, kdykoliv

se jim zlíbí.  Nezřídka vlastní  čarovnou čapku, plášť,  opasek nebo prsten,  jenž je učiní

neviditelnými.  Království  trpasličích  klanů  se  rozkládají  v  hloubi  hor;  jejich  pověstná

podzemní  města  a  paláce  přetékají  poklady,  které  jsou  příliš  drahocenné  pro  oko

obyčejného smrtelníka. 

Trpaslíci  si  ze  všech kouzelných bytostí  nejlépe  uchovávají  svůj  blahobyt.  Jsou

mazaní, bystří a nepolapitelní. K lidem se nechovají vždy právě přátelsky, ale budete-li se

k nim chovat uctivě, nic nezkazíte.

Divoké hvozdy

lesy mezi světy

Panenské  hvozdy –  místa  kouzelným bytostem zasvěcená  a  jimi  chráněná  –  poskytují

poslední útočiště v nespoutané náruči lesní zeleně mnohým vílám a skřítkům. Zároveň zde

sídlí také rozmanitá božstva, která vládnou všem stromům, rostlinám i květinám. To vše ze

zalesněných  území  činí  poslední  velké  místo,  kde můžeme být  zasvěceni  do tajemství

veliké Matky Země. 

Pátráme-li po samém srdci lesa, musíme se ze všeho nejdříve ztratit. Bez pomoci

malých lidiček se najít nedá, avšak jakmile jej člověk nalezne, projde hradbou ticha až do

míst,  kde všechno ztrácí  své tvary a obrysy,  jak se změť čar a kouzel rozplétá. Poblíž

lesního nitra  nalezneme také vílí  vrchy,  pahorky porostlé  mechem, trávou nebo jinými

rostlinami. U těchto  přísně střežených bran do království  kouzelných bytostí  se leckdy

nechávají drobné obětiny, za něž se člověku může dostat požehnání. Zvláště proslulý je

vrch u vesničky Aberfoyle ve Skotsku. Právě tady důstojný pán Robert Kirk vstoupil do

světa  tajného  společenství  kouzelných  bytostí  a  napsal  o  něm knihu  s  názvem  Tajné

společenství elfů, faunů a víl. Ze světa lidí se nakonec do kouzelného království odebral a

žije tam dodnes.
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Dalším  posvátným  a  magickým  místem  malých  lidí  jsou  palouky  ohraničené

určitými druhy stromů, které jen vzácně rostou pohromadě. Bytosti tu bydlí a scházejí se

zde také lesní nymfy dryády a duchové stromů. Ke kořenům stromů nebo do jiných zákoutí

poblíž se jako obětina nechává kapka mléka, kousek másla či sýra, mistička ovesné kaše

nebo kousek chleba. Pokud tyto drobnosti darujete nezištně, skřítci se vám možná odmění

a dají vám neobvykle jasným zrakem nahlédnout do svého království (mají  totiž raději

lidské jídlo než své vlastní).

Lesní houštiny

stromoví duchové a skřítkové

Dryády,  lesní  skřítkové  i  stromy,  které  obývají,  tvoří  jedno  velké  společenství.  Jeden

nemůže existovat bez druhého, národy lesních bytostí jsou se svými stromy takřka srostlé a

vždy v sobě nesou jejich osobité vlastnosti. Pokud se k nim lidé chovají, jak náleží, může

se stát, že těm, kdo o něj pěkně poprosí, věnují skřítci dar ve formě své kouzelné či léčivé

moci. Stromy byly kdysi uctívány jako pilíře vesmíru a když se s nimi správně zacházelo,

ty nejstarší zprostředkovávaly dokonce vstup do podzemních či vyšších světů. 

Lesy  hlídají  skřítci  Dubáci,  silní  a  starodávní  strážci  se  statnou  postavou  a

červeným nosem. Sem tam je můžeme zpozorovat, jak se starají o růst mladých stromků,

naproti  tomu  Duběnky  raději  tančí  poblíž  svých  stromů.  Mnohé  bytosti  sídlí  také  ve

větvoví Babičky vrby, jejíž dřevo je nadobyčejně vhodné pro čáry a kouzla. Píšťalky z něj

vyrobené dokážou nadpřirozené osůbky vylákat a přivábit. Kdo si navíc do vlasů vetkne

věneček z vrbového proutí a lesních plodů, ten je může dokonce spatřit. Větvičky ani dřevo

se však nikdy nesmí brát bez dovolení.

Dalším kouzelným předmětem jsou jasanové nažky, dar od Jasánka. Používají se

pro předpovídání budoucnosti, když si je dáte pod polštář, dokážou přivolat věštecké sny.

Jedním z nejoslavovanějších stromů bývala bělostná Paní bříza. Protože její dřevo do sebe

nasálo moc svých kouzelných obyvatel,  stavěly se z něj májky,  aby rozsévaly plodnost

široko daleko. Jabloník byl nejstarším obyvatelem lidských sadů. Strom, v němž se usadil,

nesl ty největší plody a jablka z něj se jako symbol hojnosti a blahobytu dávala blízkým při

oslavách prvního zimního dne. 

Kořeny stromů

hobiti a jejich nory

Ze  všech  kouzelných  bytostí  je  nejtěžší  zahlédnout  hobita. Ačkoliv  o  nich  mnoho

písemných památek nenajdeme,  v posledních několika desetiletích povstali  z literárního
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popela.  Hobiti  patří  do  rozvětvené  rodiny  skřítků  a  šotků,  ale  na  rozdíl  od  svých

příbuzných se straní lidí. 

U kouzelných bytostí se takovému rozhodnutí říká velký zlom a označuje okamžik,

kdy se z jediného národa malých lidí vydělují dvě samostatné větve. Jedna se snaží lidem

ukázat, jak pošetile a hloupě postupně zalidnili zemi, zatímco druzí nás nechávají, ať se

s tím sami vypořádáme, a uchylují se kamkoliv, kde ještě zůstal neporušený kout panenské

přírody. 

Hobiti nejsou k lidem vysloveně nepřátelští, ale udržují si odstup a rozhodli se žít

v ústraní  nejodlehlejších lesních zákoutí.  Měří něco málo  pod jeden metr,  mívají  velká

chlupatá chodidla a husté zvlněné vlasy.  Jsou nesmělí,  ale vlídní, a uchovávají přírodní

tajemství daleko starší než jejich  národ. Podle některých legend jsou potomky skřítčího

krále Hobana, který věrně slouží své královně Habundě, bohyni blahobytu.

Zelené luhy a zrádné kruhy

hop a skok, veselý tanec přes palouk

Jisté dny v roce, když země přechází z jednoho ročního období do dalšího, můžeme tu a

tam zahlédnout  podmanivé  tance  kouzelných bytostí  na počest  plodnosti  Matky Země.

Díky nesmírně  nadaným muzikantům je okouzlující  i  hudební  doprovod, jenž nezřídka

přivábí nezvané a vtáhne je do víru tance. Lidé, kteří se přidají do kola, mají pocit, že šlo

jen o krátký taneček, může se však stát, že procitnou a zjistí, že mezitím uplynulo sedm

pozemských let. Od hopsajících chodidel zůstávají v trávě vyšlapané kruhy. Žádný člověk

se do nich neodváží vstoupit nebo je porušit, protože má strach, že by si tím skřítky a víly

rozhněval. 

Velká  většina  prastarých  pohanských  rituálů,  pokud  ne  všechny,  je  hluboce

zakořeněna  v  království  skřítků  a  víl.  Odtud  tradice  přecházela  z  vílích  stvoření  na

čarodějky, mudrce i vychytralé lišáky. Jedním z těchto poděděných a stále živých zvyků je

lidový tanec Morris dance, který tančí muži v předjaří na oslavu plodnosti.    

Údolí, doliny a kotliny

vykutálení vtipálci

Při psaní své hry Sen noci svatojánské se Shakespeare možná inspiroval proslulým údolím

Puck´s Valley v národním parku Brecon Beacons na jihu Walesu. Maličkými přírodními

bytostmi se to na místě pojmenovaném po rozverném skřítku Pukovi jen hemží.

Na rozvětvenou rodinu puků narazíme pod různými jmény v Anglii, Walesu i Irsku;

její příslušníci se těší značné oblibě už od časů Shakespeara. Všechny tyto mužíčky spojuje
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oblíbená kratochvíle – rádi si tropí z lidí žerty.  V noci se proměňují v bludičky a jako

zářivá světélka svádí poutníky z cesty, stejně tak se ale chovají jako vrtošiví podšívkové a

šibalové a provádí lidem rošťárny sobě i dalším skřítkům pro radost.

Kdykoliv se jim zamane, dokážou se proměnit v jakoukoliv jinou kouzelnou bytost,

stejně jako na sebe vzít podobu koně, orla, netopýra nebo osla. 

Ačkoliv umí  vyvolat  zmatek  a  chaos,  kdekoliv se mu zlíbí,  využívá  Puk svých

čarovných schopností  zejména k tomu,  aby pomáhal  dobrým lidem a zlým hatil  jejich

nekalé úmysly. Takové chování je v podstatě vlastní všem skřítkům a vílám, zvláště však

těm,  kteří  si  po  velkém  zlomu vybrali  život  stranou  od  lidí.  Na  rozdíl  od  jiných  a

uznávaných osůbek si tak vysloužili pověst zdivočelých, zlomyslných a zahořklých tvorů,

kterou si však nezaslouží.

Vchody vyhloubené do vrchů

kolem mohyl a kopců

V  Irsku,  Skotsku,  Anglii  i  Walesu  najdeme  starodávné  hrobky  a  navršené  pahorky

obehnané náspy, které jsou s kouzelnými bytostmi úzce spjaty. Do posvátné země těchto

míst někdy dávné kmeny pohřbívaly své zesnulé, aby jejich duše došly pokoje.

Z  úplňku  během  posvátných  nocí  pohanského  roku  se  tu  čas  od  času  víly  a

skřítkové scházejí  ke svému půlnočnímu reji.  Když skončí,  rychle se vrací čarodějným

průchodem do svého podzemního světa. Jakmile poslední osůbka projde, vchod se uzavře a

záhadně  se  rozplyne  před  očima  všem  zvědavcům.  Když  však  mohylu  devětkrát

oběhneme, proneseme patřičnou průpovídku a poprosíme, může se podle pověstí portál

znovu objevit a vpustit vítaného příchozího. 

Jedněmi  z  posledních  hranic  mezi  světem lidí  a  divokými  nespoutanými  silami

přírody  byla na ostrovech vyvýšená místa, a tak se v horách, na kopcích i návrších usadilo

mnoho skřítků a víl. Irské legendy vypráví o lidu božského Danana, který osídlil pahorky

zvané  vílí  kopce.  Odtud  se  postupem  času  rozšířilo  obecné  označení  „víly“,  jak  se

kouzelným bytostem v Irsku říká. Paní z kopců byly něžné a půvabné vílí ženy, než si je

později  lidská fantazie přetvořila na bánší, které svým kvílením a lkaním zvěstovaly smrt.

Svou nadobyčejnou mocí dokázaly Paní z kopců udělit výjimečné požehnání, léčit nebo

předpovědět  budoucnost  jakéhokoliv  člověka.  Občas  si  zvolily  za  své  druhy obyčejné

muže, kteří byli uchváceni jejich půvabem a chytrostí. 
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Paní noční oblohy

Kouzelná královna Mab

Jen pár lidem se poštěstilo užasle hledět na nadpozemskou krásu vládkyně víl.  Ačkoliv

každý národ má svou vlastní, Mab je zosobněním všech královen malých lidí. Stejně jako

bezpočet  kouzelných  bytostí  i  ona  měla  svého  druha,  krále,  kterého  některé  prameny

uvádějí  pod jménem Oberon.  Známá je  rovněž  v Irsku,  kde  jsou  všichni  dávní  vládci

skřítků a víl považováni za bohy.

Mnohým z těch, kteří zavítají do kouzelné říše jako hosté královny (a dají si dobrý

pozor,  aby  nepozřeli  nic  z  předkládaného  jídla),  se  skutečně  dostane  výjimečného

požehnání.  Odcházejí ve skvěle padnoucím elegantním oděvu a odnášejí si zvláštní dar

výmluvnosti a schopnost dobýt svět. Dalšími, jimž se poštěstilo Mab navštívit, byli statkář

Tomáš Veršotepec  nebo rytíř  Tamlin,  o nichž se vypráví  ve stejnojmenných skotských

baladách. 

Luka zahalená v mlze

ozvěny uchechtaných leprikonů

Žádný skřítek, na něhož můžeme narazit,  není známější než leprikon, který se objevuje

v Irsku, Skotsku, Walesu a na severu Anglie. Ve staré irštině nalezneme několik možných

kořenů tohoto slova, které mohou znamenat „tělo světla“, „onen švec“, nebo „pidimužík“. 

Leprikoni  měří  od  několika  centimetrů  až  do  půl  metru,  nosívají  klobouček  a

oblékají se do zeleného. Ze sešlé vrásčité a vousaté tváře vystupuje načervenalý nos a svítí

šibalská očka.

Obvykle zaslechneme ťukání jejich kladívek, jak pilně spravují boty. Jsou to jediní

skřítci,  kteří  vědí o všech skrytých pokladech země a správné místo prozradí jen tomu

šťastlivci, kterému se podaří leprikona polapit a nepustit. Své zlaté bohatství ukrývají ve

hliněných hrncích na konci duhy. Je téměř nemožné je obelstít, neboť mají v zásobě různé

fígle, aby odvedli pozornost a přechytračili své věznitele. Jakmile je člověk pustí z očí, se

smíchem se vytratí, než bys řekl švec. Čas od času mohou někoho obdarovat kouzelnou

tobolkou – bájným bezedným váčkem na peníze.

Příbuznými leprikonů jsou klerikoni.  Chodí sice lépe odění než jejich bratranci,

zato však nemají nic z jejich bohatství. Nejčastěji se do sytosti baví tím, že lidem provádí

různé neplechy, a rádi si dopřávají peníze, jídlo a  zejména lihoviny. Stejně tak nikoliv

s mírou, zato s potěšením kradou, což ráno způsobuje zmatek v lidských staveních i na

pozemcích.
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Blátivé bažiny

bláznivé bludičky a tančící kruhy

Zdaleka nejrozšířenějším a nejčastěji spatřovaným druhem kouzelných bytostí jsou jiskřivé

duhové kuličky a zářivá světélka. Vyhledávají spíše mokřady nebo se zjevují tam, kde  se

v podzemí skrývají žíly zlata a kovů, jsou však schopná překonávat velké vzdálenosti. Mají

různá jména, například Angličané jim říkají Vilík chundelík, Irové pohádkové plamínky a

ve Skotsku je znají jako skotačivé hopsálky. 

Bludičky s oblibou svádí noční poutníky, jako přelétavá světélka se zjevují hned

tady, hned tam, a dlouho vláčí pocestné houštinami a roštím. Svou září je svádí blíž a blíž,

trpělivě  vyčkávají, až přijdou. Tvrdohlavé a nelítostné lidi tak často přivedou do příkopu

nebo do bažin, zatímco člověka s dobrým srdcem často doprovodí až na louku, kde tančí

celé kruhy světélek. Když si jich nikdo nevšímá, rychle přelétají nad zemí, ale jakmile se

jim dostane pozornosti, zpomalí a přiblíží se. Některé poutníky mohou zavést do království

skřítků a víl nebo dokonce k podzemním pokladům. 

Mnoho  bytostí  na  sebe  dokáže  vzít  podobu  svítících  koulí  a  v  pětičlenných

skupinkách  svižně  sviští  za  svými  druhy,  aby se  mohli  připojit  do  ještě  většího  kola.

Poštěstí-li se vám je spatřit, jsou takové tanečky hotovou pastvou pro oko, radost pohledět. 

Na poli i statku

rozpustilí pracanti

Žádný jiný druh malých lidí není tak pevně vázán na člověka jako zemědělští  gruntíci.

Jejich časy, kdy se běžně hospodařilo na polích, jsou dávno pryč, a tak dnes na gruntech

často vypomáhají. Zastanou práci za dva, umí osít pole, orat, posíct i umlít obilí a další

namáhavé úkony. Přestože nedorůstají ani výšky jednoho metru, jsou velmi statní a silní.

Mají rozcuchané vlasy a scvrklé stařecké obličeje. Kdysi míval každý statek svého šotka

hospodáře, který pomáhal v případě potřeby,  zatímco nestydatým a líným farmářům za

trest mařil práci. 

Když jim pán domu daruje oblečení, gruntíci se vytratí a už nikdy se do stavení

nastálo  nevrátí.  Místo  toho však  nepohrdnou,  pokud jim v oblíbeném koutku nebo na

zápraží necháte  mističku smetany či vločkové koláčky s medem. Nejznámější ze všech

šotků vystupuje ve staré skotské dětské říkance  Aiken Drum, jejíž dnešní verze popisuje

muže jménem Aiken Drum („Dubový vršek“), který žije na Měsíci.
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Chvála rodinnému krbu

nakloňme si strážce blahobytu

Krby a ohniště kdysi obývali skřítci hospodáříčci a duchové ohně; naši předkové se tam

v dávných dobách i pohřbívali.  Tato místa doslova ozařovala bránu do jiného světa, a tak

není divu, že se zde s oblibou usazovali kamníci, pidižvíci, rarášci i domácí skřítkové.

Čistý a vymetený krb byl základem pro to, abyste skřítky přivábili zpátky domů.

Hospodáříčci zastanou nejednu domácí práci ve stavení a jejich přítomnost přináší štěstí

těm, kdo si jich pěkně hledí. Stejně tak se vypráví nesčetné příběhy o tom, jak dobrým

pánům pomáhají  a  obdarovávají  je.  Zvyk  starat  se  o tyto  osůbky se zachovával  až do

sedmdesátých let  minulého století.  Každý večer  jim lidé připravovali  ke krbu čerstvou

vodu, mléko a kousek chleba, aby si je udobřili. Ač je to k nevíře, dokonce i v dnešní době

elektrického a plynového topení někteří dávají mističky k nepoužívaným ohništím a dávno

vyhaslým krbům.  Jako  vítané  odpočívadlo  skřítkům můžete  na  krbovou římsu  pověsit

podkovu. Hospodáříčci však nestrpí špínu a nevychovanost, přes noc zhatí všechno, s čím

se nepořádní lidé ve dne nadřeli.  Tu a tam také štípou líné spáče či očarovávají jídlo a

nábytek, aby tancovaly po kuchyni nebo domě.

Divoce  žijící  raraši  jsou  příbuzní  rarášků,  před  lidskou  společností  však  dávají

přednost  panenské  přírodě.  Jsou  také  zlomyslnější,  můžou  i  ublížit  tomu,  kdo  si  to

zaslouží. Stejně jako jiným bytostem, i jim můžeme na práh nachystat drobné pozornosti a

vysloužit si tak požehnání pro dům i jeho obyvatele. 

Kouzelná zahrada

mezi květy a rostlinkami

Nejzazší kouty zahrady a plot, který odděluje známý svět od divoké zeleně za ním, byly

pro děti vždycky místem zázraků. Skřítkové a víly zbožňují nevinnost i dětský pohled na

svět, a tak není divu, že tyto vlastnosti udatně a hrdě ochraňují a svým lidským přítelíčkům

odhalují mnohá tajemství. 

Květušky a travníčci jsou bytosti květin, bylin i rostlin. Každá se stará o tu svou a

dohlíží na její barvu, růst i bezpečí, podobně jako duchové stromů pečují o své svěřence.

Květušky, nebo také zelinky, jsou droboučká, sotva patrná stvoření oblečená v barvách své

rostliny.  Stejně  jako  čarodějnice  létají  na  stoncích  žlutokvětých  starčků,  ačkoliv

v některých případech mají vlastní duhově zbarvená křídla. 

Vzájemný vztah květinových víl  a lidí  je stále zakořeněný v našem povědomí a

díky tomu zůstává jako jeden z mála neporušený. Jako drobná pozornost zelinkám poslouží

třeba věneček kopretin. 
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Zahrada je vůbec nejpříhodnějším místem k tomu, abychom vrátili kouzelné bytosti

mezi nás. Proneste následující říkanku a zkuste to:

„vílí smích a vílí jas, přijď můj skřítku mezi nás“ . 

Šťastnou cestu do jiného světa

Kdo  by  rád  zahlédl  kouzelnou  bytost,  nechť  začne  u  jetele.  Odlišné  počty  lístků

symbolizují  různé  stupně  vnímavosti  a  zasvěcení  do  světa  malých  stvoření  a  jejich

tajemství. Nejlépe je vydat se na lístky za rozbřesku nebo když padá soumrak. Zatímco

čtyřlístky propůjčí svému nálezci šestý smysl, pětilístky značí poznání čarovné říše a její

pochopení, šestilístek vyjadřuje, že skřítkové s ním sdílí své tajnosti. 

Mějte se však na pozoru: prozření a nahlédnutí do magické říše, kterého se vám

může  dostat,  není  vždy  slučitelné  s  moderní  dobou.  Možná  zjistíte,  že  radši  spíte  na

mechovém polštáři pod korunou letitého dubu a hvězdnou oblohou než doma v pohodlné

posteli. Možná vás zničehonic začne zajímat sadařství, ačkoliv dřív jste na něco takového

ani nepomysleli, nebo zatoužíte po čerstvé pramenité vodě přímo ze staré studánky. Možná

shledáte, že nemůžete přestat tancovat dokola a recitovat verše, zatímco okolní svět jde

úplně mimo vás...

Vrátíte se potom zase nohama na zem, že ano? Inu, hodně štěstí a na viděnou... 

Slovníček

ANKU (Ankou;  Cornwall,  Wales,  Irsko).  S  tváří  zahalenou  v  černé  kápi  sbírá  duše

zesnulých  a  v  povoze  taženém černými  koňmi  je  doprovází  na onen svět.  Též  Sekáč,

Smrtka, Smrťák.  

ANTROPOFAGUS (Anthropophagus;  Anglie).  Z  řečtiny  „lidojed“.  V  anglických

pověstech má toto bezhlavé lidožravé stvoření malý mozek v rozkroku, oči na ramenou a

ústa na hrudníku.

