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Úvod 

Cílem této práce Je přiblížit rumunskou pohádku v širších 

souvislostech se zaměřením na problematiku překladu. 

Kořeny rumunské pohádky se výrazně liší od té naší. Vycházejí 

sice ze společného indoevropského prazákladu, ale z úplně odlišného 

kulturního, sociálního a historického prostředí. Mají tedy hodně 

společných znaků, ale zároveň mnoho specifik. Jednotlivé tradiční 

postavy rumunských pohádek napovídají mnohé o národní mentalitě a 

jejich rozbor je zajímavý nejen z tohoto hlediska, nýbrž i z pohledu 

překladatelského. Morfologie pohádky má svá schémata, která na 

jedné straně fascinují svou pevnou strukturou a stereotypními 

formami, ale na straně druhé nesčetným množstvím variant a variací. 

Rumunské pohádky jsou úžasnou syntézou řady rozličných vlivů 

(kulturních, sociologických, historických, geografických atd.) a určitě 

si zaslouží hlubší zkoumání. 

Vzhledem k šíři tématu, rozsah diplomové práce neumožňuje 

obsáhnout veškeré aspekty týkající se pohádky, proto jsem se omezila 

na téma překladu pohádky. Samozřejmě i ten je potřeba vidět v širších 

souvislostech, a tudíž nejdříve objasním některá historická a literární 

fakta související s pohádkou a poté se zaměřím na samotnou otázku 

překladu, zejména na překlad některých problematických jevů, jako 

jsou vlastní jména, fráze a ustálená rčení, která obsahují mnoho 

národních a jazykových specifik. Specifické znaky jsou vždy 

kritickými body, ve kterých se prokáže překladatelovo umění, protože 

musí překlenout odlišnosti tak, aby v překladu vyzněly zcela 

přirozeně. Překladatel musí znát komplexně a v souvislostech dílo, 

které překládá a právě k tomu by měla tato práce posloužit. 

Vřelý vztah k rumunským pohádkách jsem získala již v dětství, 

kdy mi je předčítali moji prarodiče. Během vysokoškolského studia 
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mě zaujal rumunský folklor obecně, takže výběr tématu diplomové 

práce byl nasnadě. Česky psané odborné literatury k této problematice 

existuje jen omezené množstvÍ. K získání materiálů pro svou 

diplomovou práci jsem tedy využila studijního pobytu v Rumunsku, a 

tudíž jsem čerpala hlavně z rumunských materiálů. 

N a tomto místě bych zároveň chtěla poděkovat PhDr. Jiřímu 

Našincovi za cenné rady, kterými mě během vedení diplomové práce 

provázel. 
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1. LIDOVÁ SLOVESNOST 

Lidová slovesnost představuje první etapu literární tvorby 

národa. Její počátky se však těžko určují. Této skutečnosti si byli 

vědomi evropští humanisté a vědci již v 17. a 18. století. Poté se 

lidovou slovesností zabývali i romantičtí básníci, kteří s překvapením 

konstatovali, že vykazuje širokou škálu žánrů a témat. Zájem 

romantismu o lidovou tvorbu byl však spíše zájmem kulturním než 

vědeckým. Přestože prvotní zmínky o lidové slovesnosti např. ve 

Španělsku, Dánsku a Anglii pocházejí již z první poloviny 16. století, 

první, kdo se hlouběji zabývá lidovou slovesností, je Michel de 

Montaigne v knize Eseje (Les Essais, 1580) v kapitole "Des vaines 

subtilités", kde lidovou báseň staví na stejnou úroveň s poezií 

uměleckou (autorskou). Tento počin však zůstává v daném století 

ojedinělým. Až Charles Perrault vydává ve Francii roku 1697 první 

sbírku lidových pohádek Pohádky matky husy (Contes de ma mere 

l'Oye). Impulsem k výraznějšímu zájmu o minulost a s tím související 

lidovou tvořivost je významné dílo italského autora Giambattisty Vica 

Základy nové vědy o společné přirozenosti národů (Principi di 

scienza nuova d 'intorno alla comune natura delle nationi, 1725), 

ve kterém autor přichází s myšlenkou migrace vlivů a vymezuje básni 

její místo v dějinách. Ideu básnického stáří lidstva dokládá např. u 

Řeků Homérovými eposy, které jsou výrazem kolektivního hlasu lidu, 

u Italů je to zase Dantova Božská komedie (La Divina Commedia). Na 

těchto základech se začíná rozvíjet "nová věda" - zkoumání a sbírání 

lidové tvorby. V Anglii Thomas Percy vydává roku 1765 Reliques oj 

Ancient English Poetry (Památky starodávné anglické poezie), 

v Německu J.G. Herderovi vychází v roce 1779 antologie Stimmen 

der Voelker in Liedern (Hlasy národů v písních), bratrům Grimmům 

zase známá sbírka Pohádky (Kinde- und Hausmiirchen). 
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V Rumunsku najdeme první zmínky o lidové tvorbě v díle 

Descrierea Moldovei (Popis Moldavska, 1716). Dimitrie Cantemir zde 

píše o pozůstatcích pohanských mýtů a jako příklad uvádí mýtus 

"Zburatorul" (Po větrný duch). Za první sbírku lidové slovesnosti 

může být považována trojsvazková sbírka pověstí lona Neculceho O 

sama de cuvinte (Řada vyprávění, 1672-1745). První knižní sbírka 

rumunských pohádek vyšla německy v roce 1845 pod názvem 

Walachische Marchen (Valašské pohádky) a připravili ji bratři Albert 

a Artur Schottové. Dvacet sedm pohádek z Banátu a další 

folkloristický materiál z okolí Oravice doprovodili i mytologickým 

výkladem. Skutečné antologie, jež jsou výsledkem procesu 

zaměřeného na sběr a publikování bohatého rumunského folklorního 

dědictví, se však objevují až v druhé polovině 19. stol. pod vlivem 

romantismu, který se kromě jiného výrazně zaměřuje na národní 

dějiny a kulturu. První významnou sbírkou tohoto druhu se staly 

Poesii populare. Balade (Lidové básně. Balady, Jasy, 1852) Vasila 

Alecsandriho. V druhé polovině 19. stol. se řady vědců sbírajících 

lidovou tvorbu rozšířily o tato jména: Bogdan Petriceicu-Hasdeu, 

Simion Florea Marian, Artur Gorovei, Moses Gaster, Ion Pop 

Reteganul a Dumitru Stancescu. Ve 20. století k nim přibyli: Ovid 

Densusianu, Nicolae lorga, Dimitrie Gusti, Constantin Brailoiu a 

mnozí další. Stěžejními díly obsahujícími nejdůležitější rumunské 

folklorní materiály jsou Legende sau basmele románilor (Legendy 

aneb pohádky Rumunů, 1872) Petra Ispiresca, Poeúile populare 

románe (Rumunské lidové básně, 1885) G. Dem. Teodoresca a 

komparatistické dílo Basmele románe (Rumunské pohádky, 1895) 

Lazara ~aineana, které je na svou dobu považováno za velmi moderní 

jak metodou, tak i kritickým zpracováním. 

I Ispirescu Petre, Rumunské pohádky, předmluva, přeložil Pavel Beneš, Praha: Odeon, 
1975, s. 8. 
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Termín "folklor" vytvořil anglický archeolog William J. Toms, 

který jej v časopise "Atheneum" z 22. srpna 1846 navrhoval používat 

místo výrazů "popular antiquities" (lidové starožitnosti) a "popular 

literature" (lidová literatura). Etymologii tohoto termínu odvozuje 

z dvou anglických slov: folk = národ a lore = věda. Rumunština tento 

termín používá pro veškerou lidovou tvorbu jako "folclor" a pro 

lidovou slovesnost jako "folclor literar". 

Lidová tvorba je považována za doklad minulosti národa a 

základ rozvoje moderních národních kultur. Je definována jako 

souhrn uměleckých počinů jednoho národa. Existuje ve všech 

kulturách a projevuje se v různých formách - literatura, hudba, 

chování, gesta, atd. V rumunských pramenech se setkáme i s dalšími 

pojmy: "folclor literar" (lidová slovesnost), který je užším pojmem 

lidové tvorby a s ještě užším významem "literatura populara" (lidové 

písemnictví) - vztahuje se na lidovou tvorbu, která je doložená 

písemně, neboli na sdělení kodifikované na jazykovém základě. 2 

1.1 Charakteristické rysy lidové slovesnosti3 

Lidová slovesnost, stejně jako pohádka, je konzervativní co se 

týká vyjadřovacích prostředků, témat, motivů a prozodických technik. 