BABICE MODRANA (Cailleac Bhuer; Skotsko). Stará žena v černých či modrých cárech

s křivými zuby a jediným velkým modrým okem, za zimních nocí se prochází po lesích.

Nosí hůl zakončenou vraní hlavou, kterou v létě ukrývá ke kořenům stromu. Její nálezce

získá úplnou moc nad osudem lidstva. Též Kamena, Černá Letnice.

BABIČKA VRBA (Elder  Mother;  Anglie).  Ochránkyně  letitých  stromů.  Před  sběrem

lesních plodů byste ji měli požádat o svolení. Jejím přičiněním onemocní dobytek každého,

kdo se opováží porazit jeden z jejích stromů. 

BAHŇÁK ZATROLENÝ (Ballybog; Irsko).  Samotářský  strážce  rašelinišť.  Vzhledem

připomíná  obtloustlou  hroudu  bláta  s  vyzáblými  končetinami.  Může  být  hodný  i
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zlomyslný, vyráží pouze chrochtavé zvuky a není příliš chytrý. Též Rašeliňák, Bahnovec,

Bláteník, Bláťák.

BÁNŠÍ (Banshee, Beansidhe; Irsko). Doslova Paní z vílích kopců, Paní pokoje. Zjevuje se

v podobě vzrostlé ženy v bílém (případně v šedých, zelených, červených nebo černých

šatech) s dlouhými rovnými vlasy zpola zakrytými kápí. Některé nosí stříbrný hřeben, jímž

své  dlouhé  světlé  vlasy  pročesávají,  jiné  připomínají  strašidelné  zjevení.  Známé  svým

naléhavým lkaním; svým táhlým děsivým kvílením v noci prorokují blížící se smrt. 

BELHAVÝ  BERT (Fachan,  Skotsko).  Stvoření  ze  soutěsky  Glen  Etive  na  západním

pobřeží Skotska. Prapodivně vyhlížející samotář má jen polovinu těla – po jednom oku,

paži a noze. Všechny končetiny vyrůstají přímo z chlupatého a opeřeného těla. Nesnáší

živé bytosti a žárlí obzvlášť na ptáky, protože touží umět létat. Když mu člověk vnikne do

jeho revíru, zaútočí svou palicí s ostny.

BLYŠŤULKA (Deva;  ostrov Man, Anglie).  Původně z Persie, doslova „ta zářivá“, má

podobu jasného světla. Jedná se o zlaté víly nebo přírodní skřítky oblečené do honosných

pestrobarevných šatů. Jsou to nesmělé bytosti, milují přírodu a sídlí ve stromech či u jezer.

BOKAN (Bocan; ostrov Skye). Už od středověku je jediným smyslem existence těchto

ďábelských zrůd napadat noční poutníky, zohavovat je a zabíjet.  

ČERNÝ PES (Black Angus; Skotsko, Anglie). Obrovitý černý pes se svítícíma žlutýma

očima, ostrými tesáky a urousanými tlapami, podle obyvatelů skotských nížin má i rohy.

Zjevuje se v noci na blatech a v pustinách severní Anglie a Skotska. Kdo ho spatří, do

dvou týdnů zemře.

DÉMONÍK (Dweorg;  Anglie).  Ve staré angličtině démon či trpaslík.  Způsobuje bolest

hlavy, proti níž Sasové jako protilék užívali mátu polej.

DOBÍK  ZMATENÍČEK (Dobie;  Anglie).  Dobrosrdečný,  přátelský,  leč  hloupoučký

skřítek severní Anglie. Protikladem je Dobík Yorkshirský, skrz naskrz ďábelské stvoření.

Potuluje se kolem starých statků, věží a mostů a vyčkává na projíždějící jezdce na koni,

aby vyskočil a uškrtil je.

DOBYTKÁŘ (Boobrie;  Skotsko)  Černý vodní  pták  vysoký zhruba 30 centimetrů.  Má

mohutné  ostré  pařáty,  létá  nad  hladinou  nebo  plave,  vyhledává  lodě  s  ovcemi  nebo

dobytkem, aby mohl zvíře stáhnout do vody a sežrat. Nechytí-li nic jiného, loví ryby svým

bezmála metrovým zobanem.

DOMÁCÍ SKŘÍTEK  (house faery, home sprite). Skřítek či dobrý duch, který bdí nad

domácností.  Zatímco lidé spí, vykonává domácí  práce výměnou za jídlo,  pití  a vyhřáté

místečko  u  krbu  k  odpočinku.  Najdou  se  mezi  nimi  i  záškodníci,  zvlášť  když  se  cítí

dotčeně, potom rozbíjejí a schovávají věci a vůbec dělají nepořádek. 
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DOMÁCNÍK (Bwbach;  Wales).  Malí  zavalití  domácí  skřítci  samotáři.  Nosí  červený

klobouček,  bederní  roušku  a  kabátek  ze  zvířecí  srsti.  Nezbedná,  ale  v  podstatě  dobrá

povaha. Za uctivé chování a dobré jídlo bude chránit váš dům od nezvaných návštěvníků,

ale bude odhánět i přátele a vaši rodinu.  

DRAČÍNEK (Drake; Anglie + Německo a Skandinávie). Nesmírně laskaví domácí skřítci

s červenými šaty a čepičkami. Za jídlo, vlídné zacházení a teplo rodinného krbu budou

udržovat  dříví  na topení  v suchu a přinášet  zlato  či  zrní.  Zahlédneme je zřídka,  jejich

přítomnost  však  prozradí  pronikavý  sirný  zápach.  V  letu  vypadají  jako  ohnivé  koule

s hořícím ocasem. Jejich duše byly kdysi uvězněny ve vykotlaných kořenech mandragory. 

DRÁČEK OHNIVÁČEK  (Fiery Drake;  jižní  Anglie).  V podobě ohnivé koule navádí

horníky k nejbohatším ložiskům rudy.

DRYÁDY (dryads; bývalé keltské území). Stromové nymfy. Známé jsou ty vrbové, jež za

nocí vyrvaly kořeny a pochodovaly. Zpravidla mají podobu barevného světelného oparu

kolem stromu. Milují tanec a zpívají nádherné písně. Spatřit je či přátelit se s  nimi není

nebezpečné, ale nosí to smůlu. Druidové se od nich naučili tajemstvím stromů, věštění a

astrálnímu cestování. Též víly druidů.

DVOJNÍK (Fetch; Anglie, Skotsko). Kouzelné dvojče. Potká-li člověk to své, znamená to

smrt. Vyskytuje se i v germánské mytologii.

ELEMENTÁLOVÉ  (elementals).  Dávní vědci a alchymisté věřili,  že živé bytosti tvoří

různé směsice čtyř základních elementů. Elementálové v sobě však měli vždy jen jediný

živel: gnomové zemi, sylfy vzduch, salamandři oheň a najády vodu. Někteří okultisté za

elementály prohlašují skřítky a víly. Používá se jako souhrnné označení pro duchy živlů.

ELFOVÉ (elves). Existuje mnoho druhů elfů v různých zemích, angličtí elfíci jsou drobní,

buclatí a zpravidla přátelští skřítečkové, žijí nejčastěji pod zemí pohromadě mezi svými

v království elfích vládců. Oblékají se do bílé či zelené. Jako elfové bývají označovány i

víly  mužského  pohlaví  nebo  poťouchlí  stromoví  duchové.  Skotské  varianty  dorůstají

velikosti člověka a pochází z Elfslavína. Nezřídka unášejí lidi a zabíjí dobytek. 

ELFÍ OHNÍČKY, ELFÍ SVĚTÉLKA (elf fire, elf light; Anglie). Jiné označení  Vilíka

chundelíka. 

ELFSLAVÍN (Elfame). Skotský název pro království kouzelných bytostí.

FERYŠKA (Ferish; ostrov Man). Domácí skřítek, často pomáhá sklízet úrodu. Povídá se,

že kradou malé děti a místo nich nechávají v kolébce podvržence.

GOBLIN (goblin).  Protivný nevzhledný a  zlomyslný pidimužík  s  pokrouceným tělem.

Obvykle žije ve skupinách pod zemí, na hřbitovech, pod kořeny letitých stromů, občas se
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dokonce  nastěhují  i  do  lidských  obydlí.  Tito  zlí  vtipálci  rádi  škodí  lidem pro  vlastní

potěšení. Někdy jsou zobrazováni v kožené zbroji a s kopím. 

GRUNTÍK (brownie;  Skotsko).  Pidimužík,  domácí  skřítek,  hospodáříček.  Užitečný

tmavooký šotek se špičatýma ušima a dlouhými prsty, nosí plstěnou čapku a hnědé, zelené

nebo modré oblečení.  Nastěhovává se k dobrosrdečným a počestným lidem (vyhledává

vytopená útulná zákoutí bez koček). Výměnou za kapku medu, mléka či koláček chrání

dům před zlými silami, přináší jídlo i dřevo na otop, dokonce může pro člověka vyrobit i

neobvyklé  boty.  Noční a chytré  stvoření,  jen skotský druh gruntíka známý jako  Dobík

zmateníček  bývá  trochu  popletený,  ale  není  zlý.  Hospodáříčci  jsou  rozšíření  po  celém

světě.

HNĚDOUCH (Brown man; Cornwall). Příbuzný skotských browníků, vyzáblý rusovlasý

skřítek s dlouhýma rukama. Chrání živočichy i rostlinstvo místních blat a stará se o jejich

obnovu. Díky hnědému oděvu jsou velmi dobře maskovaní a skrytí lidským zrakům. 

HOSPODUŠKA (Bean-Tighe; Irsko). Domácí skřítka, maličká postarší venkovanka. Sídlí

v krbu (zvláště u potomků původních hispánských osadníků). Stejně jako skotští gruntíci si

libují v domácké atmosféře, starají se o děti i domácí mazlíčky a dodělávají domácí práce

po   zaneprázdněné  a  uvláčené  paní  domu,  zejména  pokud  jim  za  to  nechá  v  misce

oblíbenou laskominu – čerstvé jahody se smetanou.

HRANIČNÍCI (Dunters; Anglie, Skotsko). Skřítci starých pohraničních pevností. Údajně

jsou to duchové obětovaných nebožáků,  jejichž krev se používala  při  stavbě.  Vydávají

podivné zvuky, jimiž prorokují smrt či neštěstí. Obvykle to zní jako mlácení lnu či mletí

obilí. Čas od času je slyšet jen sténání a kvílení.

HLUBNÍČKOVÉ (Ellyllons;  Cornwall,  Wales).  Pidimužíčci  skřítkovského  vzezření,

obývají  prohlubně,  doly  nebo  jezera  ve  vnitrozemí,  zvláště  jezero  Dozmary  pool

v Cornwallu. Jezdí ve skořápce od vajíčka a nosí palčáky z květů náprstníku. Stravují se po

skřítčím, jedí například muchomůrky. Střeží království Jezerní paní z artušovských legend.

JASNĚNKA  (Ashray;  Skotsko).  Prastará,  přesto vzhledem mladá bytost  s  bledou pletí

sídlící pod vodou. Noční víla, na slunci taje v duhovou loužičku.

JEZERNÍ PANÍ (Lady of the Lake). Známá také jako Vivian, Nimue či Nimuen. Podle

artušovských legend krásná vodní víla, která ukradla malého Lancelota jeho matce a unesla

ho do svého podvodního království, kde z něj vychovala opravdového muže. Darovala mu

čarovný meč Excalibur. Po Lancelotově smrti ho vzala i s mečem na bájný ostrov Avalon.

KLERIKON (clurichaun; Irsko). Druh blízce příbuzný leprikonům, samotář s červeným

kloboučkem, obvykle jej  najdeme podroušeného v bujaré náladě.  Za neomezený přísun
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pitiva  bude  hlídat  váš  vinný  sklípek  před  zloději  a  nepříjemnostmi.  Zacházejte  s  ním

pěkně, nebo celý sklep zaneřádí. 

KRBÍCI (hobgoblins; Anglie, Skotsko). Častý druh anglických domácích skřítků ohníčků.

Vyhledávají teplá a útulná zákoutí u krbu či plotny. Měří od 30 do 60 centimetrů, mají

snědou pleť a chodí buď nazí, nebo v cárech hnědé barvy.  Obvykle jsou milí,  krotcí a

nápomocní v domácnosti, baví je zejména práce na poli. Rádi kradou škudlilům, údajně

střeží poklady. Buďte s nimi zadobře, jinak se z nich stanou nemilí škodíci. Skotští krbíci

dokážou  měnit  podobu,  říká  se  jim  také  chvastouni  (Brags).  Též  kamníci,  výhňáčci,

ohníčci, Robin Roháček, domácníčci a další.

LEPRIKON (leprechaun;  Irsko).  Malí  trpaslíci  v  zeleném,  nosí  kabátek  se stříbrnými

knoflíky, koženou zástěru, modré punčochy a boty se stříbrnými přezkami. Na hlavě jim

sedí klobouk či roháček, který dokážou obrátit naruby a točit se na něm. Milují whiskey,

tabák, hudbu, tanec, hon na lišku a hádanky. 

LÍSKULKA a  VLAŠÍNEK (Churn Milk  Peg & Melch  Dick;  Anglie).  Malí  trpaslíčci

oblečení do prostého venkovského oděvu, jejich úkolem je hlídat ořechy, ovocné stromy a

keře. Odvážným zlodějíčkům způsobují nepříjemné bolesti břicha. Též Duběnka.

MAB  (Mab;  Wales,  Anglie).  Známá  zejména  jako  královna  či  múza  velšských  víl.

V Shakespearově  díle  Romeo  a  Julie  právě  ona  „přivede  na  svět“  kouzla a  vzájemné

sympatie hlavních hrdinů.

MÁSELNÍČCI (Buttery sprites; Anglie). S potěšením kradou máslo. Neviděni trestají pod

příkrovem noci pokrytce a podvodníky, políčeno mají zejména na duchovenstvo. 

MĚNÍCI (Bwaganods; Wales). Typ velšského pidimužíka, nakrátko na sebe za soumraku

dokáže vzít jakoukoliv lidskou i zvířecí podobu. Nejsou nebezpeční a lidem neublíží, jen je

rádi lekají a trápí.

MOŘSKÉ PANNY, MOŘANÉ, MOŘNÍCI (Mermaids, Mermer, Merpeople; Skotsko,

Anglie, Irsko). Od pasu nahoru člověk, od pasu dolů rybí ocas. Čas od času zachraňují lidi

před  utonutím  nebo  dovedou  loď  do  bezpečí.  Zahlédneme  je,  jak  sedí  na  kamenech,

zhlížejí se v zrcátku, pročesávají své dlouhé vlasy a překrásně zpívají. Vábí tak smrtelníky,

aby  získaly  jejich  duši.  Naproti  tomu  mužské  protějšky panen  jsou  ošklivé  bytosti  se

zelenými  vlasy,  rozpoutávají  bouře  a  zvedají  přílivové  vlny,  které  lidi  pohltí,  utopí  a

mořníci jim potom ukradnou duše. Neberou si smrtelné ženy a prý požírají vlastní děti.

Takzvaní  skotští  modráci  (Blue  Men  of  Scotland)  jsou  zvláštní  národ  mořanů.  Házejí

kameny po lodích a vyvolávají bouře na moři, ale dají se porazit zaříkávadlem, které je

zmate.
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MSTITELÍK (Dinnshencha;  Irsko).  Druh trpaslíka,  je  schopný se  proměňovat.  Slouží

irské bohyni léta a plodnosti Aíne, hlídá dobytek a mstí znásilňované či týrané ženy. 

MYDLINKA (Bean-Nige;  Skotsko).  Doslova  „pradlenka“.  Podobně  jako  její  velšská

příbuzná si myje ruce v potůčku či na křižovatkách cest. Skotský protějšek Bánší z Irska. 

NIXUŠKY (nixies). Vodní víly žijící poblíž pramínků a studánek, o než svědomitě pečují.

OBERON (Oberon). Král skřítků a víl, uvádí se v souvislosti s legendou o králi Artuši,

zmiňuje se o něm také Shakespeare ve  Snu noci svatojánské. Údajně není vyloučeno, že

býval ohyzdným trpaslíkem, jehož víly proměnili v pohledného krále. Zlá víla sudička ho

při křtu proklela a přiřkla mu, že nikdy nevyroste.

PEKÁREK (Faeu Boulanger;  Normanské ostrovy).  Další  verze  Vilíka chundelíka. Má

podobu ohnivé koule, údajně je to prokletý duch a střeží skryté poklady. Spatříte-li, jak se

žene na vás, obraťte kabát naruby a zjevení zmizí.

PIXÍCI (pixies). Drobná stvoření se špičatýma ušima a nosem a klenutým obočím. Mají

křehká zářivá křidélka, často se oblékají do zelené, nosí také klobouk z muchomůrky či

čapku  z  květu  náprstníku.  Nemůžou  se  dotknout  železných  předmětů,  nesnáší  lenost,

zbožňují  tanec,  zpěv,  velké  oslavy,  šprýmy žertíky.  Pomáhají  těm,  kdo si  to  zaslouží.

Pojmenování pravděpodobně souvisí se starým skotským kmenem Piktů.

PLOUTVÍK (Fin Folk;  Skotsko,  Cornwall,  Wales).  Bytost  s  lidským vzezřením,  není

nebezpečný, ale lidé se mu zpravidla vyhýbají. Vypráví se, že pár šťastlivců vzal na dno

skotských  jezer  do  svého  království,  bájného  ráje  za  skleněnou  stěnou,  kde  pěstují

nádherné pestrobarevné květiny a bujnou zeleň. Též Mořský zahradník, Panský sluha.

PODZEMNÍCI (Earth Faeries). Víly a přírodní duchové, obývají podzemní jeskyně a vílí

pahorky. 

PŘÁTELŠTÍ SOUSEDÉ (Good neighbours, Good People; Skotsko, Irsko, Anglie). Další

označení skřítků a víl.

PUK  (Puck;  Anglie).  Nezbedný lesní  skřítek  šprýmař.  Popisuje  se  jako šašek,  dokáže

tančit jako člověk a hrát u toho na dudy. Někdy se objevuje jako kůň a svádí lidi, aby se na

něm projeli. Jindy na sebe bere podobu dítěte, orla či osla nebo napůl člověka, napůl kozla

a  hraje  na  píšťaly  jako  Pan.  Zvesela  může  zavést  člověka  do  bažin  a  zmizet  (odtud

pukáčci,  skřítkáčci,  bloudi).  Původně byl  zlým démonem,  později  se stal  dobrákem. Je

spojován s Robinem Hoodem.

RARACH ZLÍN (Buggar). Nebezpečný druh skřeta, mění podoby a přebývá v astrálním

světě.

SVIŠTÍK SVÍZELNÝ (Bwyciod; Wales). Drobné vychrtlé stvoření se zarudlýma očima,

dlouhým  špičatým  nosem.  Navzdory  obrovským  chodidlům  se  pohybuje  neuvěřitelně

27



rychle,  zřídkakdy ho lze spatřit.  Miluje oheň a  vyhledává teplá  a  útulná lidská obydlí.

Může působit nepříjemnosti a zbavit se ho rozhodně není jednoduché.

STROMOMÍR (Feathag;  ostrov Man).  Duchové starých stromů,  shlukují  se a truchlí,

kdykoliv je nějaký poražen. 

ŠKODÍK (Boggart;  Skotsko).  Drobný  zavalitý  skřítek,  na  rozdíl  od  dobromyslných

browníků však dělá  neplechu.  S velkým potěšením dělá nepořádek, vyvolává zmatek a

ničí věci, nejčastěji zatímco obyvatelé domu spí. Rád trýzní děti, krade jim jídlo a v noci se

je pokouší zadusit. Na severu Anglie známý také jako Tichošlápek nebo rarach, s oblibou

také děsí poutníky. Jeho kůže je jedovatá. Též goblin, skřet, skřeťák, bubák, děsivec.

VÍLA (fairy). Anglické označení pochází z francouzského slova  fée, latinské  fatare,  což

znamená  „okouzlit“.  Později  se  označení  víly (fairies)  vžilo  jako  obecné  pojmenování

kouzelných  bytostí.  Jindy se zase  souhrnný název nesměl  vyslovit,  aby se  neurazily  a

nepřineslo to neštěstí. Lépe je říkat  kouzelné bytosti a konkrétně je jmenovat. V různých

oblastech se rozlišují i víly mužského pohlaví – víláci, víláni, skřítkové. 

VÍLY HOPSINKY (Feeforins,  severozápadní  Anglie).  Drobná stvoření  se  zelenkavou

kůží a červenými čepičkami. Obvykle se chovají přátelsky, zbožňují hudbu a tanec. 

VODĚNKA/VODŇANDA (Bean-Fionn; Irsko;  Jenny Greentooth;  Anglie).  Bíle  oděná

žena, žije v jezerech, potocích a řekách. S oblibou stahuje pod vodu děti a topí je. 

VODUŠKY (Korrigans,  Cornwall).  Vzešly  z  devíti  svatých  druidek  starých  keltských

kmenů. Opatrují pramínky a fontány poblíž megalitických staveb. Na jaře pravidelně pijí

z křišťálové číše tajemství poezie a moudrosti.

ZLOMYSLÍNI  (Duergarrs; Anglie). Záškodničtí šibalové, nosí kabátky z jehněčí kůže,

spratkové boty a zelené klobouky. S radostí si z lidí střílí a coby strážci vílích stezek pletou

pocestné, kteří se k nim odváží příliš blízko.