Vyjadřují tím svůj tradiční charakter. Napětí mezi tradicí a inovací 

je jedním z hlavních vztahů tvořících základ lidovosti. Existence 

starého vedle nového může, ale nemusí vést v lidové slovesnosti 

k protikladům. Takový protiklad je např. v otázce pravdivosti a 

významu fantastické pohádky. Někteří vypravěči a posluchači jsou 

2 Papahagi Tache, Mic dic{ionar fo lcloric, Bukurešť: Minerva, 1979. 
3 Blrlea Ovidiu, Antologie de proza populara epica, vol. I, Bukurešť :Editura pentru 
Literatura, 1966. 
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přesvědčeni, že pohádkový svět existoval a nadále existuje, jiní si 

myslí, že kdysi existoval, ale že postavy a skutečnosti z pohádek už 

dnes nemůžeme potkat, a další považují pohádky za fabulaci a výtvor 

fantazie, za lži. 

Lidová slovesnost se dnes jeví jako proces, který se vyvíjel 

postupem času. Vznikala v lidských společenstvích, tvůrce je 

neznámý a ústním předáváním se stále zdokonalovala. Právě ústní 

povaha je určitě nejvýraznějším charakteristickým rysem ve vývoji 

tohoto procesu. Na jedné straně odráží způsob přenosu lidové 

slovesnosti z generace na generaci, na straně druhé tímto způsobem 

přijímá a odráží všechny typické rysy slovesnosti. 4 Dlouhou dobu se 

považovala ústní povaha za specifickou pro lidovou slovesnost, ale 

z historického hlediska je evidentní, že po dlouhou dobu byla veškerá 

lidská kultura šířena výhradně ústní formou. "Nejstarší národy měly 

nejdříve ústní kulturu, písmo si osvojily až v pozdějších fázích svého 

vývoje."s 

Ústní charakter může být považován za distinktivní rys lidové 

slovesnosti jen na literární úrovni a v živém jazyce v systému víry a 

pověr. Základem není protiklad mluveného/písemného, ale 

poslechu/četby, které jsou charakteristické pro způsob recepce. 

Oralita je to, co usnadňuje věčný pohyb lidové slovesnosti, jež se 

nikdy neustálí do konečné podoby. Proto se můžeme setkat s tolika 

jejími variantami. 

Anonymita Je pro lidovou tvorbu specifická. Její výtvory 

nejsou spojeny se jménem konkrétního autora. Zpočátku byla 

anonymní veškerá kultura a přestože období antiky a středověku už 

znala osobnosti některých tvůrců, tento anonymní rys stále převládal. 

Anonymita není náhodným rysem ve vývoji kultury, ale poukazuje na 

.) Marino Adrian, Hermeneutica ideii de literatura, Bukurešť: Dacia, 1987, s. 162. 
5 Eliade Mircea, Littérature orale, histoire des littératures, Paříž, 1962. 
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její podstatu - je projevem kolektivního charakteru. Tím, že 

neexistuje konkrétní osoba zodpovědná za určitou formu projevu 

lidové tvorby, její forma se ustanovuje díky jejímu neustálému 

předávání dál. 

Kolektivní charakter Je úzce spjat s předpokladem 

anonymity, který dovoluje účast více autorů na aktu tvorby. Musíme 

však zároveň paradoxně zdůraznit individuální rys - tvůrce je jen 

jeden, ten původní, ostatní pouze dílo pozměnili nebo zdokonalili. 

Hlavním rysem odlišujícím lidovou tvorbu od té umělé (umělecké) je 

právě její kolektivní rys, který se nevztahuje jen na proces tvorby, 

interpretace a oběhu, ale i na vnitřní strukturu každé tvorby a jejích 

variant. Tudíž se dá říci, že lidová tvorba je výrazem kolektivního 

vědomí a umělecká kultivovaná tvorba je výrazem individuality jejího 

tvůrce. 

Výsledkem vzájemného prolínání komunikačních kódů či 

norem, asociací způsobů vyjádření, literárních textů, písní, tanců, 

mimiky, gestikulace atd. je synkretický rys. Syntéza mezi slovem a 

gestem (např. nahrazení slova gestem) dává lidovému vyprávění 

eliptický charakter. Všechny tyto rysy se vzájemně neustále 

podmiňují. 

Jako v každé kulturní komunikaci má jazyk (prostředek lidové 

slovesnosti) několik úrovní na základě vnitřního fungování systému 

znaků. Jazyk pohádek, stejně jako i mnoha básní, zejména balad, je 

z velké části tradičním jazykem obsahujícím stereotypní formy, z 

čehož plyne jejich formalizovaný charakter. 

7 



1.2 Klasifikace lidové slovesnosti/pohádky 

Vzhledem k šíři a rozmanitosti existujících materiálů je 

klasifikování lidové slovesnosti náročným úkolem. Různí autoři 

používají rozdílná dělení, ale za nejpřehlednější a kompletní považuji 

klasifikaci, kterou použila PhDr. Libuše Valentová ve svých 

přednáškách z literárního pro semináře pro 1. ročník, obor rumunština. 

Lidovou slovesnost dělíme na lyrickou, epickou složku, 

lidovou prózu, drobné slovesné útvary a slovesnost obyčejů a obřadů. 

Lyrická tvorba: 

Patří sem většinou písně, jejichž původ je nejasný. Ty archaičtější 

se zpívaly při různých obřadech a podle toho je dělíme na tyto žánry: 

Doina (cfntec liric = lyrická píseň), kterou ještě rozlišujeme na 

několik typů: de dar (stesku), de jale (žalu), de haiducie (zbojnická) a 

de catanie (vojenská). Je to volný útvar, nestrofický s četnými 

variantami a opakováními 

Cantec (píseň) má rovněž několik typů: de frunza, která 

většinou začíná oslovením přírody; de dragaste = ramanta (milostná 

píseň = romance), která nemá lidový původ, vznikla až ve 20. stol. a 

patří sem například zhudebněné Eminescovy verše; de leagan 

(ukolébavka) vyjadřuje přání, aby se dítěti dařilo dobře. Posledním 

typem písní JSou světské - de lume, které obsahují témata 

z anakreonské poezie a vyskytovaly se na zábavách v 18. - 19. stol. 

Strigaturi6 (pokřiky) se uplatňovaly při tanci, jsou to krátké 

rytmické výkřiky vyvolávané v pauzách mezi písněmi, mají milostný, 

ironický, kritický či humorný obsah. 

6 Pozn.: z hlediska česko-rumunských vztahů je zajímavé, že na první významné sbírce 
"doin" a "strigiíturi" se podílel Jan Urban Jarník a jde o sbírku A. Bírseana - ,j)oine :ji 
strigaturi din Ardeal". 
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Epická tvorba: 

Může být veršovaná - baladií (cfntec epic = epická píseň) -

první sbírkou balad byla Cfntece batráne~ti adunate ~i fndreptate 7 od 

Vasila Alecsandriho. Balady dělíme na: mytologicko-fantastické -

např. Fata ~i cucul (Dívka a kukačka); hrdinské - hlavním tématem 

je hrdinný boj proti Turkům, rámec děje bývá zasazen do historických 

událostí, ale zpracování je nerealistické až pohádkové, oproti tomu 

historické a zbojnické balady se zabývají skutečnými historickými 

událostmi. Dalším typem jsou novelistické balady neboli balady ve 

vlastním slova smyslu - mohou mít i lyrické prvky. Jejich tématem je 

běžný život a mají velmi blízko k mýtům a lze konstatovat, že mýty 

byly jejich předchůdci. Dvě nejznámější balady zpracovávají právě 

mýtická témata - Me~terul Manole (Mistr Manole) a Miori,a 

(Jehnička). Tématem mýtů se hlouběji zabývám v kapitole 1.3 Vztah 

mezi lidovou slovesností a mýty. 