ZMĚŤULICE DOMÁCÍ (Eachrais  urlair;  Skotsko).  Podlá víla,  kouzelným proutkem

proměňuje lidi ve zvířata a se škodolibou radostí vyvolává rozepře, zvláště mezi dětmi.
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3. Komentář

3.1 Profil cílového textu

Dříve  než  se budeme zabývat  samotnou  analýzou  originálu,  pokusíme se určit,  jak by

vypadalo  imaginární  zadání  překladu.  Vzhledem k  bohatému  folkloru  a  do  jisté  míry

zachované  tradici  „pohádkových“  příběhů  existují  knihy  věnované  kouzelným  či

nadpřirozeným bytostem1 jak na britském, tak na českém trhu. Veškeré tyto publikace jsou

samozřejmě  ovlivněny  mytologií,  náboženstvím  a  historicko-politickým  vývojem

konkrétního území,  tudíž se podstata bytostí liší. V návaznosti na své keltské kořeny je

většina  britských spjata  s  přírodou,  tím pádem ostrovní  skřítky a  víly „najdeme“ spíše

v přírodě.  Ačkoliv  slovanská  kultura  rovněž  vzešla  z  pohanství  a  přírodních  kultů,

postupem času se většina našich bytostí „přestěhovala“ na hrady a zámky a přijala mezi

sebe  i  tamní  obyvatele  (Bílé  paní,  bezhlavé  rytíře,..).  Na  charakteru  knih  to  však  nic

nemění.

    V zásadě můžeme publikace tohoto druhu rozdělit dva typy. První se zabývá legendami

a  pověstmi2;  jedná  se  zpravidla  o  ilustrované  knihy,  které  narativní  formou  seznamují

čtenáře s příběhy těchto stvoření. Přestože nepatří mezi nejpřekládanější tituly, díky lidské

zvědavosti a touze proniknout hlouběji do cizích tradic a kultur existují  i přeložené verze

zpravidla zaměřené spíše na mytologii3. Druhou odnoží publikací se stejnou tematikou jsou

lexikony,  mezi  něž patří  i  náš překlad.  Formou kratších kapitolek  nabízí  knihy čtenáři

jakýsi atlas kouzelných tvorů; obrazový doprovod zde tvoří  nedílnou součást.  Obdobně

jako  u  většiny  seriózních  naučných  knih  ilustruje  vzhledové  vlastnosti  popisovaného

„subjektu“,  dále  zvyšuje estetickou atraktivitu  publikace  jako celku  a  tím také  vychází

vstříc největší cílové skupině potenciálních čtenářů – dětem. Obsah a rozsah anglických a

českých mutací lexikonů je velmi podobný. V jednotlivých kapitolkách jsou podrobněji

popsána různorodá kouzelná stvoření; zpravidla se dozvídáme o jejich výskytu, vzhledu,

chování,  zvláštních  schopnostech  a  vztahu  k člověku.  Můžeme říci,  že  lexikony svým

členěním, v některých ohledech i obsahem, nezřídka kopírují klíče vědeckých publikací

pro veřejnost (botanické atlasy k určování rostlin, encyklopedie do kapsy). S ohledem na

danou látku jsou však pojaty s větší či menší mírou nadsázky v závislosti na konkrétním

1 V kontextu práce rozumíme pod tímto označením především víly, skřítky a antropomorfní bytosti nadané

jistou magickou mocí, nejedná se např. o spiritistické a paranormální jevy. 
2 Viz např. Williams (2012), Zvolský (2012), Růžička (2009), Breslin (2012).
3 Viz např. Gonzáles (2002), Árnason (2008).
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autorovi  (zda prezentuje víly a skřítky jako fakt,  nebo se pohybuje  spíše v pohádkové

rovině a nepředpokládá, že by čtenář jejich existenci uvěřil). 

    Již  přebal  našeho  originálního  textu  dává  tušit  jasné  zasazení  do  sociokulturního

prostředí Britských ostrovů. Lexikony nepatří  mezi běžně překládanou literaturu, což je

dáno  tím,  že  jsou  ve  srovnání  s  legendami  ještě  specifičtěji  zaměřené,  a  tím pádem i

pevněji  spjaté  s  danou kulturou.  Mezi  dalšími  faktory  hraje  roli  rovněž  skutečnost,  že

bývají  určené  dětským  čtenářům,  kterým  je  bližší  známé  prostředí.  Patrně  mezi

nejznámější autory lexikonů z českého prostředí patří Vítězslava Klimtová, která má na

kontě  již  několik  „skřítčích“  publikací  s vlastními  ilustracemi.  Navzdory  předestřeným

argumentům by však česká verze Johnsonova lexikonu mohla být za určitých podmínek a

v menším nákladu publikována i  v  našem prostředí.  Profilu  textu by mohlo  odpovídat

menší  nakladatelství  s  možným  zaměřením  na  mytologickou  či  esoterickou  literaturu.

Vzhledem k tomu, že v rámci práce vznikla prakticky úplná česká verze, pokusili jsme se

oslovit  několik  vydavatelů,  například  nakladatelství  Dokořán,  s  nabídkou  případného

vydání,  v čase dokončení práce jsme nedospěli  k jednoznačnému závěru a komunikace

stále probíhala. 

      Pokud by k vydání došlo, jednalo by se stejně jako v autorské verzi o celou knihu.

Hlavními  důvody  jsou  celková  koncepce  (text  je  uvozen  slovem  autora,  následuje

několikastránková  úvodní  pasáž  ve  formě  kratších  kapitol,  samotný  lexikon,  závěr  a

glosář) a zakotvení v anglosaské realitě.  Jak je patrné z výčtu, čistě teoreticky by bylo

možné např. jednotlivé články o bytostech použít samostatně a i za této situace by dávaly

svým způsobem smysl, došlo by však k výraznému vytržení z kontextu. Následkem toho

by českému čtenáři mohly chybět informace a souvislosti již dříve v publikaci zmíněné či

presupozice,  které  se  předpokládají  u  původního  anglického  adresáta.  Uvážíme-li,

v neposlední řadě, že knihy tohoto druhu se netěší masové oblibě jako celky, domníváme

se, že případná „výseč“ by si hledala čtenáře ještě obtížněji. O vydávání na pokračování

v rámci periodik neuvažujeme. Pro dospělého adresáta český trh nenabízí vhodné médium;

ze škály tiskovin určených dětem by měly největší potenciál výukové časopisy angličtiny

pro nižší stupeň ZŠ (R&R, Gate,..). Zde by ovšem česká verze měla význam pouze při

použití  s  originálem (např.  ve  formě doplňovačky či  zrcadlového textu).  I  kdyby však

časopisy  podobný  obsah  zařazovaly,  byl  by  anglický  text  ve  své  původní  podobě

stylisticky, lexikálně i gramaticky pro začátečníky příliš složitý.

     Z nastíněných úvah vyplývá,  že text by bylo možné vydat  jako celek i  v českých

podmínkách a nejednalo by se o formu českému čtenáři neznámou. S ohledem na zmíněné

zakotvení  v  reáliích  Britských  ostrovů  by  však  bylo  vhodné  minimálně  uvažovat  o
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doplnění  ryze  české  úvodní  pasáže,  která  by  pomohla  vyrovnat  případné  nedostatky

v předpokládaných znalostech adresáta a usnadnila mu pochopení textu. Tuto myšlenku

podrobněji rozvineme v kapitole o kulturní neekvivalenci (s. 53).

3.2 Překladatelská analýza

Pro  účely  analýzy  použijeme  model  současné  německé  překladatelky  a  teoretičky

Christiane Nordové, který podrobně popsala v monografii  Text Analysis  in Translation

(2005). Základem  analýzy  podle  tohoto  modelu  jsou  faktory,  které  Nordová  dělí  na

vnětextové a vnitrotextové. Soubor těchto faktorů nám pomůže určit komunikační situaci,

která  nás dále dovede k samotné komunikační  funkci textu,  jejíž správné pochopení  je

nezbytné pro správné závěry analýzy. Následně se budeme opírat také o stručnější model

Petera Newmarka z publikace A Textbook of Translation (1998) a definici šesti obecných

funkcí textu, jak je uvádí Roman Jakobson. 

Na  základě  provedené  analýzy  se  pokusíme  stanovit  co  nejvhodnější  překladatelské

metody a konzistentní překladatelskou strategii.

 Již v části analýzy se budeme snažit co nejvíce jevů dokládat konkrétními příklady.

Kratší textové úseky či jednotku s větším výskytem v tom případě uvádíme kurzivou přímo

v textu,  místy ještě v závorce.  Jedná-li  se o celé  souvětí  nebo delší  úseky,  citujeme je

samostatně menším písmem s odkazem na konkrétní stránku v závorce dle jazykové verze,

přičemž anglický text kopíruje stránkování v publikaci, český text paginaci práce. Vybrané

jevy jsou v ukázkách  podtržené,  kurziva  je  zachovaná z  originálu.  V případě  nutnosti

dvojího značení používáme jako další rozlišovací znak tučné písmo.

3.2.1 Vnětextové faktory

 Ačkoliv nevychází přímo z textu jako takového, vnětextové faktory vytváří jakýsi

rámec díla. Ten se skládá z nezbytných elementů a podmínek vzniku (autor, okolnosti),

dále  zahrnuje  také  popis  komunikační  situace.  Nordová  pracuje  ve  svém  modelu

s následujícími  faktory:  autor,  vysilatel,  vysilatelův  záměr,  záměr adresáta,  dále  místo,

médium,  motiv a  čas  komunikace.  Všechny  tyto  aspekty  společně  vytváří  soubor

vnětextových  faktorů,  které  jsou  vzájemně  natolik  provázané,  že  je  nelze  rozebírat

izolovaně.  Nordová řadí mezi  vnětextové faktory ještě textové funkce,  my se jim však

budeme věnovat odděleně na základě poznatků Jakobsona. Nordová k faktoru  autora a
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vysilatele poznamenává, že tyto sice mohou být odlišné, v případě literárních děl se však

obvykle jedná o tutéž osobu (2005: 47). V našem případě je ztělesněním obou faktorů Paul

Johnson. Podle charakteru textu jsme se domnívali,  že se nejedná o známého britského

žurnalistu a historika4, nýbrž o člověka, pro něhož je psaní spíše koníčkem než zdrojem

obživy.  Naši hypotézu jsme si ověřovali primárně v nakladatelství  Wooden Books Ltd.5,

které knihu vydalo, a zároveň v knihkupectvích a internetových databázích, z nichž většina

přisuzuje publikaci právě P.B. Johnsonovi. Hypotézu nám nakladatelství nakonec potvrdilo

a na základě žádosti připojilo také emailovou adresu na autora, abychom měli možnost

získat směrodatné informace pro analýzu přímo od zdroje. Nakonec se nám podařilo spojit

s autorem a položit mu několik otázek6. Dle vlastních slov se Johnson v současnosti živí

jako šéfkuchař  na  volné  noze  a  psaní  vnímá  spíše  jako  výnosnější  koníček.  Speciální

literární či univerzitní vzdělání nemá, po vydání své prvotiny (Runic Inscriptions in Great

Britain,  2005),  publikace  podobného  formátu  vydaná  opět  u  Wooden  Books)  však  na

pozvání navštěvoval seminář zaměřený na anglosaskou, skandinávskou a keltskou kulturu

pořádaný univerzitou v Cambridge, odkud čerpal inspiraci i J.R.R. Tolkien. Aktuálně se

Johnson  věnuje  shromažďování  archeologických  podkladů  pro  další  zamýšlený  titul;

z hlediska zaměření cílí na široký okruh čtenářů napříč zájmy a sociálními vrstvami. 

 Z dosavadních vydaných publikací můžeme vidět, že autor má blízko k anglosaské

mytologii v kontextu Britských ostrovů; „osobní vztah“ k tomuto tématu se určitou měrou

promítá  i  do  výsledného  textu.  Osoba  autora  má  však  daleko  výraznější  dopad  na

vnitrotextové faktory,  zejména výstavbu syntaxe a lexikum, jimž se budeme podrobněji

věnovat dále. Pokud se týká autorova stylu, můžeme konstatovat, že  klade vyšší nároky na

čtenáře. Květnatá stavba, která naplno využívá možnosti angličtiny a „nosnosti“ jazyka,

může  být  na  některých  místech  náročnější  zejména  na  schopnost  recipienta  sledovat

myšlenku.

Innumerable species of the little people have the ability to enter their own luminescence and

groups of five seen swiftly spinning across the land to join an even bigger circle are especially

captivating to behold and lucky to follow. (s. 39)

 

4 Dále pro přehlednost  P. B. Johnson; britský žurnalista a uznávaný autor historických publikací především.

Často se věnuje zejména otázkám náboženství, společnosti, či morálky.
5 Vydavatelství  se  specializuje  na  kapesní  formát  publikací  s  poutavým  grafickým  pojetím.  Nebrání  se

spolupráci s autory – laiky, tituly se věnují převážně přírodním vědám, folkloru a „záhadám“.
6 Příloha I.
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 Paradoxní  je,  že  text  nepůsobí  přehnaně složitě  a není  problém s porozuměním

(lexikální jednotky se opakují, zřídkakdy nejsou záměr a sdělovaná informace zřetelné),

přesto vyžadovala česká verze rozsáhlejší úpravy, aby překlad odpovídal naturelu našeho

jazyka. 

 Perspektiva  vysilatele  a  jeho  záměr,  poselství,  které  míní  touto  cestou  předat

recipientovi textu, je pro překladatele naprosto zásadní. Právě tento faktor určuje stylizaci

budoucího textu a vhodný převod, které zprostředkují tentýž původní záměr příjemci (Nord

2005: 53–54). Autor našeho textu čtenáři předkládá svou vizi, podle níž kouzelné bytosti

Britských ostrovů nejsou pouhým přežitkem časů minulých, ale naopak záležitostí  stále

aktuální. Své tvrzení dokládá např. literárními referencemi (W. Shakespeare, W. Blake) či

dodnes dodržovanými, jakkoliv modifikovanými tradicemi (Morris dance – mužský lidový

tanec s rekvizitami), které mají původ v pohanských dobách nebo keltské kultuře. Johnson

zhusta  zmiňuje  v  textu  také  starobylost  –  další  z  argumentů,  o  něž  své  tvrzení  opírá.

Jedním z hlavních záměrů textu je sdělit čtenáři, že skřítci a víly koexistují s lidmi již od

dávnověku a nic se na tom nezměnilo, ačkoliv se na to dnes již zapomíná. 

The enigma and identity of the little people have, through the ages of yore, vexed greater minds

than thine tiny and persevered in the asking. Many lives have been touched by them, through

the ancient tales that have long been told, to the fleeting glimpses that have been had of them in

their natural surroundings. (s. 1)

 

 V  lexikonu  autor  představuje  jednotlivé  druhy  bytostí  dle  jejich  přirozeného

prostředí výskytu. Podle Johnsona obývají jak přírodní oblasti, tak lidské příbytky;  také

tato všudypřítomnost nahrává autorovu záměru a podtrhuje důležitost zmíněného sdělení

(„nejenže jsou tu s námi, ale jsou všude“). V textu můžeme vyčíst i morální apel v duchu

tradičních pohádkových ponaučení,  kdy jsou bytosti  nakloněny všem lidem dobré vůle,

čestného chování a dalších mravních ctností, „zlo“ naopak bývá po zásluze potrestáno.

Only a rare few individuals carry this gift, yet snatches of it can sometimes be bestowed to the

true of heart. (s. 8)

 

 Na  první  zmíněný  záměr  navazuje  snaha  otevřít  svět  kouzelných  bytostí  i  pro

recipienta.  Autor mnohokrát zmiňuje,  že tato dimenze existuje paralelně s lidskou a za

určitých podmínek do ní lze proniknout.  Tyto podmínky dále uvádí,  čímž dává čtenáři

jakýsi klíč.
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Sometimes, when the time is right, it is possible to see the little people busy in their realm. The

best time to do this are during the four hinges of the day (sunrise, midday, sunset, midnight)

and especially between the lights, when day and night are equal. (s. 8)

 V  kostce  tedy  můžeme  říci,  že  autor  se  snaží  recipienta  vzdělat  (existuje  svět

kouzelných bytostí), rozšířit mu obzory (popis jednotlivých druhů) a zároveň mu „nabízí

možnost“ se o zmiňovaných jevech přesvědčit, ačkoliv vzhledem k žánru a tématu je nutné

přistupovat  k tomu  s  rezervou...  Vhodné  je  zmínit  také  nadsázku,  která  se  v originále

objevuje  –  jakkoliv  je  autor  o  existenci  skřítků  a  víl  přesvědčen,  dívá  se  na  věc

s nadhledem. Zdůrazňuje, že kouzelný svět nemusí být vždy slučitelný s lidským a jistý

rozumný přístup je tedy na místě:

But a word of warning: the awakening which can be given to the seeker may not be entirely

compatible with the modern world. If you find yourself preferring to sleep on a bed of moss

under the stars beneath an old oak tree rather than choosing the comfort of your bed at home, or

you become suddenly incomfortable with the thoughts of pruning of a tree where previously no

such concerns had troubled your conscience […], well then, you´ll be off with the fairies then,

won´t you. (s. 47)

 

 Mezi  řádky  čteme  motiv  komunikace –  snahu  obrátit  pozornost  lidí

z přetechnizovaného světa zpátky k přírodě, středobodu života našich předků, a podnítit

jejich  vnímavost  vůči  okolí.  Mezi  motivy  můžeme  opět  zařadit  již  zmiňované  dobré

chování a prospěch, jenž lidem může přinést. 

 Zamýšlený  adresát,  na  něhož  se  autor  ve  svém  textu  obrací,  je  pochopitelně

směrodatný pro autora samého, tím pádem i pro překladatele. Cílovému adresátovi, jeho

presupozicím,  zájmům,  sociálnímu  postavení,  věku  či  pohlaví  atp.,  je  nutné  text

přizpůsobit. Zatímco Newmark používá označení čtenář (readership; 1998: 13), Nordová

používá zastřešující pojem recipient (2005: 57–58). Pod něj řadí adresáta, tedy osobu, jíž je

text přímo určen; příjemcem může být kdokoliv, k němuž se text nějakým způsobem, byť

náhodně, dostane a  on jej přijímá. Vzhledem k tomu, že druhou zmíněnou skupinu nelze

zohledňovat, protože může být v podstatě neomezeně široká a různorodá, zaměříme se na

adresáta  textu.  Dle  Nordové  (2005:  57–58)  si  porovnáme  adresáta  výchozího  textu  a

následně cílového. 

 Z hlediska zaměření může výchozí oslovit čtenáře, kteří se zajímají o mytologii,

mohou knihu pojmout jako „odpočinkovější“ doplněk k materiálům zabývajících se dobou

keltského osídlení ostrovů. Kromě nich by téma mohlo oslovit také příznivce populárního
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žánru fantasy, jehož vzestup odstartovala díla J. R. R. Tolkiena, A. Sapkowského či J. K.

Rowlingové. I pro ně by mohl být lexikon doplňkovou četbou, neboť imaginární  světy

popisované v knihách rovněž často čerpají inspiraci z mytologie. Snadno se tak může stát,

že  se  čtenář  na  stránkách  lexikonu  setká  se  stvořením,  o  němž  už  se  jiné  publikace

zmiňovaly.  V každém  případě  výchozí  text  není  seriózní  vědeckou  literaturou  ani

literaturou faktu.  Autor také nezabíhá příliš do podrobností,  tím pádem očekáváme, že

čtenáři budou spíše z řad laické veřejnosti.

 V  textu  se  nevyskytují  žádné  odborné  výrazy,  které  by  ztěžovaly  četbu  či

pochopení průměrně vzdělanému čtenáři, na rovině lexikální nás může zarazit nanejvýše

výskyt archaičtějších výrazů (gallitrap, fabled, etc. ), nebo méně obvyklých či regionálních

lexikálních  jednotek  (wee  folk,  consort,..)  které  patří  spíše  do  pasivní  slovní  zásoby

jedince. Na výchozím textu je poměrně jasně patrné, že je určen primárně „ostrovním“

čtenářům;  předpokládá  u nich tedy i  jistou představu,  zejména o geografickém členění

území a místním folkloru.  Autor s tímto souborem presupozic pracuje a pokládá jej  za

samozřejmý,  tudíž  vysvětluje  pouze  méně  známé  skutečnosti.  Ačkoliv  reálie  nejsou

bezpodmínečně nutné k pochopení textu, tvoří jeho přirozenou součást a umožňují příjemci

si  konkrétněji  představit  např.  oblast  výskytu  bytostí.  U  příjemce  cílového  textu  bez

znalosti presupozic by neznámé pojmy nevyvolaly kýžený obraz a efekt, proto bude nutné

některé reálie v české verzi čtenářům přiblížit. Domníváme se, že skupina laiků se zájmem

o  anglosaský  folklor  a  fantasy  literaturu  bude  tvořit  nejpočetnější  skupinu  adresátů

výchozího i cílového textu.

 Dalším  zamýšleným  adresátem  textu  může  být  okruh  dětských  čtenářů,  které

knížka  pravděpodobně  zaujme  rovněž  imaginativními  ilustracemi  (s  ohledem  na

černobílém  provedení  by  mohla  eventuálně  sloužit  i  jako  netradiční  omalovánky

s rozsáhlým textovým doprovodem).  Komplikace  by  zde  opět  mohla  působit  složitější

textová výstavba a použité lexikum, a to zejména u mladších dětí. Rovněž nelze s jistotou

sázet na předpokládané znalosti adresáta, ani britské dítě nemusí mít úplné povědomí o

všech  zmiňovaných  pojmech.  Pro  průměrné  malé  čtenáře  z  českého  prostředí  by  pak

informace tohoto typu ztratily svůj význam úplně a text by se pravděpodobně o tuto rovinu

zploštil.  Ani  vnitřní  vysvětlivky  by  potom nemusely  představovat  ve  všech  případech

funkční řešení. Zároveň si však můžeme položit otázku, zda právě přesné informace jsou

tím, co dítě od knížky očekává a čemu věnuje pozornost. Myslíme si, že nikoliv, navíc

záměr autora – seznámit čtenáře s kouzelným světem a pootevřít k němu dveře – zůstane

bezpochyby zachován. Alternativně si knížku umíme představit jako obdobu pohádkových

knížek, jež si mohou rodiče se svými ratolestmi předčítat před spaním. Takové využití by
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dětem zároveň  značně  usnadnilo  porozumění  (za  předpokladu,  že  rodič  bude  schopen

poskytnout vysvětlení v případě nejasností).

 Jak vyplývá z předchozích odstavců, zamýšleným adresátem je osoba se zájmem o

mytologii či fanoušek žánru fantasy, který je ochotný akceptovat jistou nadsázku tématu a

nehledá odborný text ani podrobné informace. Pro britského recipienta bude vnímání textu

jednodušší,  protože  bude  pravděpodobně  disponovat  předpokládanými  presupozicemi.

Kulturní  rozdíly mohou v českém textu kompenzovat  vnitřní  vysvětlivky,  které  čtenáři

v případě  nutnosti  doplní  chybějící  informace.  Ani  vágní  porozumění  však  nebrání

celkovému  pochopení  textu.  Mezi  potenciální  adresáty  počítáme  i  děti,  zejména  díky

zvolenému tématu a bohatým ilustracím. Ačkoliv text není svou výstavbou prvotně určen

dětem,  není  pro  tuto  věkovou  kategorii  zcela  „nestravitelný“  a  mohl  by  je  zaujmout

zejména pohádkovou tematikou.

 Další  z  klíčových  bodů  analýzy  je  médium, které  vypovídá  mimo  jiné  také  o

zamýšleném okruhu čtenářů. Nordová ve svém dělení uvádí základní rozlišení podání na

ústní a písemné,  přičemž některé písemné formy mohou být zároveň určené k oralizaci

(např.  slavnostní  projevy);  stejně tak původně ústní  sdělení  může dostat  podobu písma

(2005: 62–66). V našem případě se jedná v prvé řadě o písmo, zároveň není oralizace zcela

vyloučena, např. v případě zmiňovaného vyprávění před spaním. Toto podání by zároveň

mohlo  být  jednodušší  i  pro posluchače,  neboť pomocí  intonace  a pauz lze delší  úseky

rozčlenit.  Prvotně však zůstává  médiem text  ve  formě útlého paperbacku.  Celé  dílo  je

koncipováno jako celek s promyšlenou strukturou, jehož jednotlivé části nejsou zamýšleny

jako samostatné  texty.  Ačkoliv  by  bylo  teoreticky  možné  rozdělit  knihu  na  jednotlivé

kapitoly,  značně by se tím porušila struktura celé publikace, proto i k našemu překladu

přistupujeme jako k celku.

 Nakladatelství  Wooden Books,  které za vydáním publikace stojí,  patří  k menším

vydavatelstvím. Specializuje se na oddechovou literaturu, která má nejblíže k populárně-

naučnému stylu. Z hlediska obsahu jsou publikace věnovány přírodním vědám a v menším

zastoupení  také  mytologii  či  „záhadám“  (mayská  civilizace,  Stonehenge,  runy,  apod.).

Výrazným  rozpoznávacím  znakem  je  grafické  provedení  a  obrazový  doprovod,  kdy

estetická  stránka  tvoří  rovnocennou  součást  obsahu.  Publikace  vychází  v  ucelené  řadě

s jednotným designem (kapesní  formát,  černobílé  provedení,  bohaté  ilustrace)  a  jistým

rozsahem; jedinou výjimku činí objemnější svazky tvořené několika tematicky příbuznými

knížkami vydanými v jedné publikaci.

 Při bližším průzkumu jiných děl z této edice jsme zjistili, že autoři se vždy zdržují

na  obecnější  rovině  a  snaží  se  téma  víceméně  plošně  informačně  pokrýt  bez  hlubších
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detailů, což zajišťuje i obdobný rozsah publikací. Nakladatelství je otevřené spíše autorům

– laikům, což dokládá i námi vybraný text a výzva7 na oficiálním webu. Ke spolupráci

vybízí každého, kdo má zajímavý nápad na knihu, která by tematicky, obsahem, rozsahem

i  ilustracemi  zapadala  do  nastíněného  profilu  nakladatelství.  Edice  je  běžně  dostupná

v britských knihkupectvích, což koresponduje se zaměřením na širší čtenářskou základnu.

 Velikost  nakladatelství,  autoři  a  značný  důraz  na  grafickou  stránku nabízí  také

jedno z možných vysvětlení k redakčním či gramatickým nedostatkům textu a překlepům,

na něž jsme vícekrát narazili.

 Isle of Erraid →  správně Isle of Erriad (s. 1)

 tempting the bewildered walker father and father with their beckoning luminescence (s. 5)

 horseshoes can be hung over the mantle - > mantel (s. 43)

 For those others wishing to perceive,  stones with a naturally occuring hole in them, usually

found on river-beds, can be gathered to perceive them in their otherworld. (s. 8) – myšleno

nikoliv kameny ve vlastním světě, nýbrž kouzelné bytosti

 indeed all older wells are, either, wishing or healing wells (s. 10) – interpunkce navíc

 sometimes,  when  a  wanderer has  stepped  onto  enchanted  ground  or  directly  into  their

territory  the  little  people  may become visible  to  them (s.  5)  –  koherence,  inkongruence

substantiva a pronomina

 Celkově se nejedná o chyby, které by znemožňovaly srozumitelnost, přesto však ke

cti  neslouží, navíc by byly bývaly řešitelné pečlivější korekturou. Je však evidentní,  že

nejde  o chyby  záměrné,  tudíž  na  ně  v české  verzi  neupozorňujeme a snažíme  se tyto

nedostatky odstranit. 

 Posledními zbývajícími vnětextovými faktory jsou místo a čas publikování. Knížka

vyšla  roku 2008 ve  Velké  Británii.  Vzhledem k tématu  a  již  zmiňovanému  citelnému

zakotvení do kulturně-historického prostředí Britských ostrovů se dá zároveň předpokládat,

že na tomto území bude mít publikace největší  odbyt.  Znatelný je i  fakt, že sám autor

v daném prostředí vyrostl a přijímá jej za své. Do textu se tato skutečnost promítá zejména

po lexikální stránce (regionalismy, etymologie a původní označení v irštině či velštině), jíž

se budeme podrobněji  věnovat  v samostatné kapitole  o lexiku (s.  40);  druhotně potom

z textu cítíme Johnsonův kladný vztah k dané problematice. Čas v našem případě nehraje

7 „Thank you for your interest in Wooden Books. If you think you have a great idea for a Wooden Book

series title please see the guidelines below and email your ideas to […]. Series Submission Guidelines: This

is an illustration-heavy series. You will need to supply quality illustrations and layout to conform with our

standards. Examine books on our website and imagine your book fitting these layouts. [online]. [cit. 2015-08-

06]. Dostupné z: <http://woodenbooks.com/contact-us.php>.
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příliš  významnou  roli,  protože  kniha  byla  vydána  relativně  nedávno  a  vzhledem

k nadčasovosti obsahu je v podstatě stále aktuální. Přesto se v textu vyskytují archaičtější

lexikální jednotky, důvodem je však spíše celková stylizace textu a idiolekt autora.  

3.2.2 Vnitrotextové faktory

 Zatímco u vnětextových faktorů jsme se zajímali o celkové „pozadí“ rozebíraného

textu, následující část analýzy se soustředí zejména na samotné sdělení a jeho formu. Stále

platí, že z důvodu vzájemné provázanosti nelze faktory posuzovat izolovaně. Nordová do

této skupiny řadí  téma a  obsah textu,  presupozice adresáta, neverbální prvky,  lexikum,

výstavbu textu, syntax a suprasegmentální prvky. 

 Nordová  (2005:  93–94)  důrazně  podtrhuje  důležitost tématu pro  překladatele.

Argumentuje tím, že téma společně s rozsahem naznačuje, čím a do jaké míry se bude text

zabývat, z čehož vyplývají i požadavky na překladatelovu znalost dané oblasti, event. dále

v závislosti  míra  přípravné rešerše.  V neposlední  řadě jedno kontinuální  téma  zároveň

dokazuje  koherenci  textu  a  obvykle  usnadňuje  orientaci,  ačkoliv  samozřejmě  i

polytematické texty mohou být dostatečně provázané.  Téma lze velmi často vyvodit  ze

samotného názvu díla, stejně jako nadpisů či podnadpisů dalších částí. Zaměření publikace

vyplývá  velmi  jasně  z  titulu  The  Little  People  of  the  British  Isles,  podtitulku  Pixies,

brownies, Sprites, and Other Rare Fauna a rovněž úvodní klauzule „the world´s smallest

and most elf-friendly recycled guide to“ předcházející nadpisu. Jak ve svých publikacích

zdůrazňuje  také  Popovič,  stěžejní  je  kulturní  kontext  díla,  jenž  je  zároveň  provázaný

s presupozicemi čtenáře. V případě tohoto textu se jedná o jasné zakotvení v anglosaské

kultuře,  což  je  zřejmé  z  reálií  (Skye,  Cornwall,  Puck´s  Valley),  literárně-historických

referencí  (Tam Lin,  W.  Blake,  Sen  noci  svatojánské)  i  jazykových  a  etymologických

pasážích  (sparàn  na  scillinge,  or 'purse  of  shilling';  Cornish  legend  knows  full-moon

nights  as  asrai  nights). Silným  zakotvením  se  text  stává  přirozeně  bližším  čtenářům

z daného  prostředí,  což  je  také  nejpočetnější  cílová  skupina.  Zejména  zde  je  patrná

vzájemná provázanost faktorů, neboť jak uvádí Nordová (2005: 1994), právě téma úzce

souvisí s vnětextovými faktory (např. čas, vysilatel, funkce textu); pokud obě části analýzy

dospívají ke shodnému výsledku, svědčí to o správnosti závěrů.

 Obsah pojímá  Nordová (2005:  1998)  jako reference  v textu,  které  odkazují  na

skutečnosti,  jevy a předměty v mimojazykové realitě.  Podle této definice je v nejširším

slova  smyslu  obsahem  textu  svět  kouzelných  bytostí  britských  ostrovů.  Při  bližší

specifikaci  se  text  zabývá  vztahem  lidí  a  bytostí  a  jeho  proměnami  postupem  času;
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nejčastějším  kontrastem  je  pohanské  období  keltských  kmenů  nebo  blíže  časově

nespecifikovaná éra našich předků versus víceméně současná společnost. Dále se věnuje

jednotlivým druhům skřítků a víl dle přirozeného prostředí výskytu, přičemž se v mírných

obměnách věnuje jejich původu (vč. etymologických odvozenin jména), vzezření, povaze,

magickým  schopnostem.  Součástí  jednotlivých  medailonků  jsou  také  popisy  situací,

v nichž se mohou smrtelníci s bytostí setkat, a „doporučení“, jak se  v těchto případech

zachovat či co očekávat. Ačkoliv to Johnson zmiňuje explicitně pouze v úvodním slově,

z celého  textu  je  patrná  jakási  úcta,  respekt  a  kladný  vztah  ke  všem  nadpřirozeným

stvořením.

 O  presupozicích jsme  se  již  zmiňovali  –  vychází  z  předpokládaného  okruhu

anglosaských čtenářů původního textu a znalostí,  které se od nich očekávají.  Zde je na

místě si uvědomit, že potenciální adresát české verze do této skupiny nespadá, tudíž bylo

nutné text pro jeho potřeby přizpůsobit. Johnson od svých čtenářů očekává, že budou mít

alespoň  základní  přehled  o  geografii  Britských  ostrovů,  uvidí  souvislosti  a  návaznosti

v metajazykových poznámkách a jsou v základech obeznámeni s místním folklorem, stejně

jako kulturně-historickým přehledem.  Součást  kulturního zasazení  tvoří  také  používané

britské jednotky, jejichž převodem se budeme také zabývat.  Obecně můžeme konstatovat

značný rozdíl mezi presupozicemi čtenáře výchozího textu a čtenáře překladu, tudíž této

otázce  věnujeme  samostatnou  podkapitolu  kulturní  neekvivalence  (s.  54)  v  rámci

překladatelských problémů.

 Neverbální  prvky v  písmu  mají  nejčastěji  podobu  grafického  doprovodu  –

ilustrace,  grafy,  loga,  apod.  Právě černobílé  ilustrace  tvoří  nedílnou součást  Johsonova

textu, nalezneme je na každé dvojstránce. Částečně je to dáno již popsanými požadavky

nakladatele,  ale zejména běžnou praxí v obdobné literatuře,  kde se obrazový doprovod

vyskytuje zcela běžně, ačkoliv ne vždy v tak hojné míře. Kromě toho, že zvyšují vizuální

atraktivitu knížky a přitahují pozornost čtenáře, plní také funkci názornou a předkládají

čtenářům vlastní náhled na věc. Obrázky se vztahují vždy k textu na konkrétní stránce.

Jejich  autorem je  Dan  Goodfellow,  britský  ilustrátor  a  grafik,  který  často  zpracovává

fantaskní scenerie a mytologické či mystické náměty. U obecnějších pasáží plní obrázky

pouze  ilustrační  funkci  a  oživují  text,  v  případě  popisů  jednotlivých  bytostí  navíc

předkládají  čtenáři  jejich  možnou  podobu.  Ta  se  ve  většině  případů  shoduje  s textem,

ačkoliv se najdou i  výjimky (popis leprikona s.  36 –  three  -pointed hat versus jiný typ

klobouku na obrázku). Svým způsobem se jedná o drobnost, již nemusí čtenář zaznamenat,

avšak i  tento detail  poukazuje na jistou nekonzistenci  knihy a nedotaženost.  Popisky u
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ilustrací uvedeny nejsou, neboť kresby jsou dostatečně výmluvné samy o sobě a komentáře

by tak byly pravděpodobně vnímány jako nadbytečné.

 Podle  Nordové  (2005:  125)  je  lexikum  výsledkem  syntézy  vnitrotextových  i

vnětextových  faktorů,  namátkou  jmenujme  např.  téma,  obsah,  vysilatele,  adresáta  a

komunikační situaci. V případě naší publikace je lexikum ovlivněno více tématem knihy

než dobou jejího vydání. V podstatě se jedná o podobný přístup, který se používá např. při

psaní pohádek, kdy se vedle běžné aktivně užívané slovní zásoby objevují také archaismy

či  historismy,  které  dokreslují  atmosféru  a  zároveň  nenásilně  vzdělávají  čtenáře.  Tyto

skupiny lexikálních jednotek se také ve zvýšené míře používají v historických materiálech

(autentických či novodobých se zaměřením na určitou epochu), kde buď odrážejí běžné

jazykové zvyklosti své doby, nebo popisují již zaniklou mimojazykovou realitu. 

 Specifickou částí lexika jsou samotné názvy kouzelných bytostí (pixie, nixie, puck,

oakmen, willow-the-wisp, hobgoblin, ashrays), kterým se budeme věnovat více při rozboru

překladatelských problémů (kapitola 3.4). V podstatě můžeme říct, že se jedná o svébytný

druh  terminologie,  protože  názvy  částečně  pochází  z  mytologie,  částečně  se  na  nich

podepsal  folklor  a  lidová  slovesnost.  Tím  pádem  existuje  více  verzí,  přičemž  až  na

nejznámější názvy se nejedná o termíny kodifikované, všeobecně platné a srozumitelné.

 Johnson  se  snaží  vytvořit  dojem  prastarého,  vznešeného  a  kouzelného  světa

obývaného skřítky a vílami. Celý text proto stylizuje spíše formálně, což se projevuje na

výstavbě textu i  po lexikální  stránce.  Kromě základního lexika se velmi často setkáme

s formálními  lexémy,  nejčastěji  ve  formě  substantiv  (enchantment, enclosure, consort,

compound, in accordance with) a slovesných vazeb (  to render sth,  to grant wishes, to

replenish, to bestowe upon, take abode in, to venerate sth).  Text zpestřují také lexémy

umělecké  a  literárnější  (verdure, orb, fays, vocalise),  jednotky  zastaralé  a  formálnější

(therein, betwixt, the  ages  of  yore, greater  minds  than  thine, whilst,  fare  thee  well),

metaforická  a  figurativní  vyjádření  (the four  corners  of  the  earth, the finest  thread of

rapture, watery embrace, in the warm depths of earth´s belly, wailing portender of life´s

end). V textu se vzhledem k obsahu hojně vyskytují slova spojená s „oblastí“ kouzelných

bytostí  a  magie  (magic, spell, enchantment, trick, glamour, realm, lore, blessed, gift,

immortality, offerings, prayer, untamed, wilderness). Vzhledem k vysoké frekvenci se ani

originál,  ani  překlad  nemůže  vyhnout  jisté  repetitivnosti,  přesto  je  v  obou  případech

viditelná snaha o variace a synonymní vyjadřování. Jako protiváha formálnímu rejstříku se

v  textu  ve  značné  míře  vyskytují  hodnotící  a  lehce  expresivní  adjektiva  i  adverbia

(lustrous, formidable, impeccably, fantastic, wondrously, eloquent). Tyto prostředky slouží

k  oživení  a  odlehčení  textu,  zároveň  také  dotvářejí  žádoucí  atmosféru  úžasného
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pohádkového světa. Jako další méně formální prvek ojediněle zaznamenáváme stylisticky

nižší obrat (fairy folk, it can do no wrong; free of cats;  you´ll be off with the fairies, won´t

you?; just a little word of warning). 

 V  rámci  lexika  zmiňuje  Nordová  (2005:  125–126)  také  básnické  figury  coby

výsledky invence autora, které mají v souladu s jeho záměrem působit na čtenáře. Nejvíce

je  v  textu  zastoupena  aliterace  (the  wild  woodland, coves  and  cunning  caves, the

enchantment endures), a to zejména v nadpisech. Tento trend do jisté míry odpovídá také

britskému úzu žurnalistiky,  ačkoliv  některé  běžné  praktiky naopak nevyužívá  (absence

členu  v  titulku...).  Johnson  se  snaží  opakování  stejných  hlásek  konzistentně  používat

minimálně  v  názvech  kapitol;  pokud  to  možné  není,  pokouší  se  zachovat  alespoň

rytmičnost (wandering between the worlds; vales, valleys and dales). Stejné postupy hojně

využívá  i  v  textu  (secret  second  sight,  beautiful  body,  gentle  and  graceful)  spolu

s metaforou, přirovnáním na základě vnější podobnosti, se jedná o nejčastěji se vyskytující

tropy v textu. V zájmu vytvoření těchto figur se Johnson uchyluje i k méně obvyklým,

regionálním či archaickým lexémům (the green gallitrap; vales, valleys and dales). 

 Dalším tropem, který se v textu příležitostně objevuje, je hyperbola. Tu můžeme

dále rozdělit  na čistě účelovou, jež má za úkol zdůraznit  důležitost,  značné stáří,  apod.

(legend tells that once, upon all land, before any people had crossed the sea; legendary

supernatural power; the ages of yore),  a nadsázku ve smyslu humoru,  která se nejvíce

projevuje v samotném závěru knihy:

But a word of warning: the awakening which can be given to the seeker may not be entirely

compatible with the modern world. If you find yourself preferring to sleep on a bed of moss

under the stars beneath an old oak tree rather than choosing the comfort of your bed at home,

or you become suddenly incomfortable with the thoughts of pruning of a tree where previously

no such concerns had troubled your conscience  […], well then, you´ll be off with the fairies

then, won´t you. (s. 47)

 Všech těchto tropů bychom si jako překladatelé měli být vědomi a v návaznosti na

to v překladu vytvořit taková řešení, která by ve čtenáři vyvolala stejný efekt jako prvky

použité v originálu.

 Přestože text je de facto idiomatický, autor používá ustálené fráze a předložkové

vazby, celkově text nepůsobí zcela přirozeně, což je dáno patrně jistou překombinovaností

a složitou syntaxí, v níž se sám Johnson místy poněkud zaplete. Výběr lexika samozřejmě

závisí jednak na obsahu textu, jednak se do něj nemalou měrou promítá osoba a idiolekt

autora. Paul Johnson neabsolvoval žádnou formu vysokoškolského ani literárního vzdělání,
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při psaní čerpá z vlastní čtenářské zkušenosti. Ačkoliv již má s psaním zkušenosti, jako

laik  nejspíš  praktikuje  při  tvorbě  textu  odlišný postup  než  profesionální  spisovatelé  či

žurnalisté.  Výsledkem  tak  může  být  i  místy  nevyvážený  a  „přehuštěný“  text,  který

nepůsobí  zcela  autenticky  a  vyžaduje  permanentní  pozornost  čtenáře.  Stejně  tak  může

tímto způsobem docházet k nekonzistenci. Nemůžeme s jistotou určit, zda je záměrná (za

účelem odlehčení  textu)  či  mimovolní,  každopádně  např.  u  zájmen  a  předložek  (your,

between) autor zpravidla používá standardní moderní angličtinu, ačkoliv místy se v textu

objeví i zastaralá forma (thine, betwixt). Přesto však nemůžeme tvrdit, že by se autor nad

kompozicí textu nezamýšlel, propracované anafory, důraz na obraznost a využití fonetické

stránky  slov  dokládají  pravý  opak  a  značnou  kreativní  invenci.  Vzhledem  ke  svému

původu Johnson používá zavedené britské varianty pravopisu.

 Rozbor  výstavby textu nám může pomoci  ke správnému rozklíčování,  zejména

pokud se jedná o text složený z více rozdílných dílčích částí, nebo je kompozice originálu

složitější.  Nordová (2005:  111–118) výstavbu textu  dále  dělí  na makrostrukturu  – sled

informací  tak,  jak  jej  podávají  jednotlivé  texty,  z  nichž  je  vytvořen  celek  (nadpisy,

kapitoly,  odstavce,  poznámky  pod  čarou,...)  –  a  mikrostrukturu  –  věty,  souvětí.

Makrostrukturu textu jsme již naznačili v úvodu (slovo autora, několik krátkých obecných

kapitol, lexikon a závěrem glosář). Každý text má vlastní strukturu a koncepci uzavřeného

textu,  přesto  je  návazností  i  tematicky  zakotven  v  kontextu  a  jako  izolovaný  text  by

vyzníval  velmi  okleštěně.  Každou kapitolu  otevírá  nadpis  (v lexikonové části  se  jedná

nejčastěji  o  popis  prostředí  výskytu  bytosti,  výjimečně  o  její  jméno;  ve  zbytku  knihy

nadpisy  vystihují  obsah  následujících  řádků)  následovaný  podnadpisem  (výčet  bytostí

nezřídka rozvitý přívlastkem, event.  doplňující  informace v návaznosti  na titulek).  Poté

následují průměrně dva až tři odstavce koherentního textu. Lexikon bytostí je řazen dle

příbuznosti elementů a míst, které skřítci a víly obývají (voda, podzemí, lidská obydlí,...).