Lidová próza: 

Většina žánrů, které sem patříjsou epické. Jedním z nich jsou: 

legende (pověsti a legendy) - jedná se o básnickou prózu 

s historickými náměty nebo příhodami ze života svatých, které ale 

nemusí být historicky doložené. Odvozené od slovanského slova 

"znovu", čili díky neustálému opakování, se krátké humorné příběhy 

a historky začali nazývat snoave. V jiných systémech klasifikace 

lidové slovesnosti je najdeme i jako anecdote (anekdoty). Poslednímu 

žánru lidové prózy se věnuji podrobněji, neboť se jedná právě o 

pohádky čili basme. Pohádky dělíme na: 

Fantastické (kouzelné) pohádky, které jsou zastoupené 

nejhojněji. Často pocházejí z mýtů a mají výraznou zázračnou složku. 

Přestože v nich neplatí racionální zákony, vypovídají mnohé o 

7 Alecsandri Vasile, Cantece batranqti adunate:ji índreptate, Jasy, 1852. 
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starobylém způsobu života. Mívají toto trojdílné morfologické 

schéma: 1. východisko představuje harmonický stav; 2. tento 

harmonický stav je něčím narušen a musí být vynaloženo určité úsilí 

pro znovunastolení rovnováhy; 3. návrat k harmonickému stavu, ale 

s trvalými změnami. Charakteristické jsou jejich stereotypní úvody a 

zakončení, které jsou složeny z ustálených formulí. Je známo asi 500 

typů fantastických pohádek, z čehož vyplývá/ že jde o nejrozšířenější 

druh pohádky. Toto jsou nejčastější pohádkové postavy: Fát-Frumos -

princ či hlavní mužský hrdina, lleana Cosanzeana - princezna či 

hlavní dívčí postava, Imparatul = král nebo císař, Praslea cel Voinic -

Paleček Chrabrý, Fugilá - Dlouhý, Flamanzilá - Hladový, Zorilá -

Bystrozraký nebo Východ slunce, Gerilá - Mrazík, Strambá-Lemne -

Lamželezo a záporné postavy: Zmeul - drak, Zmeoaica - dračice, 

Geonoaia - čarodějnice, Scorpia - fúrie a Dracul - čert. Podrobněji se 

postavám fantastických pohádek věnuji v kapitole 3.2 Rumunské 

pohádkové postavy, jejich stereotypy a překlad do češtiny. 

Dalším typem jsou pohádky zvířecí, které pocházejí z pověstí 

a legend o zvířatech, rostlinách či různých symbolických 

předmětech. Jsou velmi starobylé, ale je jich méně než fantastických 

(asi 250 typů). Jedná se o krátké epické útvary, kde zvířata hrají 

samy sebe a na rozdíl od bajek nemají představovat lidské vlastnosti. 

Z novějších zvířecích pohádek plyne ponaučení, že člověk je 

chytřejší než zvíře, a v některých dokonce nabývají zvířata lidských 

vlastností, čímž se tyto pohádky přibližují bajkám. 

Novelistické pohádky vycházejí z krátkých humoristických 

příběhů a historek (snoava) a obsahují reálné prvky z každodenního 

života. Je jich známo asi 100 typů, přičemž o jejich sběr se zasloužil 

především známý spisovatel Ion Creangá. Tyto pohádky působí dost 

naturisticky až krutě a lze říci, že jsou určené spíše dospělým než 

dětem. 
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Posledním a méně rozšířeným typem JSou legendární 

pohádky. Vyznačují se především tím, že staví děj na naivně 

vykreslených biblických postavách (Kristus, sv. Petr apod.). 

Drobné slovesné útvary: 

J sou to krátké slovesné útvary a patří mezi ně přísloví 

(proverbe), jejichž prvním sběratelem byl Anton Pann - sbírka 

Povestea Vorbei 8 vyšla poprvé roku 1847. Jsou to lidové moudrosti 

vyplývající ze staletých zkušeností. Dále sem patří pořekadla 

(zielítori) , která se od přísloví liší tím, že bývají kratší a využívají jen 

určité smyslové vjemy. Hádanky (ghieitori) se vyprávěly většinou při 

domácích sedavých pracích - táčkách. Mohou mít prozaickou 

veršovanou podobu a užívá se v nich opisu (perifráze) a metafory. 

Slovesnost obyčejů a obřadů: 

Obyčej nebo zvyk překládáme do rumunštiny jako "obicei". 

Z více obyčejů se skládá obřad, který do rumunštiny překládáme jako 

"ritual". Ten měl za úkol pomoci lidem vytvářet novou realitu. Podle 

toho, s jakými událostmi se pojí, je opět dělíme na tři typy: 

Mezi zvyky spojené s kalendářním rokem nebo obyčeje zemědělské 

(obieeiuri ealendaristiee sau agrare) patří plugu~or (zvyk, který má 

zajistit dobrou úrodu), colinde laice (laické koledy), colinde 

religioase (náboženské koledy), (s)caloian a paparude (obojí slouží k 

přivolání deště), cfntece de seceri~ (žňové písně). Obyčeje spojené 

s životními a rodinnými událostmi (obieeiuri de treeere si de familie) 

se praktikují při mezních a důležitých situacích v životě člověka, jako 

jsou narození, námluvy, svatba a pohřeb. Rituál zaříkávání a 

odčarování pro různé příležitosti, např. narození, nemoc, proti 

8 Pann Anton, Povestea Bornei, Bukurešť: Miracol, 1996. 

11 



divoženkám, pro lásku a "de deochi" (proti uhranutí) se zase nazývá 

descfntec. 

1.3 Vztah mezi lidovou slovesností a mýty9 

V lidové slovesnosti jsou obsaženy zapomenuté univerzální 

pravdy, které se podle Mircei Eliada vztahovaly k posvátným 

dějinám, jež často nemají mnoho společného s těmi světskými. Každý 

národ přepisuje své základní teorie existence, velké otázky tajemství 

světa, lidstva a života v ceremonie a rituální obřady jako osobité 

projevy zkušenosti a vlastních dějin, v hlavních rysech se však všude 

na světě shodují. Mýty však nejsou totožné s lidovou tvorbou. 

Přestože lidová tvorba má kořeny ve starodávných časech, neobsahuje 

vždy mýty. Mýtus zobrazuje prvotní fakt, který pak v lidové tvorbě 

můžeme ale nemusíme znovu najít. Nejstarší pohádky (basmele 

arhaice) obsahují základní mýty - o nesmrtelnosti, nebeských 

bytostech, vzniku národů, vesmíru, stvoření lidské bytosti. Velké 

mytologie, jako jsou řecká, indická, keltská či germánská, vysvětlují, 

každá způsobem sobě vlastním, kosmogenezi a antropogenezi, zrození 

a zjevení bohů i hrdinů a jejich zásahy do života lidí. 

Rumuni jsou historicky mladým národem I a proto se dlouhou 
I 

dobu soudilo, že nemají svoji mytologii ve vlastním slova smyslu, ale 

že jen těží z pozůstatků bájesloví, která se nacházela v sousedství 

jejich geografického území, z nichž rumunská lidová tvorba a zvláště 

pohádky čerpají a jež jim zároveň dodávají specifický etnický kolorit. 

Lazar $aineanu ve svém komparatistickém díle Basmele romane 

z roku 1895 10 řadí rumunské pohádky do univerzální typologie a jako 

9 Eliade Mircea, Littérature oraZe, historie des Zittératures, Paříž, 1962. 
10 Saineanu Lazar, BasmeZe romdne, Bukurešť: Editura Minerva, 1978. 
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první uvádí spojitost mezi lidovou tvorbou a mýtem. Připisuje tedy 

rumunské lidové tvorbě hlubší kořeny a zdroje. George Calinescu ve 

své známé práci z roku 1941 lstoria a Ziteraturii romane de Za origini 

pana ln prezent II vybírá čtyři hlavní mýty, které měly výrazný vliv 

na lidovou slovesnost i na literární tvorbu. Jsou to: 

1. Mýtus o vzniku (mitul fntemeierii) - "Traian ~i Dochia" 

Císař Traian pronásleduje svou vyvolenou dívku Dochii, která se 

promění v kámen, aby se před ním zachránila. Tento mýtus obsahuje 

základní teze o vzniku světa. 

2. Mýtus o pastorálním původu Rumunů (mitul existen!ei 

pastorale a poporului roman) - "Miorita" (Jehnička) 

Jednoletá kouzelná ovečka Jehnička umí svému pasáčkovi 

předpovědět budoucnost. Základem tohoto mýtu je vědomí časové 

omezenosti existence, jedná se tedy o mýtus života a smrti. Vzhledem 

k prostředí, kde se odehrává, je tento mýtus považován za specificky 

rumunský. 

3. Mýtus tvůrčí práce (mitul crea!iei) - "Me~terul Manole" (Mistr 

Manole) 

Tento mýtus je oslavou lidské práce a zároveň poukazuje na nutnost 

oběti při tvorbě něčeho význačného. Na Balkáně (v Albánii, 

Bulharsku, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku i u Arumunů) existuje 

zvyk, který se nazývá oběť stavby Uertfa zidirii). Do základů stavby 

(např. kláštera) musí stavitel zazdít např. nalezené dítě, zajatce, 

lidský stín, zvíře apod., aby se stavba podařila. V případě tohoto mýtu 

však šlo o oběť nejvyšší, protože stavitel byl donucen zazdít svou 

těhotnou manželku. 

4. Erotický mýtus (mitul erotic) - "Zburatorul" (Pokušitel) 

II Ciílinescu George, lstoria a literaturii romane de Za origini pana ln prezent, Bukurešť: 
Cartea Romaneascií, 1998. 
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Jde o milostné téma. Pokušitel se přibližuje v noci k mladým dívkám, 

vnukne jim představu o lásce, a tím probouzí jejich erotickou fantazii. 

Rumunská lidová tvorba a bájesloví jsou srovnatelné 

s ostatními mytologiemi, mají společná témata a motivy, mnohdy 

však notnou dávku originality. Mezi různými druhy prozaické 

slovesnosti (mezi fantastickou pohádkou - basmul fantastic a pověstí 

- legenda, mezi pověstí - legenda a snoava) jsou patrné nejen 

tematické interference, ale některé druhy se přeměňují v jiné tím, že 

se přizpůsobují struktuře a funkci jiných druhů, které se stávají 

dominantními, mají silnější vliv. 
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2. POHÁDKA 

2.1 Definice 

V Malé Československé encyklopedii je pohádka definována 

jako: " ... žánr lidové slovesnosti; epické vyprávění, většinou 

prozaické, v němž se zobrazení reálného světa spojuje v umělecký 

celek s líčením nadpřirozených jevů. Vypravování se v pohádce 

nevztahuje k určitému místu nebo činu, ani není předváděno jako 

přímý zážitek vypravěče. Pohádky fantastické (kouzelné) vyzdvihují 

příběhy statečných hrdinů, kteří podstupují oběti, překonávají 

překážky, často s pomocí nadpřirozených sil (obrů, víl), dobro vždy 

vítězí nad zlem, slabší nad silnějším (O dvanácti měsíčkách); v 

pohádkách zvířecích vystupují jako hlavní nositelé děje zvířata (O 

kohoutkovi a slepičce). Pohádky novelistické (povídky) jsou mladší, 

zdůrazňují hrdinovu vlastní aktivitu, obsahují více reálných 

sociálních motivů 1 satirické prvky (pohádky žertovné nebo 

anekdotické, např. o hlupácích). K základním vlastnostem žánru 

pohádky patří mezinárodnost látek a jejich obměňování podle 

místních a historických podmínek (např. motivy z orientálního 

souboru Tisíc a jedna noc pronikly do celého světa).'d2 

Jak uvádí Georgie Cálinescu: "Pohádka má široké pole 

působnosti, v mnohém převyšuje román, obsahuje mytologii, etiku, 

vědu, morální postřehy atd. Je charakteristické, že hrdiny nejsou jen 

lidé, ale i zvířata či nadpřirozené bytosti. Zvířata se objevují i 

v bajkách, ale tam jsou to jen masky pro různé typické lidské způsoby 

chování. Nadlidské (nadpřirozené) bytosti z pohádek mají své 

záhadné psychologické a sociologické stránky. Komunikují s lidmi, 

ale nejsou lidmi. Pokud ve vyprávění tito chiméričtí hrdinové chybějí, 

12 Malá Československá encyklopedie, díl 4. M-Pol, Praha: Academia, 1986. 
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nejedná se o pohádku ( ... ). Podstatou pohádky ( .... ) je evidentně 

obraz života, někdy s humoristickým záměrem, jasně uváděným jako 

lež. Při interpretaci její estetiky musíme brát v úvahu její dvě roviny. 

První je rovina prozaická ( ... ). Na ní jsou studovány nejakutnější 

potíže individuálního života, rodiny, společnosti ( ... ). Druhou rovinu 

nazýváme hieroglyfickou neboli symbolickou ( ... ). Uplatňuje se ve 

vědomí skrze nápady, návrhy. ( ... ) Pohádka na psychologické úrovni 

neříká vše a její kouzlo pro někoho vyvěrá ze symboličnosti, která je 

částečně rozluštitelná, přičemž úplná srozumitelnost je v rozporu 

s pravidly umění.,,13 

Termín basm-pohádka pochází se slovanského slova "basni", 

které znamená výmysl, bájení, a byl přijat kulturní cestou původně ve 

Valašsku a pak se rozšířil dál na celé rumunské území. Výraz basm se 

stejným významem můžeme potkat i u moldavských kronikářů. Před 

tím byl rozšířeněj ším výrazem pro pohádku poveste. 

2.2 "Basm" versus "poveste" 

Moderní literatura rozlišuje pohádku nazývanou v rumunštině 

"poveste", jež je realističtější (nejvíce se podobá asi české báchorce), 

od "basm", která představuje tradiční pohádku. 

Někteří vědci nacházejí rozdíl mezi těmito dvěma žánry ve 

funkci a struktuře. Podle Bogdana Petriceica Hasdea se liší 

v přítomnosti či nepřítomnosti nadpřirozeného, zázračného prvku. 

"Poveste" Je tedy: "jakékoli vyprávění, ať už legenda, pověst, 

anekdota ... , ve kterém se neděje nic zázračného nebo 

13 Calinescu George, Estetica basmului, Bukurešť: Editura pentru literatura, 1965, 
s.9. 
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nadpřirozeného". "Basm": "nadpřirozeno tvoří základní prvek.'d4 I. 

C. Chitimia zakládá svou teorii na jasnějších vymezeních, přesto se 

domnívám, že se obě teze téměř shodují. Rozlišuje "basm" jako 

fantastickou, nepravdivou pohádku s určitou morfologií a stylistickou 

strukturou, a "poveste" jako vyprávění s realistickými prvky, bez 

známek fantastična. Dalšími útvary lidové slovesnosti dále jsou: 

"legenda" - vyprávění, které má za účel vysvětlit a poučit, "fabula" -

krátké alegorické vyprávění a "snoava" 

s humorným či sarkastickým prvkem. 15 

krátké vyprávění 

Jižně od Karpat byl výraz "basm" používán jen pro dlouhá 

vyprávění o mnoha epizodách v protikladu k termínu "poveste", který 

označoval všechna ostatní tradiční vyprávění (pohádky o zvířatech, 

legendy, pověsti, "snoave"). 

Termín "basm" je slovanského původu, ale jen v rumunském 

prostředí se vyvíjel jeho význam směrem k vyprávění o mnoha 

epizodách, plném zázračných zvratů nebo neobyčejných dějů. Srbské 

"basna" znamená totéž co rumunský "descantec" (zaklínadlo), 

v ruštině zase "basnja" má stejný význam jako v rumunštině "fabula 

animala" (zvířecí bajka). Pro pohádku se v srbštině používají slova 

podobného původu jako rumunské "poveste". 

2.3 Národní versus obecné rysy 

Pro účely této práce se zaměřím na pohádku ve smyslu 

rumunského "basm", kterou považuji za původnější, a tím i 

zajímavější. 