Sémantické  členění,  které  jsme  již  také  nastínili,  je  zřetelnější  na  úrovni  jednotlivých

kapitol. Obvykle se Johnson s mírnými odchylkami drží následujícího schématu: úvod do

prostředí a k bytosti, charakteristika nebo původ; vnější popis víly či skřítka následovaný

vlastnostmi  a obvyklou interakcí  s lidmi;  možná situace,  kdy je  možno stvoření  spatřit

nebo „doporučení“ čtenáři). Autor v textu pracuje s minulými časy, vzhledem k přesahům

do současnosti zejména s perfektem, v pasážích vyprávění se vyskytuje minulý čas prostý.

Jelikož jsou popisované jevy dle Johnsona stále aktuální, často se objevuje také přítomný

čas. Výrazná je v textu rovněž modalita vyjadřující schopnost a ochotu bytostí něco učinit.

Posledním jevem,  který  je  nezbytné  na  tomto  místě  zmínit,  je  pasivum,  které  souvisí

zároveň se stylem, syntaxí a také kondenzací textu.
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 Do makrostruktury Nordová řadí také  tzv. in-texts čili  sub-texts  (2005: 112), což

jsou  reference  a  aluze  zakomponované  do  autorského  textu  (obvykle  ve  formě  citací,

poznámek,  komentářů,  rozhovorů,  úryvků  z  jiných  děl,...).  V  Johnsonově  textu  se

setkáváme s intertextovostí v pravém slova smyslu (např. dětská říkanka fairy laughter and

fairy light, come and be my chosen sprite,  aluze na díla W. Shakespeara). Daleko častěji

však  narážíme  na  „zastřenou“  intertextovost,  kdy  autor  naráží  na  folklorní  dědictví  a

pověsti. Ne vždy lze však z textu jasně určit, o jakou pověst se přesně jedná, avšak pro

porozumění textu to nebývá nezbytně nutné. Celkově tedy počátky vět typu  legend tells

that once, according to legends, the ancient tales that have long been told, Cornish legend

knows spíše naznačují, že tvrzení není Johnsonovým výmyslem, nýbrž skutečností daleko

starší.  Z  funkčního  hlediska  si  tyto  subtexty  vykládáme  spíše  jako  jakési  argumenty

„autoritou“ a folklorem, které autorovi pomáhají text zakotvit a zvýšit jeho důvěryhodnost.

V podstatě se zmíněné texty dále nerozvíjí, zpravidla následuje jen informace podstatná

pro další vlastní text.

 

 Jak jsme již naznačili, v mikrostruktuře originálu převládají složitější souvětí: 

Like many of the fairy folk these lovely creatures are known to sometimes choose mortal men

as their husbands, and may choose to live the limited span of a human life or her consort may

join her in their realm of lenghtened fairy time, nearly becomming immortal. (s. 14)

With such a varied illumination of a perception I present this work as more of a guideline as it

was by the light of such flitting luminosity that this little book of little people was written. (s.

1)

 Tyto  větné  struktury  mohou  být  někdy  náročnější  na  orientaci  čtenáře,  avšak

zpravidla jsou i přesto srozumitelné. Problematický je převod do češtiny, protože originál

je  značně  kondenzovaný  (kompozita;  v  hojné  míře  se  setkáváme  s  premodifikací  i

postmodifikací ve formě nefinitních tvarů zejména s použitím participia a gerundia; časté

jsou také konstrukce s infinitivem). Charakter češtiny se ovšem takové míře kondenzace

vzpírá,  v zájmu  věrnosti  duchu  cílového  jazyka  bylo  tedy  nutné  hutnější  struktury

„rozmělnit“  do  více  vět.  Přesto  jsme  se  snažili  zachovat  syntaktický  charakter  textu,

k němuž  sofistikovaná  souvětí  bezpochyby  patří.  Jako  protiváha  souvětí  se  vyskytují

v originálu  také  kratší  věty,  které  pomáhají  text  celkově  rozčlenit  a  usnadňují  jeho

pochopení.  Nevětné struktury bez přísudku se v hlavní  části  textu s  výjimkou nadpisů

nevyskytují.  Hojně  jsou  pak  obsaženy  v  glosáři,  což  plně  odpovídá  stylu  psaní

encyklopedických hesel.
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 S výstavbou textu, respektive zejména s její mikrostrukturou, úzce souvisí syntaxe.

Charakter  angličtiny  a  typická  nominálnost  umožňuje  jednoduché  navazování  slov  i

rozvitých  větných  členů  do kontinuálního  řetězce  způsobem,  který  je  i  přes  zdánlivou

složitost  jednoduše  srozumitelný.  Stejně  typické  je  pro  tento  jazyk  ekonomické

kondenzované vyjádření,  a to jak na rovině jednotlivých slov se zhuštěnou sémantikou

(zmíněná kompozita), tak na úrovni větné (nejčastěji gerundiální, infinitní a participiální

konstrukce, elipsy finitních tvarů sloves) např. ve formě rozvinutých přívlastků, výčtů a

několikanásobných  větných  členů,  vsuvek,  přístavků.  Oba  typické  rysy  analytické

angličtiny se v textu vyskytují  ve značné míře, při převodu do češtiny se však musíme

uchýlit k analogickému řešení, protože konstrukce v takové podobě jí nejsou vlastní. Její

flexivní  povaha  bude  vyžadovat  častější  použití  predikací  s  určitým  slovesem  místo

polovětných obratů, čímž dojde k rozvolnění textu. Jako možné prostředky kompenzační

kondenzace však můžeme využít elipsu, bohatší denotační složku českých sloves a další

možnosti.

Příklady výskytu kondenzovaných spojení a polovětných konstrukcí s možným řešením:

Innumerable species of the little people have the ability to enter their own luminescence and

groups of five  seen swiftly spinning across  the land to join with an even bigger  circle  are

especially captivating to behold and lucky to follow. (s. 39) 

Mnoho bytostí na sebe dokáže vzít podobu svítících koulí a v pětičlenných skupinkách svižně

sviští za svými druhy, aby se mohli připojit do ještě většího kola. Poštěstí-li se vám je spatřit,

jsou takové tanečky hotovou pastvou pro oko, radost pohledět. (s. 20).

 

 V této větě vidíme dvě sponová  slovesa ve finitním tvaru (have the ability,  are

captivating to behold) a následně z polovětných vazeb participia (seen, spinning), nefinitní

tvar  (to  behold, to  follow)  a  gerundium (captivating).  Můžeme  si   zde  všimnout  také

většího  rozsahu  anglického  slovesa,  což  nám  dovoluje  v  češtině  používat  verba

konkrétnější s bohatším obsahem. Vyhneme se tak nežádoucímu opakování sloves typu

mít a být.

A long-lived and shy race, they came to know the earth´s secrets well and were so intimate with

nature as to be fully a part of her, perceiving everything upon her as being alive. (s. 2) 

Byly daleko menší než lidé,  dlouhověké a nesmělé. Pronikly hluboko do tajů země, všechno

kolem sebe vnímaly jako živé a žily v takovém souznění s přírodou, že se staly její nedílnou

součástí. (s. 13)
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 Deverbalizovaná  anglická  struktura  je  v  češtině  nahrazena  sponovým slovesem,

přičemž v tomto případě můžeme použít i ekvivalentní složené adjektivum. Perceiving zde

představuje opět participiální konstrukci, naproti tomu being spadá do tvarů gerundia.

The enigma and identity of the little people have, through the ages of yore, vexed greater minds

than thine tiny and persevered in the asking. (s. 1) – vsuvka, elipsa mind (V češtině nastává

modifikace a změna úhlu pohledu, která umožní mind úplně vypustit.)

Kouzelné bytosti, jejich podstata a záhady s nimi spojené nám leží v hlavě odedávna. Už od

dávnověku trápily dokonce i velké spisovatele a ani dnes nám nedávají spát. (s. 9) 

 První zvýrazněná část anglické věty slouží jako příklad parenteze, dalšího způsobu

kondenzace textu. Všímáme si také výpustky substantiva mind. V tomto případě jsme při

překladu zvolili modifikaci, která nám umožňuje  mind vypustit úplně, neboť sém zůstal

zachován implicitně.  The asking zde reprezentuje gerundium ve funkci substantiva, které

vzniklo derivací od slovesa.

  Kromě polovětných konstrukcí patří k výraznému syntaktickému jevu Johnsonova

textu  také  parenteze  neboli  vsuvka.  Parenteze  tvoří  jakousi  informační  nadstavbu

k základní linii textu a slouží např. k rozšíření textu či subjektivním poznámkám (Čechová

2011: 298). 

Dew,  gathered  from the  grass  upon  the  four  main  celebration  days  of  the  year,  was  also

exceptionally blessed by the little people,  being useful for healing.  Sometimes, upon watery

days, if you listen carefully, high pitched pixie laughter […] (s. 10) 

 Zde vidíme příklad polovětné konstrukce ve funkci vsuvky, můžeme se však setkat

i s podobou nevětnou.

The best  times  to  do  this  are  during  the  four  hinges  of  the  day  (sunrise,  midday,  sunset,

midnight) and especially between the lights, at dawn and dusk, when day and night are equal.

(s. 8)

 Takové vsuvky jsou do textu zapojeny asyndeticky a v původním textu se nejčastěji

jedná  o  různé  varianty  názvů  bytostí  a  jejich  doslovné  překlady,  které  jsou  obvykle

vyznačeny ještě kurzivou či ohraničeny uvozovkami.
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[…] an old expression known as Foidin Seachrain, the 'stray sod', a familiar name for an age-

old experience of stepping,  unknowingly, onto a piece of sacred land enchanted by the little

people. (s. 4)

 Pozornost si zaslouží typické větné konstrukce běžné pro angličtinu, které Quirk

nazývá „verbless adverbial clauses“ (1972). V angličtině obvykle vznikají z participiální

konstrukce s elidovaným being a pracují s důrazem a rématem; v našem textu mají často

také  nevětnou  formu.  Obvykle  se  používají  k  emfázi,  nicméně  zde  spíše  ekonomicky

poskytují doplňující informaci, aniž bychom ji museli zvlášť včleňovat do věty. Do češtiny

se tyto konstrukce často převádí jako francouzský doplněk (Bečka, 1935). Jedná se však o

méně typickou konstrukci, která by zcela neodpovídala stylové rovině textu, proto jsme se

v překladu rozhodli pro změnu úhlu pohledu a přestylizování věty.

Beautiful  and  intelligent, they  would  sometimes  take  captivated  mortal  men  as  their

companions.  (s. 32)  

Občas si zvolily za své druhy obyčejné muže, kteří byli uchváceni jejich půvabem a chytrostí.

(s. 18)

V textu se objevuje také přístavek ( […] and especially between the light, at dawn

and dusk, when the day and night are equal  (volný přívlastek oddělený čárkou,  [s. 8]);

[…]  known as Foidin Seachrain   the    '  stray sod  ' (těsný přívlastek bez čárky  [s. 4]), i ten

můžeme chápat jako jistý prostředek kondenzace a zároveň parafráze,  kdy vyjadřujeme

tutéž skutečnost různými způsoby. 

 Dalším jevem, který je vhodné v rámci syntaxe zmínit, je časté použití pasiva (high

pitch laugter can be heard, the door to their  world may be revealed, an astonishingly

beautiful  species  of  the  little  people  may  sometimes  be  seen).  Obecně  platí,  že  tento

slovesný rod používá více angličtina, mimo jiné pro práci s aktuálním členěním větným.

V češtině se  hojně setkáváme s převodem do aktiva;  aktuální  členění  se zde vyjadřuje

jinými  prostředky.  Zároveň  se  trpný  rod  používá  v psaném  a  formálním  stylu,  kam

Johnsonův text spadá.  Jelikož se však nejedná čistě o formální text a autor se v textu

poměrně  často  obrací  na  čtenáře,  rozhodli  jsme  se  konativní  funkci  rozšířit.  Většinu

smyslových  sloves  tak  převádíme  pomocí  druhé  osoby  plurálu  nebo  nevyjádřeného

všeobecného podmětu (možná uslyšíte zvonivý smích a švitoření, můžeme někdy spatřit

kouzelnou bytost tak krásnou, až se tají dech).  

 S otázkou syntaxe a morfologie, potažmo i s funkčně sémantickou stránkou souvisí

modalita. Johnson ji používá velmi často zejména  u možného popisu chování bytostí vůči
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lidem a při nástinech možných situací  (the use of this water  could improve matrimonial

prospects; their  mood  can reflect  the  everchanging waters, they  would often  do many

domestic  jobs).  Podrobněji  se  budeme  touto  otázkou  zabývat  v  rámci  rozboru

překladatelských řešení, nyní si jen zmíníme nejčastěji použitá modální slovesa v textu.

Dušková (2012: 180) uvádí výčet osmi členů (can, may, must, shall, will, ough,, need, dare

v préteritu i prézentu) plus used to, které mají po formální stránce společný charakter a liší

se použitím v závislosti na kontextu a stupněm modality. V Johnsonově textu se s největší

frekvencí vyskytuje may a dále will a can i ve tvarech préterita. 

 Již  jsme  zmínili  kondenzovanost  originálu  a  potřebu  tyto  zhuštěné  výrazy  pro

češtinu  zvolnit.  V  Johnsonově  textu  však  existuje  úsek,  kde  toto  řešení  nutné  není.

Výjimku v substitucích polovětných vazeb tvoří glosář. Obsahuje jich nejvíce, ale zároveň

je umožňuje s  jistou segmentací  v podstatě  zachovat.  Zde se řídíme spíše funkcí textu

(sdělit maximum informací na co nejmenším prostoru) a stylem hesel; jazykové prostředky

zde vystupují v podružné roli.

BROWNIE (Scotland). Little man or House Brownie. If he decides yoo are one of these kind

hearted helpful little pointy-eared men with dark eyes, long fingers,  wearing a felt cap and a

brown, blue, or green suit, […]. Nocturnal and intelligent, except for the Scottish Dobbie, who

though well-meaning, is a little clumsy. (s. 48)

elipsa people,  participium, přístavek,  vsuvka (V češtině  nahrazeno lexikálně,  kdy označení

bytosti implikuje dobré mínění.)

GRUNTÍK (brownie; Skotsko). Pidimužík, domácí skřítek, hospodáříček. Užitečný tmavooký

šotek se špičatýma ušima a dlouhými prsty, nosí plstěnou čapku a hnědé, zelené nebo modré

oblečení. Nastěhovává se k dobrosrdečným a počestným lidem […]. Noční a chytré stvoření,

jen skotský druh gruntíka známý jako Dobík zmateníček bývá trochu popletený, ale není zlý. (s.

25)

 Obecně můžeme říci, že v textu převládají dlouhá souvětí s častými vsuvkami, která

jsou místy proložena větami kratšími. Tato kompozice napomáhá rytmizaci textu a vlivem

„náhlé jednoduchosti“ věty nechává patřičně vyznít  dané informace.  Vychází  tak vstříc

čtenáři, pro něhož je text poutavější.

Crossing such divisions,  whether  natural  or man-made,  can transport  one directly into the fairy

realm, and ancient mounds, barrows, tumuli, standing stones, circles of trees and tors are still today

visited across all lands by those seeking to walk between the worlds, for such places where realms

meet are sacred ground and are avoided by ordinary folk. Another word of warning, however. (s. 6)
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 Suprasegmentální  prvky patří  spolu  s  nonverbálními  k  prostředkům,  které

přesahují až na obecnou textovou rovinu a udávají „tón“ textu. Tyto prvky jsou závislé

zejména na médiu a sociokulturních parametrech prostředí, v němž originál vznikl. Do této

kategorie Nordová řadí interpunkční znaménka,  závorky, kurzivu, tučné písmo, etc. (2005:

132). Dále sem patří také projev „fonetiky“ v textu – atypický pravopis, aktuální členění

větné,  rytmizace.  Aktuální  členění  větné  jako  výrazný  prvek  jsme  rozebírali  v rámci

syntaxe (s. 43), nyní se zaměříme spíše na grafické prvky oddělení. 

 V textu se s největší frekvencí vyskytují společně s tečkami čárky. Ze tří znamének

(čárka, středník, dvojtečka), která uvádí jako oddělovací, o nich Quirk (1972: 1058–1059)

hovoří jako o jediném znaku, které rozděluje jednotlivé části věty.  Středník a dvojtečku

naopak vnímá jako oddělení  sémanticky a  gramaticky samostatných jednotek,  jež byly

spojeny do jedné predikce. Dále uvádí, že tečka má také nejširší použití, což ilustruje na

celé škále gramatických situací. V češtině zastávají dvě základní role: rozdělovací (spojení

nejčastěji bezespoječných vět či výrazů v koordinačním vztahu) a vydělovací (vyznačení

syntaktických celků v podřadném souvětí či větě složené) (Čechová 2011: 50). V překladu

převažují  podřadná  souvětí,  čárku  jsme  tedy  uplatnili  více  jako  vydělující  element.

Vzhledem  k  délce  souvětí,  kterou  jsme  se  snažili  pokud  možno  zachovat,  došlo

v porovnání  s  originálem  i  na  častější  použití  středníku,  jenž  umožňuje  markantnější

oddělení než čárka, a přesto zachovává danou informaci v jedné větě. Navzdory tomu, že

středník se vyskytuje na českém poli  nejvíce v odborné literatuře a v jiných textech je

vnímán příznakově,  nenašli  jsme v odborné literatuře žádný argument,  který by tomuto

interpukčnímu znaménku příznakovost přisuzoval, a proto jsme se rozhodli jej v textech

zařadit.  Mezi  další  interpunkci,  která  se  analogicky  objevuje  v  obou  textech,  patří

spojovník a pomlčka užité v souladu s jazykovým územ a pravidly morfologie. Jako jeden

z prostředků kondenzace Johnson využívá kompozita napojená přes spojovník (full-moon

nights, a  long-lived  and  shy  race, ancient  earth-fertility  dances, inner-sense),  místy

dokonce  aglutinační  bezespoječný způsob (nighttime, tribespeoples).  Ani  jedno použití

není češtině v tomto smyslu zcela vlastní (s výjimkou např. adjektiv popisujících barvy –

zelenomodrý,  bílo-zelené  tričko  či  uznávané  varianty  adjektivních  kompozit  kulturně-

historický přehled,..., která lze ovšem psát i bez spojovníku jen s mezerou), museli jsme se

tedy uchýlit k opisu či jinému přijatelnému řešení na úkor kondenzovanosti.

 Mezi  non-verbální  prvky dále  řadíme také  zvýraznění  v textu.  Johnson využívá

zejména tučný řez písma v nadpisech pro větší přehlednost,  kurzivou potom vyznačuje

podnadpisy  a  různé  jazykové  verze  názvů,  označení  bytostí  při  prvním  uvedení  či

etymologické  poznámky.  U  bytostí  opět  dochází  k  nekonzistenci  –  někde  se  kurziva
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objevuje, jinde nikoliv. Pravděpodobně se nejedná o záměr autora, abychom tedy rozlišili

lingvistická a etymologická zdůvodnění od používaných označení, ponechali jsme kurzivu

pouze u jazykových poznámek a podnadpisů. 

3.2.3 Funkce textu

 Z hlediska obecných funkcí literatury můžeme říci, že Johnsonův text plní zejména

funkci poznávací (informuje a vzdělává), zábavnou a estetickou (vyvolává estetický zážitek,

podněcuje fantazii). Roman Jakobson (1995: 73–85) popisuje model šesti obecných funkcí

jazyka:  referenční,  konativní,  fatickou,  expresivní,  poetickou  a  metajazykovou.  Každá

funkce je zaměřena na některého z činitelů řečového aktu, analogicky dle předcházejícího

výčtu kladou jmenované funkce důraz na kontext, adresáta, kontakt, mluvčího, sdělení a

kód.  Obvykle  texty  vykazují  v  různé  míře  více  funkcí,  na  základě  četnosti  zastoupení

určujeme funkci převládající.

 Jedním z hlavních účelů textu je čtenáře vzdělat a seznámit jej s rozmanitými druhy

kouzelných  bytostí.  Spolu  s  poetickou  funkcí,  o  níž  se  blíže  zmíníme,  tedy  bude

dominantní  funkce  referenční,  jejíž  hlavní  účel  je  informativní  a  naučný.  Vzhledem

k tématu  nemůže  Johnson  text  opřít  o  tvrdá  data.  Jedinými  relativně  objektivními,

relevantními a věrohodnými argumenty, jimiž autor své tvrzení dokládá, jsou lingvistické

pasáže,  kde  vysvětluje  původ  označení  pro  bytosti  a  jejich  podobnost  v  různých

jazykových variantách.

Several possible Gaelic roots point to the origin of the name, referring to lugh corpan, 'body of

light', leith bhrogan, the 'one-shoemaker' or luacharma´n 'pygmy'. (36)

 Tím se dostáváme i k funkci  metajazykové, která se orientuje na kód textu jako

takový. Podle Jakobsona se jedná o prostředek, který takto poskytuje spíše informace o

sobě samém než o mimojazykové skutečnosti. V našem anglickém textu do této kategorie

řadíme jednak etymologii  nebo regionální  obdoby slov, stejně tak pasáže,  v nichž jsou

zmíněny další jazyky ostrovů (text nejvíce odkazuje na irštinu a velštinu). 

 Nyní se vrátíme k funkci poetické, která v textu převládá spolu s referenční. Tato

funkce  staví  do  popředí  zejména  formu  sdělení.  Pomocí  rozmanitých  uměleckých

prostředků,  obrazného a  příznakového jazyka  a  dalších  prvků text  působí  na receptora

určitým estetickým dojmem. Po vzoru publicistů se snaží Johnson upoutat titulky kapitol

(The Wild Woodland – woods between the worlds; [s. 22]), kde kromě aliterace pracuje i
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s rytmem [The Green Gallitrap – a merry dance of hop, skip and trot;  [s.  28]). Autor

pravděpodobně vědomě využívá aliteraci i ve vlastním textu (fairy folk, being blessed, sea

and shore, populated places), dále se často vyskytují neobvyklé lexémy, obrazný jazyk je

zajištěn nejčastěji atributy.