14 Hasdeu B. P., kapitola Basm v Etymologicum Magnum Romaniae, Bukurešť: Minerva, 
1970. 
15 Chitimia 1. c., Folclorul romanesc ln perspectiva comparata, Bukurešť: Minerva, 1971. 
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Kromě náboženských idejí, ke kterým se přidaly etnické 

preference pro určitá témata nebo motivy, "vychází národní 

specifikum pohádek ze způsobu, jakým odrážejí místa, v nichž 

vznikají, způsob života těch, kteří je vyprávějí, sociální zázemí těchto 

lidí, jejich způsob myšlení, jejich pojetí světa a života, jejich kulturní 

a umělecký horizont. Tyto faktory nepůsobí jednolitě na celý 

repertoár pohádek jednoho národa nebo regionu, ale jednotlivé 

pohádky obsahují různé vlivy v závislosti na osobitých rysech 

určitých folklorních zón, na osobní tvořivosti vypravěčů, kolektivu 

posluchačů a kulturní příslušnosti jedněch i druhých, na profesích, 

kterými se živí. Tato regionální, místní nebo dokonce individuální 

diferenciace má však vliv na skupiny. ,.16 

Při analýze vztahu mezi obecným a národním prvkem ve 

fantastické pohádce musíme mít na zřeteli určitá kompoziční 

schémata, jejichž funkce umožňují vanace uvnitř téhož typu. Tato 

kompoziční schémata sjednocují relativně odlišné tematické typy 

podle podobnosti určitých epizod, které patří ke specifickým rysům 

vyprávění (pokušení, boj s draky atd.). Stejně tak existuje 1 

individuální vypravěčův styl, přizpůsobený kulturní úrovni a 

mentalitě okruhu posluchačů kvůli nutnosti nastavit společnou 

komunikační normu, jíž se pak vyznačují jednotlivé místní, regionální 

či národní styly (na kompoziční i jazykové úrovni). 

2.4 Původ pohádky 

První zmínky o pohádkách pocházejí z antiky, ale ve 

skutečnosti jsou mnohem starší. Existují doklady o tom, že známý 

16 Pop Mihai, Ruxandoiu Pavel, Folclor literar rom{mesc, Bukurešť: EDP, 1991. 
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faraón Cheops a později i Alexandr Veliký milovali pohádky a měli 

pro tyto účely osobní vypravěče. Byla zaznamenána i mnohá 

svědectví z dokumentů a děl antických spisovatelů, která se vztahují 

k lidovým pohádkám. Jedná se však jen o útržky pohádek, přesněji 

motivy, jež se podobají motivům lidových pohádek ze Starého 

kontinentu. To by mohla být svědectví o stáří některých motivů 

lidového původu, které pronikly do některých mýtů (náboženských 

legend) nebo do jiných literárních děl. Z těch nejvýznamnějších je to 

Epos o Gilgamešovi (např. jeho putování světem mrtvých je podobné 

jako odchod pohádkového hrdiny na onen svět; boj s drakem 

v pohádce připomíná zápas s monstrózním býkem a v obou případech 

se setkáme i s motivem oživení, zmrtvýchvstání). 

Zkoumání původu pohádky vedlo v 19. stol. ke konfrontaci 

různých teorií. Z některých pak vznikly celé školy, které si našly 

příznivce i v Rumunsku. Podle teorie bratří Grimmů, představují 

pohádky fragmenty z mytologií indoevropských národů (podle 

švédského etnologa a folkloristy C.W. von Sydowa jde i o 

předindoevropské národy)17, které po odtržení od společného základu 

byly přetvořeny osobitým způsobem. Tuto teorii nazýváme 

mytologickou. Genezi pradávné mytologie zase vysvětluje Max 

MUller, zastánce naturistické teorie, skrze vývoj metaforického 

jazyka užívaného Indoevropany v jejich společném období. Stoupenci 

mytologické školy v Rumunsku byli Arthur a Albert Schottovi, At. M. 

Marienescu, A. I. Odobescu a G. Co~buc. Indická teorie, kterou 

vytvořil Th. Benfey, přikládá pohádce indický původ (indické eposy). 

Podle této teorie přispěla migrace z východu na západ a kulturní, 

ekonomické, obchodní i přímé kontakty s Asií k rozšíření pohádky 

v Evropě po 10. století. Benfeyovu teorii částečně převzal Nicolae 

lorga. Ten považoval zázračnou složku pohádek za původně indickou, 

17 von Sydow C. W., Kategorie de Prosa-Volksdichtung, Kodaň, 1948. 
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ale jejich hrdinský rys přikládal perským kořenům. Archaické prvky 

nalezené v pohádce dovedly anglické folkloristy a etnology E. B. 

Tylora, A. Longa a J. G. Frazera k myšlence, že pohádka má původ už 

v prehistorii. V této antropologické teorii se existenci společných 

motivů u vzdálených národů vysvětluje fenoménem polygeneze. 

Stoupenci rituální teorie, A. von Gennep a P. Sayntives, mají blízko 

k teorii antropologické, s tím rozdílem, že zrození pohádky vidí jako 

následek rozpadu kultovní funkce mýtů a legend. Ještě bych chtěla 

zmínit agnostickou teorii, obhajovanou J. Bédierem, která tvrdí, že 

místo a čas vzniku pohádek nelze zjistit. Některé z těchto teorií byly 

přejaty etnology 20. stol. a začleněny do moderní teorie, která bere 

v úvahu etnologickou, sociologickou i lingvistickou složku. Folklorní 

finská škola při zkoumání folkloru iniciovala historicko-geografickou 

komparatistiku a objevila, jak v Evropě) tak v Asii, několik x. 

společných bodů k původu pohádek. Tato myšlenka vede některé její 

představitele (K. Kron a H. Harne) k datování vzniku pohádek 

v duchu antropologické teorie. Připouštějí i určitou roli polygeneze a 

migrace. V. 1. Pro pp studoval historické kořeny pohádky na základě 

zkoumání struktury textů a ztotožnil se s rituální teorií. V aktuální 

folkloristice je pohádka považována za pradávný žánr existující 

v duchovním životě národů euroasijského kontinentu od počátku 

lidské historie. Nepochází sice přímo z mýtu, ale byla jím ovlivněna a 

existovala vedle něj. Časem byl obsah pohádky obohacen nejen prvky 

z archaické kultury, ale též prvky spojen~ s jinými historickými 

obdobími. Díky tomu dosáhla nové umělecké hodnoty. 

Co se týká charakteristických znaků pohádky jako uměleckého 

díla, jde o soběstačný svět založený na fantastických základech, tedy 

o opak každodenního života, o svět, v němž se neomezeně projevuje 

lidská vůle a dochází k rovnováze protikladů. Pohádka vychází 
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z reality, kterou přetváří na "nadrealitu". Může být tedy únikem ze 

všednosti každodenního života do říše snů a fantazií. 

Odtržení od každodenní reality se neprojevuje nutně 

V postavách nebo ději, ale ve vnitřní atmosféře. Základní prvky světa 

pohádek už existovaly v archaických kulturách, ale v pohádkách 

dostaly novou funkci, jinou formu a strukturu. 

2.5 Vztah mezi pohádkou, pověstí a mýtem 

Zde se dostáváme k rozboru vztahu mezi mýtem, pověstí a 

pohádkou. Z hlediska funkce: pověst popisuje, mýtus vysvětluje a 

pohádka vytváří vlastní svět novým uspořádáním prvků mýtu a 

legendy. Lidový epický žánr nazývaný "legenda" - v češtině pověst, 

se vyznačuje tím, že se zakládá na historických skutečnostech nebo 

vysvětluje přírodní jevy. Přechod od mýtu k pohádce odráží nejen 

změnu funkce, ale i kulturního systému. Pohádka vykrystalizovala 

jako žánr až s pokročilejším vývojem lidského společenství. Ve 

společnosti plné protikladů, společenských a materiálních omezení 

představuje určitou normu. Tak se dá vysvětlit, že pohádka v sobě 

uchovala až do moderní doby formy přírodních kultur, které 

aplikovala do vyššího kulturního systému a podřídila je estetické 

funkci. 18 Převzetím prvků z pověstí a mýtů si pohádka vytvořila 

tematická schémata a umělecký jazyk, které se pevně ustálily. Jedná 

se zejména o univerzálnost pohádky v čase a prostoru (pravdy 

obsažené v pohádce jsou platné ve všech dobách), typologická 

podobnost v širokých kulturních zónách a výrazný stupeň 

stereotypnosti (ustálené úvodní a závěrečné fráze, opakující se 

18 Pop Mihai, Ruxandoiu Pavel, Folclor literar romanesc, Bukurešť: EDP, 1991. 
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pohádkové postavy a jejich chování apod.). Tato stabilita však 

nevylučuje neustálou diversifikaci tematického základu a uměleckého 

vyjádření, zpracování nových schémat, vstřebávání nových hodnot 

z rozličných civilizačních a kulturních systémů. 

2.6 Reprezentativní znaky rumunské pohádky 

V této kapitole se dostaneme od teorie pohádky k teorii 

překladu. K překládání pohádek není potřeba jen jazyková zásoba a 

cit pro stylistiku, ale hlavně znalost specifik daného materiálu. Pak 

vyvstává otázka, jak se jako překladatel s těmito prvky vyrovnat. Dle 

teorie Jiřího Levého: " ... má v překladu smysl zachovávat jen ty 

prvky specifična, které čtenář překladu může cítit jako 

charakteristické pro cizí prostředí ( ... ). Za ty prostředky, pro které 

domácí jazyk nemá ekvivalenty a které v původním znění nemají 

schopnost vyvolat iluzi prostředí originálu, je možno substituovat 

domácí analogii bezpříznakovou, neutrální, která není jasně spojena 

s dobou a místem překladu. Nemůžeme-li zde prostředí originálu 

vystihnout, je nutné se vyhnout aspoň jasnému rozporu s ním. ,,19 

Posouzení toho, co je specifické, bývá dost subjektivní a těžko 

definovatelné; a tudíž jsem se tu zaměřila spíše na reprezentativní 

znaky, které nemusí být výhradně rumunské, ale s nimiž se určitě 

budou potýkat všichni překladatelé rumunské pohádky. Jedná se o 

určité zobecnění na základě analýzy Ispirescových pohádek. 

Tematika: 

Ústředním tématem většiny rumunských pohádek jsou příhody 

hlavního hrdiny, který odešel z domova, aby si hledal nevěstu; aby 

19 Levý Jiří, Umění překladu, Praha: Československý spisovatel, 1963, s. 122-123. 
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zachránil dívku unesenou drakem či ochránil jiné lidi před drakem; 

aby přinesl předmět, který králi nebo ostatním lidem usnadní život či 

napomůže k dosažení jiných cílů. Někdy může pohádka začínat 

prenatálním věkem nebo narozením hlavního hrdiny. Jindy může 

začít tím, že starý bezdětný pár si osvojí zvíře či věc, které potká na 

cestě, a ty se následně promění v chlapečka. Setkáme se též s příběhy 

o dospělém člověku, který už má rodinu, ale žije v chudobě nebo je 

nějak utiskován nadpřirozenými protivníky a chce tyto svoje životní 

problémy vyřešit. V každém případě klasickým ukončením nejen 

rumunských pohádek bývá svatba či získání trůnu, nabytí nesmírného 

bohatství (přičemž bohatství v pohádce vždy představuje štěstí) a 

úplné vítězství nad zlem. Velmi zřídka se setkáme se smrtí hlavního 

hrdiny. 

V pohádkách se mísí skutečné historické události s 

vymyšlenými příběhy a prolínají se skutečné prvky, jako je pokrevní 

bratrství, porobení cikánů, architektura, zbraně, tresty za pochybení -

např. napichování na kůly aJ. se prolínají s archaickými 

reminiscencemi (magie, pohanská náboženství, rituály, kulty atd.). Dá 

se říci, že reálná složka má za cíl dát té druhé, smyšlené, zdání 

skutečnosti. 

Typické pro rumunské pohádky je ale nesčetné množství 

variant. Je těžké rozlišit, co je ještě varianta jedné pohádky a co už 

pohádka jiná (typ). Různé teorie se liší v číselných údajích -

přibližné počty jednotlivých typů viz kapitola 1.2. Klasifikace lidové 

slovesnosti/pohádky. Varianty vznikají pohybem pohádky a jejím 

ovlivňováním hlavně osobou vypravěče (viz níže Význam 

vypravěče). Kromě motivů společných pro celé zeměpisné a 

historické území Rumunska, najdeme 1 takové, které jsou 

charakteristické jen pro určitou oblast. 
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Charakteristika postav: 

Můžeme konstatovat, že charakteristika postav bývá 

schematická, až plochá. Postavy se dají rozdělit do určitých kategorií 

(věkových, společenských, morálních atd.) a jejich chování se zužuje 

na stereotypní reakce, které se vyznačují několika hlavními rysy a 

z morálního či etického hlediska jsou jasně vyhraněny. Přesto se 

hrdinové různých pohádek výrazně liší a jejich povaha nezřídka bývá 

i detailně vykreslena. Podrobněji se tímto tématem zabývám 

v kapitole 3.2 Rumunské pohádkové postavy, jejich stereotypy a 

překlad do češtiny. 

Jazykové a stylistické prostředky: 

Jazyk pohádek je jednoduchý a lehce srozumitelný, odpovídá 

době a prostředí, kde vznikaly a kolovaly. Hojně se setkáváme se s 

používáním dialektu i hovorového jazyka, což je důvodem, proč je 

někteří sběratelé upravovali tak, aby byly srozumitelné jejich 

současníkům. Otázkou zůstává, nakolik jejich zásahy změnily 

charakter těchto pohádek. Pohádky j sou výrazně expresivní a 

vypravěč pro větší dynamičnost převádí minulé děje do přítomného 

času. Nepoužívá se vykání (např. pasáček tyká králi). Nejčastějšími 

stylistickými prostředky jsou repetice (opakování), frazeologismy, 

přirovnání a ustálených rčení, které jsou typické pro lidový jazyk. 

Specifické pro rumunské pohádky však jsou stereotypní "rámcovací 

formule,,2o, o kterých píši podrobněji v kapitole 3.3 Úvodní a 

závěrečné fráze pohádek. 

20 Dle terminologie Oldřicha Syrovátky v předmluvě k Rumunským pohádkácm Petre 
Ispiresca, Praha: Odeon, 1975. 
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Role vypravěče: 

Vypravěč se více či méně aktivně účastní děje. Např. ve 

formuli závěrečné fráze (viz kapitola 3.3 Úvodní a závěrečné fráze 

pohádek). Tvrzením, že se určitých událostí sám zúčastnil, se snaží 

přidat příběhu na věrohodnosti. Díky účasti v příběhu může vypravěč 

také lépe vykreslit určité psychologické aspekty děje - reakce 

postav, jejich psychické stavy atd., ale zároveň tím pohádka někdy 

získává specifické nuance, které jsou typické pro daného vypravěče. 

Vypravěč totiž do příběhu vkládá své vlastní osobnostní rysy (např. 

připisuje určité postavě reakce sobě vlastní apod.). V neposlední řadě 

vypravěč výrazně ovlivňuje znění pohádky svým osobitým stylem, 

slovní zásobou a životními zkušenostmi. Velmi záleží na jeho 

vypravěčských schopnostech, intelektu, paměti, kreativitě či ochotě 

zůstat věrný originálu. Proces šíření pohádky by se dal přirovnat ke 

hře na "tichou poštu" napříč kraji a generacemi. 

Prokázalo se, že nejtalentovanější vypravěči v Rumunsku jsou 

mužského pohlaví. Samozřejmě existují i zeměpisné oblasti, kde 

převažují talentované ženské vypravěčky. Většinou se však jedná o 

starší muže, s širokými a různorodými životními zkušenostmi, k 

čemuž se přidávají i vrozené vlohy}jako je inteligence, představivost 

a vypravěčské umění. Významný vliv na vypravěčův styl má i území 

I v k' v d' 21 a spo ecens e prostre 1. 

Plynutí času: 

Tento důležitý znak se opět nevztahuje Jen na rumunské 

pohádky, ale platí pro pohádky všeobecně. Čas bývá v pohádkách 

velmi relativní a popírá logiku, není totiž nenávratný a souvislý. Jeho 

návratnost se projevuje například omládnutím nebo zmrtvýchvstáním 

21 Ni~cov Viorica, Afost de unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 93. 
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hrdiny. Diskontinuita času se projevuje např. tím, že lidé zkamení a 

čas se zastaví, přestane se pohybovat Slunce, hrdina uvězní Soumrak, 

Úsvit a Půlnoc, kteří představují astronomický čas, aby tak 

prodloužil noc a stihl vykonat určité skutky (viz. Ispirescu, 

Sedmihlavá saň - Balaurul cel cu ~apte capete). Tyto pokusy o 

změnu chronologie mohou být jak zhoubné, jako výsledek 

zlomyslného kouzla s negativním dopadem, tak i blahodárné - s 

cílem konat dobro. Abychom lépe pronikli do "pohádkového" 

chápání času, musíme si uvědomit, že hrdinové pohádek většinou 

vlastně vůbec nestárnou a smrt jako nezvratný fakt bývá jen 

prostředkem k otevření děje (smrt krále, který svému synovi zanechá 

určitý odkaz) nebo k jeho ukončení (negativní postavy odsouzené 

k smrti). Charakteristická je také rozdílná rychlost plynutí času na 

našem a na onom světě, který bývá v podzemí a je znázorňován jako 

svět tajemna, příšer, mrtvých, ale může to být i peklo. 