 Zejména  v  závěru  jednotlivých  kapitolek  se  setkáváme  s  implicitní  konativní

funkcí, kdy se autor obrací na čtenáře, a to buď přímo s podmětem  you, a nebo formou

pasiva, přičemž implicitně vyjádřeným konatelem je opět adresát textu. Uvedené formy

můžeme interpretovat dvojím způsobem: buď jako neutrální všeobecný podmět, nebo jako

přímé oslovení čtenáře. Johnson se v textu neustále snaží vzbudit náš zájem o bytosti a

v těchto pasážích nenásilně nabízí možnost, jak s nimi „přijít do kontaktu“. Tento postup je

v podobných publikacích poměrně běžný, jeho cílem je vtáhnout a zapojit čtenáře do děje.

Podobný zaznamenáváme např.  v  pohádkách,  kdy vypravěč  promlouvá přímo k dětem.

Proto se přikláníme ke druhé interpretaci a v překladu oslovujeme adresáta. V následující

větě máme zastoupeny příklad pasiva i podmětu you:

Sometimes, upon watery days, if you listen carefully, high pitched pixie laughter can be heard

ringing  around wells as it replenished and refreshed. (s. 10)

 

 Jak můžeme vidět, nejedná se výslovně o dialog, otázky či  výzvy, které by spadaly

spíše do funkce fatické. Ta se v textu téměř nevyskytuje; výjimku tvoří závěr v podobě

řečnické otázky ([…] you´ll be off with fairies then, won´t you. So good luck and until next

time.) či anotace na přebalu knihy:  (Have you ever seen a pixie? Really? How about a

nixie? Where would you find a brownie?). Tento text však jednak není součástí našeho

překladu, jednak zde fatická funkce zcela převládá z propagačních důvodů, aby navnadila

čtenáře ke koupi publikace či k přečtení.

 Expresivní  funkce je v textu také spíše implicitní,  autor takřka neformuluje své

názory a postoje otevřeně, velmi zřídka používá zájmeno I. Z celého textu však tušíme

Johnsonův  kladný  vztah  k  mytologii  a  světu  kouzelných  bytostí.  Některé  zmínky

(komparace  dob  dávno  minulých  se  současností  –  invisible X  visible  century;  naši

předkové a soulad s přírodou X dnešní „zaslepenost“) implikují nesouhlas se směrem, jímž

se civilizace ubírá.

 Pro  porovnání  uvádíme  ještě  dělení  funkcí  podle  Karla  Hausenblase (1972) ve

svém  díle  čtyři  základní  funkce  textu:  zpravovací,  působící  (konativní),  estetickou  a

kontaktovou. V textu jsou tyto funkce zastoupeny v různém poměru, přičemž na základě

analýzy  jednotlivých  promluv  rozlišuje  styly  simplexní  (převažuje  jedna  funkce)  a
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komplexní (kombinace dvou či více stylů ve srovnatelném zastoupení). Jak můžeme vidět,

Jakobsonův  a  Hausenblasův  náhled  na  funkce  textu  nesou  určité  známky  podobnosti,

ačkoliv  se  liší  např.  termíny  (Jakobsonova poetická  a  Hauseblasova  estetická  funkce).

V každém případě je rozebíraný text komplexní, neboť vykazuje značné zastoupení více

funkcí, slovy Jakobsona se jedná zejména o referenční a poetickou. 

3.2.4 Stylistické zařazení

Stylistické  zařazení  opět  nemůžeme posuzovat  jako izolovanou vlastnost  textu,  protože

vyplývá z vnitrotextových i vnětextových faktorů a zamýšlených funkcí textu. Výše jsme

text dle funkcí charakterizovali jako komplexní. Funkce zároveň mohou sloužit k potvrzení

našich  domněnek  o  stylistickém  zařazení.  V  této  části  budeme  vycházet  z  Petera

Newmarka  a  Stylistiky  češtiny od  Marie  Čechové  a  kolektivu.  K určení  funkcí  textu

použijeme model Romana Jakobsona.

 V návaznosti na Eugena Nidu8 uvádí Newmark čtyři základní skupiny umělecké i

věcné literatury. Jako charakter narativních (vyprávěcích) textů vyzdvihuje dějová slovesa

a celkovou dynamičnost textu.

The remains  of  their  skipping feet  leaves patches  of  circular  bare,  sacred,  earth  and never

entered or ploughed for fear of reprisals from the little people. (s. 28)

 Takové  pasáže  v  originálu  najdeme  (zejména  u  popisu  činnosti  kouzelných

stvoření),  často  se  však  vyskytují  v  pasivní  formě,  což  oslabuje  jejich  efekt.  Naopak

deskriptivní  (popisný) styl  je  charakterizován  jako  text  převážně  statický  s  častými

konektory,  adjektivy a dalšími členy rozvíjejícími syntaktická substantiva. Rovněž tento

styl v textu najdeme, když autor popisuje vzezření a charakter jednotlivých bytostí.

The Asrai are gentle women of the water, many hundreds of years old, yet still very beautiful

with long verdigris hair and webbed toes. (s. 14)

  Zbývající  diskuzní a  dialogický typ  se příliš  nevyskytuje,  jediný prvek,  který

bychom mohli postřehnout, jsou abstrakta (glimpses, life, glamour, rapture), která se dle

Newmarka vyskytují zejména v diskuzních textech. Nutno však podotknout, že Johnson

abstrakta používá spíše vzhledem k obsahu knihy, než že by se tak snažil nastínit polemiku

či  úvahové  postupy.  Obecně  tedy  můžeme  říci,  že  z Newmarkovy  klasifikace  textů

8Nida, Eugen (1914 - 2011) Americký lingvista, jeden ze zakladatelů translatologie. Zabýval se dynamickou

ekvivalencí a překlady Bible.
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převládá diskuzní a dialogický typ. Zároveň si můžeme povšimnout, že v českém prostředí

Newmarkovy  kategorie  v  podstatě  odpovídají  slohovým  postupům  (vyprávění,  popis,

úvaha), což opět dokazuje těsnou provázanost lingvistiky s konkrétním jazykem. Pokud

tedy aplikujeme určitou klasifikaci  na jiný jazyk,  než pro který je původně zamýšlena,

téměř nevyhnutelně dochází k posunům.

 Newmark (1998: 14) používá ve své práci také stylistickou škálu („stylistic scale“),

kde ustanovuje jednotlivé kategorie na základě formálnosti,  obecnosti a emocionálnosti.

Dle  charakteristiky  jednotlivých  skupin  bychom Johnsonův  text  popsali  jako  převážně

neutrální s občasným přesahem do formálního stylu. K tomuto závěru nás přivedla použitá

lexikální škála, syntaktické struktury, nezkrácené slovesné tvary a další rysy typické pro

stylisticky vyšší texty. Z hlediska obecnosti, která se odvíjí zejména od lexika, můžeme

říct, že originál vykazuje znaky jednoduchého hovorového jazyka („simple“), populárního

(„popular“), který bychom mohli přirovnat ke spisovné hovorové češtině, a kultivovaného

(„educated“)  stylu  s  užitím  spisovného  jazyka,  protože  autor  vedle  standardní  zásoby

používá i méně frekventované lexémy,  archaismy či regionální výrazy. Přesto však, jak

jsme zmínili u presupozic, nepotřebuje adresát výchozího textu příliš hluboké znalosti dané

problematiky.  Kategorie „factual“ (věcný styl) by potom náležela k poslednímu kritériu,

emocionálnosti, jelikož Johnson sice používá emocionálně zabarvené lexémy a hodnotící

výrazy, zásadně však nevybočuje z linie formálního textu.   

 Odlišný pohled na stylistické zařazení dle převládající funkce textu nabízí Čechová

ve  Stylistice současné češtiny (1997). Pro písemný projev rozlišuje jako hlavní kategorie

styl odborný, administrativní, publicistický a funkční styl umělecké literatury. Evidentně se

nejedná o text  administrativní,  vzhledem k adresátovi,  „povrchnosti“  obsahu a absenci

typického lexika výrazů můžeme vyloučit i styl odborný. Přesto v textu nacházíme v hojné

míře pasivní konstrukce či statická a sémanticky široká slovesa, která patří k této kategorii.

Ačkoliv médium neodpovídá, v našem textu můžeme rozeznat některé rysy publicistického

stylu (parenteze, elipsy, přívlastky, metajazyková rovina), ale zároveň zcela chybí aspekt

aktuality a s ní spojené vyjadřovací prostředky, publicismy,... Stejně tak text nespadá ani

do kategorie umělecké literatury, pro niž je charakteristická funkce komunikační, sdělná a

umělecká. Opět zde ale vidíme jisté znaky tohoto stylu – zřetelná snaha umělecky působit

na čtenáře, poetizace sdělení, využití tropů (zejména aliterace, zvukomalba). 

 Přestože existují textové útvary, které se dají dle typologie Čechové jasně zařadit,

Johnsonův text k nim nepatří. Na základě předchozího rozboru můžeme říci, že vykazuje

znaky uměleckého a publicistického textu, místy bychom nalezli i prvky odborného. Žádná

z kategorií však není zcela vyhovující, jak naznačuje i Hausenblasův popis komplexního
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stylu. Podobný výsledek zaznamenáme, pokud se pokusíme text zařadit podle slohových

postupů. Autor používá výkladový postup (zejména v úvodních pasážích), v části lexikonu

převažuje popis s prvky vyprávění. Patrná je snaha o poetickou funkci spolu se snahou

čtenáře  vzdělat  a  rozšířit  mu  obzory.  Na  základě  této  hrubé  analýzy  by  se  nabízela

kategorie populárně naučné „ oddechovější“ literatury s prvky fikce vzhledem k obsahu,

jejímž cílem je čtenáře informačně obohatit a zároveň pobavit. Přestože tato kategorie by

mohla připadat v úvahu, většina populárně naučných knih na českém i britském trhu je

pojata trochu jinak, současné nabídce knihkupectví dominují zejména publikace o životním

stylu, seberozvoji či psychologii a jejím uplatnění v běžném životě. 

 Závěrem této podkapitoly můžeme říct, že náš text není možné z hlediska stylistiky

jednoznačně  zařadit,  protože  obsahuje  prvky  typické  pro  různé  styly.  Autor  používá

nejvíce  prvků z uměleckého  a publicistického  stylu.  Pokud se týká  žánru,  nejblíže  má

publikace k dílům populárně naučným, ačkoliv ani do této kategorie text přesně nezapadá.

Stručně  shrňme,  že  před sebou máme text  s  jasně viditelnými  stopami  sociokulturních

parametrů. Jeho autorem není spisovatel, z čehož vyplývá, že může mít ke kompozici textu

svébytný přístup, přesto věnuje pozornost nejen obsahu, ale i formě, dochází však k jisté

nekonzistenci.  Text,  jehož  cílem  je  seznámit  adresáta  s  kouzelnými  stvořeními  a

anglosaskou mytologií, je určen pro širokou čtenářskou veřejnost. 

3.3 Metoda překladu

 „ Překlad je jako žena, je-li krásný, není  věrný, a je-li věrný, není krásný.“ (Jiří Žáček,

překlad okřídleného francouzského úsloví9)

 K vytvoření konzistentního překladu je třeba stanovit si jednotný postup, který nám

umožní zachovat stěžejní funkce a rysy textu a zároveň ho přizpůsobit pro češtinu a její

uživatele.  Levý  (1997:  53)  ho  ve  svém  třífázovém  modelu  překladatelské  práce

(pochopení, interpretace a přestylizování předlohy) přidružuje k fázi interpretace, Popovič

(1975: 39–44) a jiní teoretikové ho naopak zmiňují jako samostatný krok. Z obou přístupů

je  však  zjevná  důležitost  této  fáze.  Levý  rozlišuje  dvě  základní  překladatelské  normy

(reprodukční,  uměleckosti),  z nichž dále vyplývají  dvě koncepce: doslovná a adaptační.

Doslovný  přístup  můžeme  obecně  charakterizovat  jako  věrnější,  zatímco  adaptační

představuje volnější metodu, jež pomocí drobných modifikací dosahuje totožného účinku

9„La traduction est comme une femme; si elle est belle, elle n’est pas fidèle, si elle est fidèle, elle n’est pas

belle.“
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originálu  na  čtenáře,  jako  má  originál.  Pro  každý  typ  textu  je  vhodný  jiný  přístup,

respektive jiný poměr těchto dvou koncepcí, jelikož s výjimkou specifických textů, které

vyžadují konkrétní metodu (např. administrativní texty →  reprodukční) se zpravidla jedná

o syntézu obou metod.

 Z analýzy vyplývají dominantní funkce a textové rysy, které je potřeba adekvátně

převést a zachovat. Konkrétně se jedná o poetickou a referenční funkci, kdy se Johnson

snaží svému publiku sofistikovanou formou představit kouzelné bytosti. Referenční funkce

je zde  nezpochybnitelná,  přesto  se  často  nejedná o konkrétní  informace  ve formě  tzv.

tvrdých dat. Tím pádem i zachování této funkce nám dává větší  možnost volby řešení.

Klíčový faktor působení na čtenáře potom vyžaduje spíše adaptační přístup, podstatné je,

aby text zůstal pro čtenáře čtivý a poutavý.

  Překlad  The  Little  People  of  the  British  Isles je  v  podstatě  spíše  implicitně

přiznaným překladem (čtenář pravděpodobně nebude překvapen, že autorem není Čech),

přesto jej však představujeme primárně jako český text, nikoliv překlad. Z toho důvodu se

budeme  snažit  zachovat  faktickou  stránku  textu  a  informační  hodnotu  s  důrazem  na

uměleckou  formu.  Tím pádem se  uchýlíme  k  určitému  stupni  stylizace  textu  v  zájmu

adaptace na cílový jazyk a zachování stylistických konvencí. Pokud se nám podaří oba

přístupy vhodně vyvážit, zachováme stěžejní funkce textu a jeho efekt na čtenáře. 

3.4 Překladatelské problémy

 V rámci  podrobné analýzy jsme již  nastínili  několik problémů,  s  nimiž  se jako

překladatelé budeme muset vypořádat. V této kapitole si je rozdělíme na jednotlivé oddíly,

rozebereme podrobněji, ukázky si opět doložíme příklady. 

 Všeobecným  problémem  textu  jako  celku  je  kulturní  neekvivalence,  které  se

budeme věnovat v prvním oddílu. Další obtížnosti  vycházejí již z jazykové stránky textu,

kde  hlavní  kategorie  tvoří  problémy  lexikálně-morfologické  a  syntakticko-gramatické.

V rámci rozboru jsme vycházeli zejména z publikace Teorie překladu (Knittlová, 1995).

3.4.1 Kulturní neekvivalence

 Tento  problém pramení  z  odlišných presupozic  receptorů  výchozího  a  cílového

textu. Jak jsme již zmínili, originál je jasně ovlivněn sociokulturními parametry britských

ostrovů. Primárním adresátem textu je osoba, která je s takovým prostředím obeznámena,

takže geografické názvy, měrné jednotky, jazykové vysvětlivky a další anglosaské prvky u
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ní  vyvolají  kýženou asociaci.  Samozřejmě záleží  na konkrétní  osobě a  jejím přehledu,

obvykle se však nejedná o věci, jež by se zcela vymykaly průměrnému povědomí. Naproti

tomu  český  čtenář  (opět  v  závislosti  na  jedinci)  nemusí  vždy  získat  z  textu  jasnou

představu, tudíž bude jistá kompenzace nutná. 

 Existuje  více  metod  vyrovnávání  tohoto  problému  v  závislosti  na  typu  textu  a

předpokládaném receptorovi. Na základě analýzy je imaginárním adresátem české verze

průměrně vzdělaný člověk nebo dětský čtenář, rozhodli jsme se tedy zavrhnout variantu

vysvětlivek  pod čarou a  odkazů.  Domníváme  se,  že  toto  řešení  by text  a  jeho čtivost

značně narušilo. Nejčastěji v textu použijeme vnitřní vysvětlivku, tedy drobné rozšíření

textu.  Nutno  však  podotknout,  že  širokospektrální  zaměření  textu  (dospělí  i  děti)

komplikuje otázku volby. Snažili jsme se tedy individuálně posuzovat, zda jsou zmíněné

informace v textu důležité, vyvolají ve čtenáři patřičný efekt, a na základě toho doplňovat

text tak, aby starší čtenáři nebyli ošizeni a zároveň text zůstal zajímavý pro mladší. Dále

bychom navrhovali  revizi  glosáře  a  jeho rozšíření,  aby v  něm byly  obsaženy všechny

bytosti v lexikonu samostatně zmíněné plus další možné příklady. Originální verze některé

bytosti postrádá (drníci, hobiti,...).

 Puck´s Valley, a fabled magical valley in the Brecon Mountains of Wales (s. 30)

 proslulým údolím Puck´s Valley v národním parku Brecon Beacons na jihu Wales  u  (s. 17)

 Wales jako svérázná oblast v rámci ostrovů je zpravidla českému čtenáři známá,

protože zde navíc Johnson přidává referenci na konkrétní lokaci, doplnili jsme zeměpisnou

orientaci  o  popis  světové  strany.  Vzhledem  k  tomu,  že  údolí  tvoří  jedno  ze  dvou

rematických jader celé věty, nepřichází v úvahu, abychom tuto zmínku zcela vypustili či

nivelizovali.

 knowe at Aberfoyle, in Scotland (s. 22) : vrch u vesničky Aberfoyle ve Skotsku (s. 15)

 

 I v tomto případě došlo k rozšíření textu, kdy konkretizujeme geografický název,

čímž zároveň vyvoláváme i představu, která se u adresáta originálu tvoří automaticky, a

sice že dané místo se nachází v poklidné venkovské oblasti.

 Podle Johnsona jsou stěžejními „biotopy“ kouzelných bytostí  oblasti  s výrazněji

dochovanými keltskými kořeny. Nejčastěji zmiňuje Wales, Irsko, místy Skotsko, svérázný

ostrov Man a jiné Normanské ostrovy; z Anglie převažuje jih a okolí hrabství Cornwall.
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Dále jsou uváděna konkrétní místa, pokud je výskyt nějak specifikován (Puck´s Valley,

Aberfoyle). Tyto údaje jsou směrodatné pro anglofonní čtenáře, kteří mohou mít s danými

destinacemi i osobní zkušenost. Našemu čtenáři to budou pojmy nejspíše povědomé (jedná

se zpravidla o známější názvy velkých historických oblastí království či správních celků),

avšak budou mu celkově vzdálenější. V případě hypotetického vydání publikace bychom

navrhovali knihu doplnit předmluvou s mapkou, kde by byly jednotlivé oblasti vyznačeny,

aby při čtení textu vznikaly přesnější asociace a zároveň jsme nemuseli tolik zatěžovat text.

Do této předmluvy bychom mohli zahrnout i stručné základy anglosaské mytologie, jazyky

dané oblasti a některé reálie, s nimiž se v textu setkáváme. Tato pasáž by byla určena spíše

dospělým  čtenářům  a  jejím  cílem  by  bylo  poskytnout  čtenáři  komplexní  vhled  do

problematiky. 

 Se sociokulturním aspektem textu jsou spojena také jména literátů či výtvarníků, na

něž  se  autor  odvolává.  Domníváme  se,  že  William  Shakespeare tvoří  známý  pojem i

v českém povědomí, vysvětlivku jsme dodávali pouze u méně známých umělců, kde jsme

doplnili časové a hrubé umělecké zařazení. 

Many true poets are gifted with the second sight, and Blake and Shelley, both describe the Fairy

Queen in their visionary works. (s. 34)

Nejeden  opravdový  básník  bývá  obdařen  šestým  smyslem.  Vládkyni  víl  popsali  ve  svých

snivých mystických dílech velcí romantičtí autoři William Blake i Percy B. Shelley. (s. 19)

 Do kategorie neekvivalence patří také převody metrické soustavy. Johnson používá

tradiční jednotky délky, aby si čtenář mohl představit velikost, tudíž z hlediska funkčnosti

analogicky substituujeme a převádíme dané údaje na centimetry a metry. Jelikož se jedná

pouze o orientační údaje, dochází zde zároveň oproti exaktnímu matematickému převodu

ke drobnému zaokrouhlení.

leprechauns are between an inch and a foot and a half tall (s. 36)

leprikoni měří od několika centimetrů až do půl metru (s. 19)

 

 Specifickou kapitolu neekvivalence tvoří metalingvistická složka, která zpravidla

z textu  určitým  způsobem  vyčnívá  a  jinému  než  prvotnímu  adresátovi  originálu  po

pragmatické stránce mnoho neříká. Johnson používá zejména velštinu a irštinu. Vzhledem

k tomu, že tyto keltské jazyky nemusí být blízké ani mluvčímu angličtiny, zpravidla uvádí i

anglický překlad. V takovém případě postupujeme analogicky s tím, že de facto převádíme

z daného jazyka a pátráme po etymologii slova.
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Several possible Gaelic roots point to the origin of the name, referring to  lugh corpan, 'body of

light', leith bhrogan, the 'one-shoemaker' or luacharma´n 'pygmy'. (s. 36) 

Ve staré irštině nalezneme několik možných kořenů tohoto slova, které mohou znamenat „tělo

světla“, „onen švec“, nebo „pidimužík“. (s. 19)

 

 Ne všechny názvy však mají  dohledatelný  původ, na současné podobě slova se

podepsaly stovky let. V tom případě jsme postupovali jako u překladů názvů bytostí a na

základě jejich vnitřní i vnější charakteristiky uvedli  rovnou českou variantu.  Sémantika

podoby (drn),  stejně jako účinku (bloudění)  zůstává v následujícím případě zachována,

stejně jako syntaktická forma. 

In Ireland, anciently rich in fairy lore, there is an old expression known as Foidin Seachrain   the

'stray sod', a familiar name for an age-old experience of stepping, unknowingly, onto a piece of

sacred ground enchanted by the little people. (s. 4)

V Irsku, zemi s bohatou mytologií, se vypráví o drnících, bludných drnech, na něž lidé naráželi

od pradávna, když se nevědomky dostali na území ovládané vílami a skřítky. (s. 10)

 V textu se vyskytují ovšem také případy, kdy autor uvádí více jazykových variant,

aby doložil,  že  tytéž  bytosti  byly  pod různými názvy známy na větším území.  V tom

případě se uchylujeme k substituci, kdy jména nahrazujeme možnými českými ekvivalenty

dle  smyslu  a  případné  etymologie  slova,  čímž  ilustrujeme  variabilitu  pojmenování.