Naturalismus: 

V porovnání s českými pohádkami na mě rumunské působí 

více naturalisticky. Zacházejí do detailních popisů krvavých událostí 

a negativních stránek života, jako jsou kruté způsoby usmrcení; 

pokročilý věk, který představuje nemohoucnost; chudoba, incest atd. 

Pociťuji z nich určitou "syrovost", která zřejmě vyjadřovala 

každodenní realitu obyčejných Rumunů. V tomto ohledu mají 

rumunské pohádky blízko spíše k českým baladám, ovšem zůstává 

zde, narozdíl od balad, pravidlo dobrého konce, což podle mého 

názoru znamená naději a víru ve vítězství dobra, tedy idealizaci 

reality. V dávných dobách mohly pohádky dokonce lidem poskytovat 

určitý únik od všední reality do říše snů a fantazie Uak může i chudý 

k bohatství přijít, nebo ztotožnění se s hrdiny, jejich skutky a 

schopnostmi). 
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Význam čísla: 

Nejčastěji se objevujícím číslem je tři a jeho násobky (devět, 

devadesát devět). Méně často se setkáme s číslem dvě a jeho násobky 

(zvláště v kombinaci s trojkou čili dvanáct, dvacet čtyři). Následují 

čísla sedm a pět. Pro označení obrovského množství bývají 

používána tato čísla: sto, tisíc, dva tisíce (viz. níže Král Kulihrášek -

Mazarel fmparat). Distribuce čísel má jistě úzkou souvislost s jejich 

magickým či mytologickým významem. Např. číslo dvě značí 

rovnováhu a harmonii (dobro-zlo). 

Funkce pohádky: 

Magická - pohádkám se přikládaly kladné kouzelné vlastnosti 

a byly spojené s některými rituály. Např. Viorica Ni~cov uvádí: 

"Jeden vypravěč z Moldavska tvrdí, že za jeho mladých let bývalo 

zvykem vyprávět tři pohádky, protože ony se pak chytí za ruce a točí 

se dokola okolo salaše, nic zlého se nepřiblíží a můžeš klidně spát. ,<22 

Střídali se tedy ve vyprávění a každý večer vyprávěl jeden člověk 

všechny tři pohádky.23 Ovidiu Birlea zase zmiňuje rituál, který se 

vyskytuje v Moldavsku a Maramureši: "Pasák, který vypráví každý 

večer jinou pohádku, od té doby, co se mají berani k ovcím) až do 

prvního vrhu jehňátek, dostane od jedné své ovečky kouzelné 

jehňátko, které bude umět předpovědět, co se stane. ,,24 Užitím 

pohádek v rituální podobě se tedy lidé snažili změnit chod věcí a 

přizpůsobit ho svým potřebám. 

Zábavná - při rutinních každodenních pracovních úkonech si 

zpestřovali lidé pohádkami práci. Stejně tak i při zastávkách na 

dlouhých poutích, na konci pracovního dne, na pohřbech, zkrátka 

22 Ni~cov Viorica, Afost de unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 93. 
23 Pozn. Opět se zde setkáváme se symbolikou čísla 3 (viz výše Význam čísla) 
24Birlea Ovidiu, Antologie de proza populara epica, vol. I, Bukurešť: Editura pentru 
Literatura, 1966, s. 16. 
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všude tam, kde se sešlo více lidí a společně trávili určitý čas. Z toho 

jasně plyne nezanedbatelná společenská funkce pohádek. Je zřejmé, 

že v dnešní době krize mezilidských vztahů se toto vypravěčské 

umění vytrácí. 

Poučná - tato funkce směřuje zejména k dětem. V pohádkách 

je mnoho zjednodušených schémat lidského chování a jednání, která 

by měla dětem vštípit určité morální hodnoty. Vítězství dobra nad 

zlem je opět znázorněním ideálního světa. Moudra obsažená 

v pohádkách mají nadčasovou platnost a jsou blízká všem generacím. 
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3. PŘEKLAD POHÁDKY 

3.1 Teorie překladu 

Dřív než dospějeme k překladu pohádek, je důležité uvědomit 

si základní Jtahy a pojmy překladatelství. Úvodem nastíním několik < 

tezí nepřekonaného klasika teorie překladu Jiřího Levého, které dle 

mého názoru výstižně definují v obecné rovině základní problémy a 

úkoly, před něž je překladatel postaven: 

"Přeložené dílo je útvar smíšený, hybridní. Překlad není dílo 

jednotné, ale prolínání, konglomerát dvou struktur: na jedné straně je 

významový obsah a formální obrys originálu, na druhé straně celá 

soustava uměleckých rysů vázaných na jazyk, které dílu dodal 

překladatel. Obě vrstvy - či spíše kvality, které se v celku díla 

integrálně prostupují - jsou v napětí, a to se může projevit rozpory. 

Obsah díla je závislý na cizím prostředí, jazyk díla je český. 

Čtenář si tento rozpor uvědomí teprve tehdy, dojde-li k jasnému 

konfliktu mezi prostředím děje a specificky českým výrazem. Jsou 

situace, kdy i sebelepší překladatelské řešení je kompromisem, který 

nemůže úplně zakrýt rozpornost překladového díla." 25 

"Překladatel má znát 1. jazyk, ze kterého překládá, 2. jazyk, 

do kterého překládá, 3. věcný obsah překládaného textu (tj. dobové i 

místní reálie, různé zvláštnosti autorovy, příp. příslušný obor u 

odborné literatury)." 26 V případě překladu pohádek se nejedná tolik o 

autorovy zvláštnosti, jako spíše o specifika tohoto žánru a jeho 

jazyka. 

Podle J. Levého bychom mohli shrnout překladatelské zásady 

jako rozhodnutí mezi těmito protikladnými tezemi, cituji: 

25 Levý Jiří, Umění překladu, Praha: Československý spisovatel, 1963, s.95. 
26 Ibid., S.17. 
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1. "Překlad musí reprodukovat slova originálu. 

2. Překlad musí reprodukovat ideje originálu. 

3. Překlad se má dát číst jako originál. 

4. Překlad má být čten jako překlad. 

5. Překlad by měl obrážet styl originálu. 

6. Překlad by měl ukazovat styl překladatelův. 

7. Překlad by měl být čten jako text náležející do doby originálu. 

8. Překlad by měl být čten jako text náležející do doby 

překladatelovy. 

9. Překlad může k originálu něco přidávat nebo z něho něco 

vynechávat. 

10. Překlad by neměl nikdy k originálu nic přidávat a nic 

z něho vynechávat." 

Domnívám se, že většina překladů je určitým kompromisem 

meZI dvěma protikladnými tezemi. Kdyby překladatel dogmaticky 

dodržoval jen jednu z nich, jeho dílo by bylo "toporné" a vyznělo by 

nepřirozeně. K tezím číslo 3 až 8 bych však dodala, že se přikláním 

spíše k variantě číslo 3 než 4 a myslím si, že čtenář by neměl poznat, 

že čte překlad, ale dílo by na něj mělo působit dojmem originálu, a to 

zvláště u beletrie. Pokud by z díla bylo patrné, že jde o překlad, 

ztratilo by pak ze své estetické hodnoty. S tím souvisí i následující 

teze, kde se opět přikláním spíše k tomu, že by překlad měl odrážet 

styl originálu a měl by být čten jako text náležící do doby originálu. 