Vědomě  však  v  takových  případech  některé  lexikální  jednotky  originálu  z  překladu

vynecháváme. Domníváme se totiž, že není bezpodmínečně nutné vymýšlet obdoby pouze

proto, abychom zachovali počet, neboť pokud by se čtenář s těmito názvy v anglosaském

prostředí setkal,  budou to označení  původní.  Ta jsou pro tento účel  uvedena v glosáři,

abychom vytvořili souvislost mezi anglickým a českým pojmenováním.

Also  Hob-gob,  Tom-Tit,  Robin  Round  Cap,  Hob-Thrush,  Goblin-Groom,  Billeboinkers,

Blobins, Gooseys, Hobmen, Hobs. (s. 52)

Též kamníci, výhňáčci, ohničci, Robin Roháček, domácníčci a další. (s. 26)

 Pokud se autor věnuje přímo etymologii,  zachováváme tutéž strukturu, aby byla

podobnost patrná.

FAIRY English word, from the French word 'fée', and the Latin 'fatare', meaning 'to enchant.'

(s. 50)
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VÍLA (fairy).  Anglické  označení  pochází  z  francouzského  slova  fée  , latinsky  fatare,  což

znamená „okouzlit“. (s. 28)

3.4.2 Problémy lexikálně-morfologické

 Obecné analýze lexika jsme již věnovali pozornost, nyní se zaměříme zejména na

překladatelsky nejkomplikovanější oblast, kterou zde představuje terminologie, respektive

názvy kouzelných bytostí.  Přestože skřítky a víly najdeme prakticky ve všech kulturách,

každá folklorní  oblast  jim přisuzuje jiné vlastnosti,  nenacházíme tedy žádné všeobecně

uznávané termíny s totožným denotátem, jako je tomu například u běžných druhů fauny a

flory, které se vyskytují na celém kontinentu. Zajímavé je už samotné slovo fairy10, které

má v angličtině širší význam a označuje stvoření obou pohlaví, pokud nemluvíme přímo o

určité bezpohlavnosti.  Prvotním slovníkovým překladem by do češtiny byla patrně  víla,

nicméně český sém reprezentovaný i  v rodu daného substantiva jasně obsahuje ženský

element. Rozhodli jsme se proto použít rozšířený pojem víly a skřítci. Oproti tomu skřítek

by odpovídal nejvíce anglickému pixie s obdobným denotátem.

 V  textu  se  vyskytuje  několik  obecně  známějších  názvů  (leprechaun, goblin,

hobbit), které jsou buď rozšířenější (goblin, hobit), nebo v případě leprikona tvoří natolik

typický  pojem,  že  existuje  i  český  ekvivalent,  respektive  adaptace.  U  méně  známých

pojmů (banshee) však vyvstává otázka, zda je „česká verze“ (stejně jako v předešlých dvou

příkladech, i v tomto případě se jedná o nulový ekvivalent, neboť tuto bytost český folklor

neobsahuje)  bánší odpovídajícím  řešením,  kde  přepis  pouze  odráží  českou  fonetickou

podobu. Je pravděpodobné,  že toto apelativum patří  k těm méně známým,  přesto jsme

v korpusech  InterCorp  v8  tento  přepis  objevili.  Dalším  argumentem,  který  přispěl

k finálnímu rozhodnutí použít tuto variantu, patří populární hry (PC, deskové, karetní, tzv.

Dračí doupě a jiné) na motivy fantasy, kde se postava typu bánší objevuje pod stejným

označením. Zároveň je však nutné podotknout, že tyto hry zpravidla vychází z anglických

předloh a české verze velmi často užívají i původní anglické názvy.  Nejedná se tedy o

relevantní argument z lingvistického hlediska, avšak s ohledem na to, že fanoušci těchto

her mohou tvořit nezanedbatelnou skupinu našeho potenciálního čtenářstva, rozhodli jsme

se postavu přece ponechat v jim známé podobě. 

 V  textu  se  dále  nachází  několik  proprií,  která  jsme  se  rozhodli  převzít

v nepozměněné podobě. Jedná se o bytosti notoricky známé (královna Mab, Oberon), dále

potom o trpaslíky ze skandinávské mytologie (Nordri, Austri, Sudri, Vestri).  S těmi se

10 A small imaginary creature with magic powers, which looks like a very small person. (Longman, 2009).
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pravděpodobně  průměrný  čtenář  anglické  ani  české  verze  dosud  nesetkal.  Text  však

odkazuje jasně do skandinávské mytologie, kde pod těmito jmény také vystupují. Jména

jsme tedy ponechali  jednak pro snadnější  dohledání,  pokud by chtěl  čtenář zjistit  více,

jednak proto, že samotná propria nesou znaky severských jazyků („i“ na konci, hláskové

skupiny tr, dr) , a tuto návaznost jsme chtěli ponechat.

 Většina jmen bytostí, o nichž se Johnson zmiňuje, patří do anglického folkloru, jak

píše Knittlová (1995: 51–52), jedná se o případ, kdy neexistuje přímý ekvivalent. Tehdy

Knittlová  nabízí  řešení  převzetí  (Sudri, Anthropophagus)  a  případného  počeštění  s

ohledem na  fonetickou transkripci  (puck  : puk,  banshee  : bánší).  Další  variantu  řešení

představuje  kalk  (zde  např.  částečný  buttery  sprites  : máselníčci,  kdy  místo  slova

synonymního výrazu „skřítek“ používáme jednu z deminutivních přípon)  nebo vynechání,

k  němuž  může  v krajním  případě  dojít  při  nulové  ekvivalenci  (zpravidla  specifická

pojmenování a skutečnosti vázané na prostředí). Jako příklad převodu, který má poměrně

blízko k nulové ekvivalenci,  můžeme uvést  Elderly  Mother  : Babička vrba.  V českém

folkloru se nejedná o bytost typicky se vyskytující, vrba se nejčastěji užívá ve spojitosti s

vodníkem. Rozhodli jsme se proto řídit sémantikou a popisem bytosti. Anglický výraz nese

zejména denotát vyššího věku (s tušenou moudrostí),  matku a implicitně vyjadřuje jistý

mateřský přístup a celkově kladný charakter. Denotát stáří, moudrosti, „kladný náboj“ a

rod jsme se rozhodli  transformací  převést do slova  babička,  pro zachování  syntaktické

formy jsme název explicitovali a přidali vnější podobu – vrbu, která vyplývá ze samotného

popisu postavy. 

 V rámci překládání jsme se mimo uvedené dostali i k dalším postupům. V případě

pixie či nixie jsme se uchýlili k částečné adaptaci a ke kořeni anglického slova jsme přidali

český sufix, čímž nám vznikly pixinky, nixušky. Výsledný lexém stále nese stopy původní

verze,  zároveň je  ale  bližší  podstatě  češtiny a  dá se skloňovat.  Přestože  může v textu

působit trochu exoticky, není to v podstatě příliš rušivé, protože čtenář je obeznámen s tím,

že  se  jedná  o  bytosti  z  jiného  prostředí,  navíc  i  tím se  může  poučit.  Pro  substantiva

ženského i mužského rodu nám čeština nabízí celou škálu možných sufixů, které lexém

obohacují o vlastní (v tomto případě deminutivní) obsah. Teoreticky tak mohla vzniknout

např.  nixinka, nixanka, nixenka, nixuška, nixička, nixonka  apod. Výsledná volba potom

částečně  závisí  na  idiolektu  překladatele  a  je  do  jisté  míry  subjektivní.  I  zde  je  nutná

jednotná strategie, proto jsme se rozhodli mužský protějšek pojmenovat nixen. Ačkoliv by

se nabízelo  více českých možností  převodu (vodouš,  vodníř,  vodnář),  nebylo  by řešení

vzhledem k nixuškám konzistentní. Takto jsme zacházeli s lexémy, u nichž jsme nezjistili

konkrétní motivaci pro pojmenování. 
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 Pokud se nám podařilo vypátrat základ slova se samostatnou sémantikou, snažili

jsme se ji  převést  do českého prostředí.  Vzhledem ke specifickým konotátům českých

pojmenování  je  však na místě  obezřetnost.  Mohlo by se zdát,  že  nixušky by se mohly

rovnat rusalkám vzhledem k vodnímu charakteru obou druhů. Ačkoliv by to bylo českému

čtenáři  blízké,  jako  řešení  je  to  nepřijatelné.  Rusalky  jsou  jednoznačně  zakotvené  ve

slovanské mytologii, naprosto odlišném sociokulturním rámci, stejně jako např. vodníci. 

 Jako příklad převodu, u nějž jsme vycházeli ze sémantiky, můžeme uvést brownies

: gruntíci. Podle lexikonu se jedná o hnědě oblečeného skřítka – pomocníčka při polních

pracích  a  jiných  fyzicky  náročnějších  úkonech  na  statku  i  pozemcích.  Sém  barvy  je

z anglického  názvu  jasně  patrný  a  může  rovněž  metaforicky  odkazovat  na  špinavé

zemědělské práce, které skřítek zastává. Analogicky jsme tedy uvažovali nejprve o hlíně

(zemině), ale zejména z konotačních důvodů jsme se nakonec rozhodli pro modulaci úhlu

pohledu a pojmenování vztáhnout nikoliv k materiálu, nýbrž k místu, aby souvislost byla

stále patrná. Podobným způsobem jsme postupovali u většiny případů, kdy jsme se řídili

Johnsonovým  popisem  a  sekundárními  materiály.  Na  základě  vzezření  a  vlastností

kouzelných stvoření jsme vytvářeli české názvy (buttery sprites  : máselníčci, ballybogs  :

bahňák zatrolený, drake : dračínek, hobgoblins : krbíci). Jak vidíme, v souladu s povahou

cílového jazyka docházelo v těchto případech k univerbizaci (máselníčci) i rozšíření pojmu

(bahňák zatrolený), kde přívlastek kopíruje zažitý úzus biologického pojmenování druhů.

 Kromě vlastního kořene slova jsme se setkali i se situací, že název bytosti může mít

vlastní denotát a zároveň sloužit jako lidské jméno, např. Asrai. Kromě reference k paprsku

světla a zářivým objektům se jedná také o nepříliš často používané dívčí jméno. Snažili

jsme se zachovat denotát světla a zároveň najít i funkční jmenný ekvivalent, takže z možné

škály  Hvězdičky, Zázřenky, Světlušky, Paprsčinky, Stříbřenky a  dalších  variant  jsme se

rozhodli pro Jasněnku, která jako jediná splňovala také druhý jmenovaný požadavek. Do

této kategorie by zapadala i bludná světélka willow-the-wisp, jinak také Will o' the Wisp,

kde o' je důsledek elize předložky of. V rámci rešerše jsme zjistili, že tato folklorní bytost

se vyskytuje i v řadě dalších metatextů, kde má různé podoby a vlastnosti. Při pátrání po

sémantice jsme zjistili,  že  Will může být jednak zkrácená forma jména  William, jednak

polysématické substantivum (vzhledem ke kontextu by se jednalo nejspíše o přesvědčení,

rozkaz, nabídku či pozvání). Ekvivalentem pro wisp by byl potom nejspíše proužek dýmu

či  chomáček,  obláček  lehkého  nekonzistentního  materiálu,  což  se  pravděpodobně  váže

k archetypálnímu vypodobňování bludných světýlek. Samozřejmě nemůžeme opomenout

aliteraci w. Hledali jsme tedy možnost, která by splňovala vlastní jméno, vnější podobu

obrazu a „vzdušný“ denotát, v tomto případě kulovitého tvaru. Protože jmen na „ch“ není
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mnoho  a opět  by nezapadala  do  anglofonního  zasazení,  rozhodli  jsme se nakonec  pro

počeštěnou verzi  Vilík chundelík,  kde jsme aliteraci kompenzovali  zvukovou shodou na

konci slov.

 S vlastními jmény jsou spojená i velká písmena, která se v textu objevují. Právě

toto je jedna z oblastí, kde jsme se snažili o větší konzistenci oproti originálu a postupovali

jsme  v  souladu  s  Pravidly  českého  pravopisu  (2012).   Vlastní  jména  (královna  Mab,

Nordri, Oberon)  jsme  ponechávali  s  velkým písmenem.  Malá  písmena  jsme  používali

v souvislosti  s generickým označením   bytosti  jako druhu či  více jedinců (víly, domácí

skřítkové, leprikoni, bludná světélka, máselníčci). V případě, že se jednalo o bytost jedinou

či vzácnější a pojmenování mělo zároveň funkci propria, ponechávali jsme kapitálky na

začátku jména (Jasněnka, Jasánek), pokud se jednalo o víceslovné pojmenování, zůstalo

pouze první písmeno velké (Paní z kopců, Babička vrba).  Tento přístup jsme se snažili

dodržovat, přesto se řídce vyskytly výjimky, např. Dubáci a Duběnky (s. 15). Dubáci tvoří

podobnou skupinu bytostí jako leprikoni či víly, jedná se spíše o pojmenování druhové,

tudíž  bychom psali  na  začátku malé  písmeno.  Ženským protějškem těchto  stromových

skřítků  jsou  v  našem  překladu  duběnky.  Budeme-li  brát  označení  bytosti  jako  jeden

význam,  vzniká  v  češtině  polysémie.  Pod  tímto  označením  se  totiž  zpravidla  rozumí

parazitické  hálky  kulovitého  tvaru,  které  na  listech  dubů  vytváří  určitý  druh  hmyzu11.

Abychom název bytosti jasně odlišili, zvolili jsme velké písmeno, které používáme taktéž u

Dubáků, protože se jedná o táž stvoření a jediný rozdíl tvoří pohlaví. Podobně diskutabilní

by mohl být i puk – dle popisu se jedná o skřítky rozšířené. Pod vlivem shakespearovské

tradice a Snu noci svatojánské, kde vystupuje Puk jako jedna z postav, jsme však uvažovali

i o tom, zda nezahrnout tyto skřítky do kategorie apelativ s velkým písmenem. Jednotlivé

druhy skřítků (nixeni, hobiti, máselníčci, leprikoni,...) jsou však v publikaci popisovány

spíše genericky, rozhodli jsme se proto pro písmeno malé.

 Jak  vyplývá  z  předchozích  stránek,  vlastní  jména  tvoří  jeden  z  výrazných

překladatelských problémů textu, zejména pro svou četnost a rozmanitost. K jejich řešení

používáme několik strategií, nicméně snažili jsme se uplatňovat v jednotlivých kategoriích

analogický postup.  V případě,  že se jedná o všeobecně známé skutečnosti,  adaptovaný

nebo zažitý tvar ponecháváme. Pokud je vlastní jméno sémanticky motivováno, uvažovali

jsme v češtině podobně, abychom zachovali spojení. Velmi často jsme užívali možností

různých  sufixů,  které  v  češtině  nesou  také  vlastní  denotát  (pohlaví,  expresivitu,

velikost,...).

11Duběnka.  [cit.  2015-09-06].  Dostupné z: <http://www.magazinzahrada.cz/rady-a-tipy/halky-dubenky-a-

jine-utvary.html>
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Možnost  přípon  jsme  použili  také  v  případech  tvorby  deminutiv.  Angličtina  ze  své

podstaty vyjadřuje velikost či vlastnost poměrně často přívlastkem (little people), čeština si

může dovolit  použít  k  vyjádření  obdobné jednotky slovo  osůbky,  v  němž došlo  pouze

k nepatrné změně ve slovotvorbě, denotát přesto zůstal zachován. 

 V souvislosti s problematickým lexikem je zapotřebí zmínit také poetickou funkci

textu, zejména nadpisy jednotlivých kapitol, kde autor velmi často pracuje s aliterací či

rytmem. Vedlejším efektem této snahy může být i nevyvážené lexikum, např. v případě

green  gallitrap,  kdy  druhý  lexém  představuje  regionální  archaismus  z  jižní  Anglie,

označující buď dávné popraviště nebo v méně známém výkladu kruh v trávě, který svým

tancem  vytvořila  kouzelná  stvoření.  V  češtině  pravděpodobně  neexistuje  jednoslovné

pojmenování  pro  tuto  skutečnost,  rozhodli  jsme  se  tedy  opět  pro  substituci  zvukovou

shodou a řešení zelené luhy a vílí kruhy.  Tím jsme zachovali sémantiku anglického názvu,

navíc ale došlo ke specifikaci,  neboť „luhy“ jsou podle původního výkladu podmáčené

louky, často v zátopových oblastech, které se neobdělávaly. Tento sém byl však postupem

času nivelizován, jako příklad si můžeme vzít okřídlené „české luhy a háje“, kde rozumíme

spíše louku v širším slova smyslu, což nás dovedlo k uvedenému řešení. Vedle substituce

jsme se dále  snažili  na jiném, vhodnějším místě  v textu anaforu kompenzovat,  ideálně

v podnadpise nebo jiné výraznější pasáži, abychom zachovali stejný efekt na čtenáře.  

3.4.3 Problémy syntakticko-gramatické

 Již v rámci analýzy jsme se zmínili o tom, že text obsahuje poměrně velké množství

drobných  nedostatků  převážně  gramatické  a  stylisticko-syntaktické  povahy  (aktuální

členění  větné,  slovosled,  inkongruence  mezi  podmětem,  přísudkem,  event.  posesivy  a

podmětem). Tyto chyby jsou pravděpodobně důsledek faktoru autora a nepříliš důkladnou

redakcí,  což dokazují  i  četné překlepy.  Všechny tyto drobnosti  by bylo možné kvalitní

korekturou odstranit. Chyby zajisté nejsou úmyslné, nebudeme je tedy komentovat v rámci

gramatických jevů a k českému textu přistoupíme jako k textu po podrobnější redakci.

 Většina rozdílů v této oblasti vyplývá z odlišných povahových rysů výchozího a

cílového jazyka. Angličtina jako jazyk je analytická má jiné možnosti než flexivní čeština,

to jsme si však ukázali již v předchozím oddílu na příponách či v analýze na kompozitech.

Dalším rozdílem je  nominalita  angličtiny,  která  dovoluje  také  znatelně  větší  kumulaci

rozvitých syntaktických substantiv a kondenzovanější vyjadřování, jehož prostředkem jsou

často  např.  již  zmíněné  polovětné  konstrukce  (s.  45–47).  Čeština  oproti  tomu
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upřednostňuje verbalizaci. Shrnuto slovy Knittlové: „Angličtina jako izolační analytický

jazyk má více výrazů analytických. Víceslovných a současně také často explicitnějších než

čeština, syntetický jazyk flexivní.“ (1995: 17).

 Knittlová  také  uvádí,  že  mezi  lexikálními  jednotkami  obou  jazyků  dochází

nejčastěji k tomu, že český lexém obsahuje nějakou významovou složku navíc, jedná se

tedy  o  specifikaci  a   substituci  hyponymem.  Týká  se  to  zejména  sloves,  která  mají

v angličtině  obecnější  význam,  ale  nezřídka  opomíjejí  prostředek,  způsob,  dokonavost

apod. (Knittlová 1995: 20–21). Podobný proces pozorujeme u jmenných řetězců, kdy je

česká verze zpravidla explicitnější díky předložce, která přesněji determinuje vztah mezi

řídícím a řízeným členem. Oproti tomu angličtina často používá členy v juxtapozici, kdy

jejich pořadí určuje sémantický význam. (Knittlová 1995: 19).

 Jak jsme zmínili i v analýze, Johnson zde poměrně často používá vágní slovesa jako

to  be,  to  have spolu  s  návaznou  sponou.  Angličtina  „unese“  více  opakování,  naopak

v češtině  by  kopírováním  těchto  konstrukcí  docházelo  k  nežádoucí  repetitivnosti.  Tu

nemáme zapotřebí, jelikož ve velkém množství případů máme k dispozici pestřejší výběr

specifičtějších sloves.

The little people of the flowers, herbs and plants are responsible for the growth, colour and

protection of their respective plants, herbs or flowers much like the little people of the trees.

(s. 44)

Květušky a travníčci jsou bytosti květin, bylin i rostlin. Každá se stará o tu svou a dohlíží na

její barvu, růst i bezpečí, podobně jako duchové stromů pečují o své svěřence. (s. 20)

  Na tomto příkladu vidíme kromě řešení slovesa ( v tomto případě dokonce dvěma

způsoby –  dohlížet, pečovat,  event.  možné  i  starat  se, opatrovat –  abychom zamezili

opakování  a  dostáli  verbálnímu  charakteru  jazyka)  také  substituci  zájmenem.  Místo

opakování  laických  botanických  kategorií  používáme  anaforu  jako  prostředek  textové

koheze, čímž zároveň snižujeme nežádoucí nominálnost textu. V neposlední řadě zde došlo

také k amplifikaci, rozšíření pojmu the little people of the flowers, herbs and plants a jeho

explicitaci, takže jako převod předkládáme květušky, zelinky a travníčky. Toto řešení jsme

zvolili,  abychom  se  vyhnuli  opakování  synonym  (kouzelné  bytosti,  stvoření,  osůbky,

postavičky...)  v genitivním  spojení  s  rostlinami  (uvažovali  bychom  pravděpodobně  o

neshodném  přívlastku),  které  by  náš  text  příliš  zatížilo.  Domníváme  se,  že  vzniklá

univerbizace, která dává tušit původ slov, může být navíc pro čtenáře atraktivnější. Dále

zde dochází také k diferenciaci, kdy pro ženskou i mužskou variantu máme odlišnou verzi
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názvu, což angličtina spojuje do jednoho označení. Tím se sice dle Levého (1998: 145)

v podstatě  dopouštíme  chyby  ve  výběru  lexikálního  prostředku,  protože  obecnější

skutečnost  nahrazujeme  specifickým  pojmenováním,  avšak  jsme  toho  názoru,  že  toto

řešení nepopírá smysl originálu a vyvolá ve čtenáři zamýšlenou představu. 

 Jak jsme naznačili  v analýze, z hlediska celkové stavby textu jsme delší souvětí

rozdělovali na kratší celky, abychom zachovali čtivost a srozumitelnost textu.

The Elder Mother has many little people in her branches and her wood is uniquely useful for

magic – flutes made from her wood are able to call the fairies forth and a person wearing a

woven headdress of her twigs and berries might be able to see them, although the wood must

never be taken without first asking. (s. 25)

Mnohé bytosti sídlí také ve větvoví Babičky vrby, jejíž dřevo je nadobyčejně vhodné pro čáry a

kouzla.  Píšťalky z něj  vyrobené dokážou nadpřirozené  osůbky  vylákat a přivábit.  Kdo si

navíc vetkne do vlasů věneček z vrbového proutí a lesních plodů, ten je může dokonce spatřit.

Větvičky ani dřevo se však nikdy nesmí brát bez dovolení. (s. 14)

 

 Kromě  fragmentace  si  zde  můžeme  všimnout  i  časté  modulace.  Věta  je

přestylizovaná tak, abychom se vyhnuli nadměrnému počtu jmenných řetězců (a person

wearing a woven headdress  : kdo si vetkne do vlasů), což je jedna z nejpoužívanějších

strategií, jak se vyrovnat s nominálností textu a polovětnými konstrukcemi, o nichž jsme se

již zmiňovali. Navíc zde vidíme příklad aliterační kompenzace v textu (vetknout do vlasů

věneček z vrbového proutí). Obdobně jako u minulého příkladu používáme místo slovesa

have  perspektivu bytostí – sídlí. Dále zde vidíme další rozšíření a konkretizaci (to call sth

forth bychom doslova překládali jako „vyvolat určitou reakci“). Podle Levého (1998: 147)

zde dochází ke zlogičťování textu, kdy si domýšlíme očekávaný sled událostí a předvídáme

jej i za čtenáře.  

Posledním  problémem,  který  bychom  v  rámci  této  kapitoly  chtěli  zmínit,  je

modalita.  Anglická i  česká modální  slovesa mohou vyjadřovat  stejné druhy modality –

dispoziční  a  jistotní.  V  případě  dispozičních  sloves  se  modalita  promítá  do  sloves  a

nedochází k překrývání významových polí. Odlišný je však sémantický systém angličtiny

ohledně modality jistotní,  kdy se rozdíly promítají do modální výstavby věty (Dušková

2012:  185–186).  Slovesa  jako  prostředek  modality  jsou  podle  Duškové  běžnější

v angličtině, čeština může využít i jiné slovní druhy (částice, adverbia pravděpodobnosti).

Modální  slovesa  zastoupená  v  našem  textu  se  používají  k  vyjádření  obojí  modality.

Vzhledem k fiktivnímu tématu nemůžeme přesně určit například míru jistoty v případech,

kde  připadají  v  úvahu  dvě  varianty  s  jemnými  významovými  nuancemi.  Navíc  se
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domníváme, že se často jedná o syntézu obou přístupů – dispoziční modalita vyjadřuje

obecnou  magickou  moc  bytostí,  jistotní  potom  jejich  ochotu  a  pravděpodobnost,  že

k popisované situaci skutečně dojde.

The usual offerings of milk, butter, cheese, oatmeal and bread, made at the foot or in the nook

of such trees and offered wthout expectation,  can render wondrously clear vision into their

realm (for the fairy folk prefer human food to their own). (s. 22)

Pokud tyto drobnosti  darujete nezištně, skřítci se vám možná odmění a dají  vám neobvykle

jasným zrakem nahlédnout do svého království (mají totiž raději lidské jídlo než své vlastní).

(s. 14)

 Kromě modality  zde  vidíme i  odlišnou strukturu podmínky a větší  orientaci  na

čtenáře,  kdy  z  neutrálního  nevyjádřeného  podmětu  vytváříme  konatele  –  čtenáře.

V neposlední řadě zde vidíme také další příklad vsuvky, tentokrát jasně vizuálně oddělené

v závorce. Tuto zmínku by bylo možné začlenit jako další hlavní větu do souvětí (např.

Skřítci mají raději lidské jídlo než své vlastní, a proto... →  vztah důsledkový). Usoudili

jsme však, že tato varianta by vedla k informačnímu přesycení souvětí a nepřehlednosti,

tudíž jsme ponechali řešení, které i z originálního textu trochu vyčnívá. 

3.5 Překladatelské posuny

 „Jazyk  předlohy  a  jazyk  překladu  nejsou  přímočaře  souměřitelné.  Jazykové

prostředky obou jazyků nejsou „ekvivaletní“, a proto nelze převádět mechanicky. Nekryjí

se přesné významy a jejich estetické hodnoty. Proto je překlad tím obtížnější, čím větší je

úloha jazyka v umělecké výstavbě textu; proto je zapotřebí větší pružnosti i větší celkové

volnosti.“ (Levý 1998: 68). Z této citace implicitně vyplývá, že překladatelské posuny jsou

nedílnou součástí procesu, tudíž nelze komentovat každou změnu, k níž došlo. V rámci

typologie se budeme opírat o dělení posunů do čtyř skupin podle Popoviče (1975: 272) a

ke  každému  druhu  si  opět  ukážeme  příklady.  Další  si  ukážeme  s  pomocí  výběru

z typologie Levého. Některé posuny vůči originálu jsme již zmínili v předchozí kapitole,

k těm se nebudeme vracet. 

 Jako konstitutivní posun hodnotí Popopič nezbytné změny, které jsou  přirozeným

důsledkem  jazykových  rozdílů  výchozího  a  cílového  kódu.  Zdařilý  posun  je  v  tomto

případě  zcela  v  pořádku.  Již  v  předchozích  kapitolách  jsme  nastínili  největší  rozdíly

v typologii obou jazyků, následné změny se promítají nejčastěji do roviny syntaxe:
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 Because of their shyness the asrai are seldom seen, surfacing as little as once every century to

dance under the moonlight to the music of crickets. (s. 14)

 Tato stvoření jsou velmi plachá, proto je možné spatřit je pouze zřídka, když jednou za sto let

za doprovodu cvrčků tančí na vodní hladině zalité svitem luny. (s. 12)

 V  angličtině  vidíme  hned  na  začátku  vytknuté  zdůvodnění  (because  of  their

shyness),  které  navazuje  na  réma  věty  (the  asrai  are  seldom  seen).  To  je  dále

konkretizováno rozvitím v podobě participiální konstrukce. Čeština využívá aktualizaci –

příčinu rématu staví do popředí, následně jej spojuje důsledkovým poměrem s vlastním

rématem. Participiální konstrukce nabývá podoby vedlejší věty časové. Alternativní řešení

by nabízela věta doplňková (jak jednou za století připlouvají a za doprovodu cvrčků tančí

na hladině); hypotetickou možností je i přechodník, který by však stylisticky neodpovídal

textové rovině a působil nepatřičně.

 

 Individuální  posuny jsou důsledkem idiolektu překladatele  a  subjektivní  volby.

Překladatel  se  snaží  ze  škály  možných  variant  vybrat  menší  množinu  řešení  adekvátní

obsahové, stylistické i formální rovině textu. Z této skupiny dále vybírá finální variantu i

na základě  svého vlastního jazykového cítění. Do této kategorie bychom zařadili většinu

názvů bytostí, jimž jsme již věnovali pozornost, jelikož právě zde idiolekt překladatele a

způsob tvůrčího přístupu nabízí bezpočet možných variant a výběr nelze vždy cele obhájit

pragmatickými a objektivními argumenty.

 Podobným případem je  i  samotný  název  the  little  people.  Angličtina  explicitně

zmiňuje vlastnosti bytostí, v tomto případě velikost a humanoidní podobu. Při doslovném

překladu by se nabízela  varianta malí  lidé (maličcí  človíčci  –  pleonasmus,  deminutivní

koncovka u adjektiva i substantiva), event. lid, případně lidičky, osůbky. V žádném z těchto

případů by však lexikální jednotka patrně nevyvolávala konkrétní asociaci a příliš evokuje

lidskou podobu bytostí. Ačkoliv v zásadě mají blíž k lidem než zvířatům, nelze říci, že by

se jednalo vždy o tvory podobné lidem (stavbou těla, počtem končetin,...).  Oproti tomu

bytosti mají širší sémantické pole, konkrétní představa se potom vytváří na základě popisu

v  lexikonu.  Jako  synonymní  označení  používáme  v  textu  dále  osůbky (u  jasně

humanoidních existencí), stvoření či skřítkové a víly.

 

 Další posun z této kategorie si můžeme ukázat na větě:

 They can also shape shift and often turn into seals or fish.(s. 16)

 Mořští lidé se dokážou i proměňovat, často na sebe berou podobu lachtana nebo ryby. (s. 13)

66



  Český převod slova seal ukazuje na tuleně nebo lachtana, čili ploutvonožce z třídy

tuleňovití či lachtaňovití. Další rozlišení by potom záviselo na přesném biologickém názvu

(v našem textu chybí); rozhodnutí neodvodíme ani z kontextu biotopu ostrovních vod, kde

se  vyskytují  oba  druhy.  Navíc  máme  obavu,  že  ani  česká  laická  veřejnost  od  sebe

zmiňované druhy vždy nerozezná. V souladu s analýzou však usuzujeme, že zvířata jsou

zde jmenována pro ilustraci možných podob, jaké na sebe mohou mořští lidé vzít, nikoliv

jako přesná deskripce.  

 

 Tematické posuny de facto souvisí s makrostylistikou textu, konkrétněji zejména

zasazením textu jako celku do daného časoprostoru. Tematickými posuny dle Popoviče

rozumíme  rozdíly  mezi  odlišnými  sociokulturními  rámci  originálu  a  překladu,  kdy  se

snažíme na úkor denotátu upřednostňovat spíše konotát. Tyto posuny by měly respektovat

zvolený  kontextový  rámec  textu  (v našem  případě  Britské  ostrovy)  a  neměly  by

zapříčiňovat nesourodé míšení odlišných kultur. Z toho důvodu jsme v textu nepoužívali

některé bytosti typické pro slovanský folklor (vodník, rusalka, polednice), aby nedocházelo

ke zmatení čtenáře a rozporu mezi jeho zažitou představou a popisem v lexikonu. Pokud to

nenaruší kontextový rámec, můžeme použít i kulturní substituci vhodným ekvivalentem.

Jedná  se  v  podstatě  o  změny  v  zájmu  zvýšení  idiomatičnosti  textu,  tudíž  sem patří  i

kolokace a určitý úzus cílového jazyka. 

 Do této kategorie spadá i metrická soustava, kterou jsme naopak převáděli (viz již

citovaný příklad):

 leprechauns are between an inch and a foot and a half tall (s. 36)

 leprikoni měří od několika centimetrů až do půl metru (s. 18).

 

 V tomto případě hraje hlavní roli funkce informace a následné vyvolání adekvátní

asociace, nikoliv o kulturní rámec, který bychom měli respektovat. 

 Poslední  kategorie  Popovičova  dělení  tvoří  posun negativní.  Jedná  se  o  posun

nežádoucí, který vzniká na základě chybné či nepřesné interpretace originálu, zanedbáním

ekvivalentních  principů  a  jinými  nedostatky.  Tento  posun  není  záměrem  překladatele.

Výsledkem bývá  nesprávný  či  zkreslený  překlad,  nadměrné  obohacování  či  nivelizace

textu a celkový odklon od originálu. Tento typ ukážeme pouze na hrubé prapůvodní verzi

překladu, která byla posléze upravena. 
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 In Ireland, anciently rich in fairy lore, an old expression known as Foidin Seachrain, the 'stray

sod',  a  familiar  name for  an age-old experience  of  stepping,  unknowingly,  onto a piece of

sacred land enchanted by the little people. (s. 4)

 V Irsku, zemi s bohatou mytologií, se vypráví o  Foidin Seachrain, na něž lidé naráželi od

pradávna, když se nevědomky dostali na území ovládané vílami a skřítky. (s. 9)

 

 Jak vidíme,  dochází  zde jednak k naprosté nivelizaci a výpustce  'the stray sod',

jednak k prostému převzetí původního irského označení bez dalšího vysvětlení. Toto řešení

nepovažujeme z očividných důvodů za uspokojivé.

 Levý ve svém díle rozlišuje více kategorií  posunů, v textu jsme se setkali  např.

s intelektualizací,  kdy  předkladatel  vkládá  do  textu  souvislosti,  které  nemusí  být

v originálu obsažené a přiklání se k vlastnímu výkladu. Tento přístup je pravděpodobně

výsledkem snahy o  správnou interpretaci.  Dále  se  pak může  jednat  o  specifikaci,  kdy

překladatel upřesňuje informace v textu pouze naznačené.

For those others wishing to perceive,  stones with a naturally occuring hole in them, usually

found on river-beds, can be gathered to perceive them in their otherworld. (s. 8)

Pokud chceme přesto  prohlédnout,  můžeme si  nasbírat  na  dně  řeky  kamínky,  do nichž  se

přirozeně vyhloubily otvory, a skrz ně se dívat do magického světa. (s. 10)

 

 V tomto případě jsme se zpronevěřili gramatickým zákonitostem, na základě nichž

bychom pozorovali  pouze kameny  (stones = them),  což je pravděpodobně trochu méně

zajímavá alternativa ke kouzelným bytostem. Po rešerši v sekundárních pramenech jsme

došli k závěru, že použitá varianta v české verzi je pravděpodobnější. 

 Poslední  velkou skupinou posunů dle Levého,  kterou si  zmíníme,  je  nivelizace.

Velmi  často  se  týká  stylistické  roviny,  kdy se  nám nepodaří  najít  adekvátní  lexikální

jednotku s totožnou konotační, denotační a expresivní složkou. Může se však jednat také o

textové  „zploštění“,  při  němž  ochuzujeme  překlad  o  informace  zmíněné  v  originálu.

Příkladem v našem textu může být  výpustka přesného znění  původních názvů (Foidin

Seachrain, the 'stray sod' : drníci, začarované drny). Pokud není bytost zmíněna v glosáři,

kde jsme původní varianty uvedli, čtenáři zůstane tento název utajen, tudíž hrozí riziko, že

ho nepozná, pokud by se s ním setkal. Domníváme se však, že tato pravděpodobnost je

malá, v rámci zachování čtivosti volíme proto uvedené řešení.
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4. Závěr

 Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit adekvátní překlad publikace  The Little

People of the British Isles a doprovodit ho fundovaným komentářem. Očekávaný výsledek

jsme se pokusili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí vytvořit s cílem zachovat výrazné

rysy textu i jeho dominantní funkce. Při práci jsme aplikovali různé teoretické poznatky,

které jsme se snažili vhodně definovat v teoretické části.  Ačkoliv se text na první pohled

nezdál zcela obtížný, setkali jsme se s problémy na stylistické i lexikální rovině. Zvláštní

tvůrčí  výzvu  představovaly  názvy  bytostí,  kde  jsme  se  snažili  vytvořit  a  dodržovat

konzistentní metodu překladu.

 Bakalářský překlad vnímám jako cennou zkušenost, protože jsem měla příležitost si

zkusit  vytvořit  pod inspirativním vedením rozsáhlejší  překlad  a  odpovídající  jednotnou

koncepci.  Zajímavé  bylo  také  psaní  komentáře,  které  mne  přimělo  vědomě  používat

teoretické znalosti a podložit použitá řešení teoretickým aspektem. Vyzkoušela jsem si také

metody rešerše za pomocí sekundárních pramenů a odborníků v oboru, abych byla schopna

text správně interpretovat.
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Přílohy

Příloha 1. Korespondence s Paulem Johnsonem

Dear Mr. Johnson, 

Congratulations on your new published title; I have already heard of it. That sounds

really  interesting;  do  you  focus  on  a  particular  time  period?  Of  course,  you  are  fully

entitled to know more about me and the thesis. I study at the Faculty of Arts at Charles

University, to be more precise at the Institute of Translation Studies. The tutor of the thesis

is Dr. Zuzana Jettmarová, MSc., PhD. and her email address is as follows: 

First of all,  I  would like to emphasize that my questions are not driven just  by

curiosity, though naturally I would love to know the reply, but all of these facts have been

proved influential in author´s books. There are some further questions about the text since I

would like to make sure I understood right the text. I would be very grateful if you could

be so kind and answer the following questions.

1 This is a rather personal question, please do not think me rude, but may I ask about

your age, education and occupation?

  I am in my mid forties, 8gcse’s, no a levels or university degree. After publication

of my first book on runes Cambridge   University invited me to study on their, ‘ Anglo-

Saxon, Norse and Celtic tripos.’ Probably the best course in the country to study folklore,

ancient  belief  and  rural  customs.  Tolkien  had  studied  this  course,  hence  his  archaic

mythology in the lord of the rings etc.  Dr. Stephen Grundy also studied this course who I

was a research assistant to for a while.   I did not go, due to occupational commitments.

 Unfortunately  the  love  of  writing  and  books  does  not  pay  well,  coupled  with  my

production rate, so I am a freelance chef , entitling me to work and study at a pace suitable

for me and my family commitments.

2 Recently  you  have  published  a  new  book  on  runic  inscriptions,  now  you  are

conducting some research for your future publication. You have already mentioned

that you write both for pleasure and for profit. Could you tell me please more about

your  literary  education  and  career?  Various  literary  figures  used  in  the  text,

employment of complex syntax, lexis and the overall concept suggest a professional

attitude...
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I do not possess a formal literary education I suppose I am just well read, good

researcher and hopefully  astute when I comes to treating subject matter.

3. I was commissioned to write the fairy book, something which I originally turned

down. But the actual study of the subject was a captivating as the wee folk themselves.

 There was some wonderful pieces of information, interviews and stories that I collected.

Some of it truly sensational.

3 Please  correct  me if  I  am mistaken -  from I  have learnt  so far  it  seems you are

interested in history and folklore. May I ask what made you treat the subject of the

little people of the British Isles? 

I was commissioned to write the fairy book, something which I originally turned

down. But the actual study of the subject was a captivating as the wee folk themselves.

 There was some wonderful pieces of information, interviews and stories that I collected.

Some of it truly sensational.

4 I have the impression that  your books might appeal to a large variety  of readers

(those  interested  in  history,  mythology;  children  fond of  fairy  tales...).  Could  you

please tell me for whom you mean your books?

5 I was unable to conclude any particular genre of the text since it seems a balanced

mixture of  several.  Would  you mind describing for  me the intended profile  of  the

book?

4.  And 5. The impression that you have is the correct one ! It was meant for wide

reader ship and a taste of the different ages of the beliefs and customs of the various cycles

of time surrounding the little people. 

6 I am not sure what do you mean by the invisible century (p.1, 2nd paragraph). There is

a book bearing the same title by Richard Panek. I wonder whether it is supposed to be

a reference or does it mean something else?

 The invisible century…. As far as I am aware this was from a book by wirt sikes-

british goblins, although I could be wrong. The concept itself, is bandied round a few of

the more rare books on fairy lore, such as those held at the Folklore Society, housed at the

university  College  London,  which I  extensively used during my written research.   The

invisible  century  -  a  generic  name for  the  19th  century   and the  subsequent  industrial

revolution and all of its negative impact on the world itself.   After what I know as the ,

‘great divide’ when the little people split  ranks due to mankinds folly…many of those

species that chose to return to the wild, as it were, decided to make themselves completely

invisible to man. That, along with the advent of electrical lighting cause a massive shift in

the number of eyewitness accounts which, over time, slowly receded too rural areas devoid
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of street and internal lighting. I found out that florescent lighting, can deplete the bodys

reserve of serotonin by up to 90% due to its production in the eye. This correspondence

made me question whether or not this hormone had something to do with the ability of

humans to perceive into their realm.

7 I did not succeed in finding the Isle of Erriad (p.1), just one called Erraid. As weird a

question as it may sound, would you be so kind as to tell me whether it is just a typo or

a metaphor for still being enchanted by the little people?

You are right the spelling was incorrect..it was erraid

8 I doubt if  I  understood right the following sentence:  "For those others wishing to

perceive, stones with a naturally occurring hole in them, usually found on river-beds,

can be gathered to perceive them in their otherworld." (p.8). Do you mean to perceive

the stones in their otherworld or the little people in their realm?

The little people in their realm ( you can send me youre notes on the typo’s if you

want)

9 When speaking about merry dancers (p. 28), you use the word gallitrap in the title.

The only meaning that I have encountered stand for the place where gallows used to

stand. Please is it the right interpretation?

Gall trap - see http://www.legendarydartmoor.co.uk/hang-man.htm and do a search

of  the  word  on  that  page.  Old  English  word…never  did  a  thorough  search  on  the

etymology as the word came up so often in the older books, it was a standardised word,

however it seems there would be some ’bastardisation’ of the word, and influence with the

word gallow and trap. Yet it had its own meaning and this was a circle of mushroom spore,

fairy rings and becoming,’ trapped’ within their realm, forced to dance, was a common

occurance, by all accounts. 

Gallitrap...found it...sere

https://books.google.co.uk/books?

id=TosSAwAAQBAJ&pg=PA543&lpg=PA543&dq=gallitrap&source=bl&ots=x6_Owpk

N5A&sig=DbrqfDQD64IeIM2o7Yb_hPOhMsE&hl=en&sa=X&ved=0CFEQ6AEwEjgKa

hUKEwiF7J2D3fbHAhVEKx4KHY8ID4s#v=onepage&q=gallitrap&f=false

10 I was deeply impressed by the volume of the glossary containing many species and

various versions of their names. Is it designed to cover the whole fairy population of

the isles? 
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That was an index ! Yes it was - but there were just too many varities and variations

of the same name that the glossary would have been too big. I decided to include as many

similar international, European, varieties  as I could. 

I hope this all helps, but if you need more info then please let me know. Good

Luck.

Paul Johnson.

Dear Mr. Johnson, I am well aware of the fact that the list of questions is rather

long. However, if you would be so kind and find the time to answer, I will be very grateful.

Although  some  questions  are  personal,  please  do  not  feel  offended;  I  ask  in  order  to

understand the book better. Should you have any questions concerning the thesis, please

feel free to ask.

Thank you in advance for your cooperation, yours sincerely

Katka Vorlická
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Příloha 2. Text originálu
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