Samozřejmě, že se překladateli nemůže podařit zcela eliminovat svůj 

"rukopis", tedy svůj autorský styl, ale měl by se pokusit pochopit, 

v čem spočívá originalita stylu autora díla a vcítit se do něj 

(napodobit ho). V případě pohádek musí překladatel hledat jazykové 

prostředky, které by navodily dojem lidového vyprávění a atmosféru 

dávných časů, takže není možné, aby přeložená pohádka vyzněla jako 

text náležící do doby překladatelovy. 
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Překladatelovu práci dělí J. Levý do tří fází: 

1. pochopení předlohy 

2. interpretace předlohy 

3. přestylizování předlohy 

"Práce tlumočníků, odborných a literárních překladatelů má 

společné především ty problémy, které vyplývají z rozdílnosti dvou 

jazyků, výchozího a cílového, a dále pak technické a psychologické a 

jiné problémy při dešifrování výchozího textu a přenosu sdělení do 

jiného jazyka. ( ... ) Sdělení se člení při překladu: a) na elementy, které 

zůstávají nebo mají zůstat invariabilní, a b) elementy variabilní, u 

nichž dochází k náhradě ekvivalentem cílového jazyka." 27 

U vlastních jmen stojí překladatel většinou před otázkou, do 

které z těchto skupin je zařadit a jak s nimi naložit. Jména nebo názvy 

pohádkových postav jsou navíc specifické v tom, že jsou provázané 

s národní tradicí a často už samotné jméno představuje určité 

charakteristické znaky dané postavy - "omen nomen". Čtenáři 

pohádek jsou nejčastěji děti, kterým by některá cizí, češtině vzdálená 

jména dělala potíže při jejich zapamatování. Také by si podvědomě 

k takovým jménům nepřiřazovaly vlastnosti charakteristické pro 

pohádkové bytosti nazývané těmito cizími jmény. Abychom se mohli 

správně rozhodnout, jak jméno přeložit, musíme vědět, co 

představuje, a proto za důležitou součást své práce považuji 

následující charakteristiku vybraných rumunských pohádkových 

postav, kterou jsem sestavila na základě jejich opakujících se 

(stereotypních) jednání v různých pohádkách. 

27 Levý Jiří, Umění překladu, Praha: Československý spisovatel, 1963, s. 23-24. 
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3.2 Rumunské pohádkové postavy, jejich stereotypy a 

překlad do češtiny 

Překlad pohádek je nelehký úkol, zvlášť pokud se sociokulturní 

prostředí daných dvou národů výrazně lišÍ. Z tohoto hlediska se 

domnívám, že je zajímavé porovnat překlad jednotlivých vlastních 

jmen. Často se jedná o stereotypní jména, která se opakují v různých 

pohádkách a myslím si, že mají důležitou vypovídající hodnotu, jako 

jedno ze specifik rumunské pohádky. Tato vlastní jména mají 

většinou jistý charakterizující význam, se kterým se překladatel vždy 

potýká, a proto jsem se rozhodla sledovat, jakým způsobem se s tímto 

problémem vyrovnává. 

"Zachováme-li cizí podobu vlastních jmen, budou cizí jména 

rušit atmosféru důvěrnosti v některých situacích a především 

vzniknou potíže s jejich skloňováním. Můžeme je zkusit počeštit, ale 

ne se všemi to půjdej a rozhodně nemůžeme část počeštit a část nechat 

v originále - vznikla by tím velmi nesourodá směsice. Tady 

nepomůže žádná paušální teorie, překladatel musí případ od případu 

hledat nejúnosnější řešenÍ." 28 

Vybrala jsem nejčastěji se vyskytující postavy rumunských 

lidových pohádek a charakteristické rysy jednotlivých postav 

dokládám na jejich činech a událostech z různých pohádek. U 

vybraných postav budou nastíněna určitá schémata opakujících se 

motivů jejich jednání a poté posouzena adekvátnost překladu jejich 

jména do češtiny. Jako zdroj byla použita sbírka Petre Ispiresca -

Legende sau basmele Romanilor, která obsahuje třicet sedm lidových 

pohádek, z nichž pět pohádek je novelistických a všechny ostatní jsou 

kouzelné (fantastické). Sbírka byla přeložena do češtiny Pavlem 

Benešem jako Rumunské pohádky. 

28 Levý Jiří, Umění překladu, Praha: Československý spisovatel, 1963, s. 95. 
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Balaurul 

Původ tohoto slova není úplně jasný, ale předpokládá se, že je 

to slovo dáckého původu, mohlo by být příbuzné s albánským bole 

nebo srbským blavor, obojí s významem velký plaz. Je znázorňován 

jako obrovský, mluvící, okřídlený mnohohlavý had žijící ve vodním 

prostředí, nejčastěji ve studních, které tyransky ovládá. Je agresivní, 

hloupý a velmi silný.29 

Mohou to být lidé předurčení existovat v podobě hada či 

ještěraJa pokud neprokáží po dobu sedmi let, že umí používat svou 

sílu, zůstanou obyčejnými lidmi. Také mohou pocházet z duší 

nečistých lidí, které se během spánku vznesou do oblak a tam bojují 

s dalšími svého druhu. Nejčastěji se však v legendách za určitých 

okolností vyvinou z hadů. Bývají skryti lidským zrakům po dlouhá 

léta a během této doby nabývají na rozměrech, narůstají jim nohy a 

křídla. Mohou mít i více hlav. 

Tyto bytosti mají zřejmě svůj původ v čínské a japonské 

mytologii. Objevili- se i v římských bájích. Na území dnešního /' 

Rumunska byly objeveny šperky s dračími motivy z dáckých dob a 

stejný motiv prý byl i na vlajkách dáckých bojovníků. Tuto tematiku 

přejal i středověk. Jejich fyzické vzezření by mohlo být inspirováno 

prehistorickými zvířaty - nerovnováha mezi tělesnou velikostí a 

nízkým stupněm vývoje centrální nervové soustavy, vysoká schopnost 

regenerace (když je jim utnuta hlava, naroste jim jich ještě víc). 30 

V pohádce Sedmihlavá saň (Balaurul cel cu ~apte capete) žije 

saň v díře a živí se jen lidmi. Hlad většinou zahání pocestným, který 

neví, že se má ukrýt. Její zabití probíhá tak, že jí hrdina setne mečem 

jednu hlavu po druhé, s tou posledn~ sedmou to však bývá náročnější, 

29 Ni~cov Viorica, Afost de unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 77. 
30 Calinescu George, Estetica basmului, Bukurešť: Editura pentru literatura, 1965, 
s.42-48. 
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protože černá krev, která z ní vystříkne, zhasí oheň z jeskyně; v které 'K 

se nachází, a to přináší hrdinovi další peripetie. 

Její osobnost se nijak výrazně neprojevuje, jediným 

dominantním charakterovým rysem je chamtivost a potřeba vlastnit, 

umocněné velkou fyzickou sílou, pomocí níž se snaží vše řešit a dává 

jí přednost před inteligentním řešením. 

V české verzi byl balaur přeložen jako "Sedmihlavá saň" nebo 

v pohádce Statečný Jiří jako saň. Vzhledem k tomu, že i v rumunštině 

je tento tvor popsán jako sedmihlavý, domnívám se, že překlad je 

adekvátní. Pokud však chceme dodržet i rod, mohli bychom zvolit 

místo toho název sedmihlavý drak, ale konkrétně v této pohádce 

nehraje jmenný rod významnou roli. 

Fiit-Frumos 

Je obecným pojmenováním pro hlavního hrdinu fantastických 

pohádek. Zosobňuje mládí, krásu, hrdinství a dobro. Zachraňuje 

království od pohrom, zabíjí draky a je následníkem trůnu. Ale někdy 

se hrdina těchto kvalit jmenuje i jinak (např. voinicul - hrdina), nebo 

se toto pojmenování naopak objevuje i v jiném typu pohádek. 

Většinou je to jedináček. Někdy se narodí běžnou cestou, může být 

dítětem královské dcery, poslaným v košíku po vodě, ale může se 

narodit 1 obyčejným lidem. Většinou je však jeho zrození 

zázračné:někdy ho porodí královna po požití zlaté rybky; jindy se 

narodí královně po vykoupání v odvaru z určité byliny; může být i 

zvířecím synem - ovce, klisny, krávy; také může být zrozen z kytice 

růží. 31 

Touto postavou bývá mladý šlechtic (je nazýván královským 

synem či princem), který jde do světa hledat nevěstu nebo ji potká 

31 Blrlea Ovidiu, Mica enciclopedie a pove~tilor romane~ti, Bukurešť: Editura ~tiintificií ~i 
enciclopedica, 1976, s. 178-180. 
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náhodou. Je při tom podružné, zda se stane králem, jako následník 

svého otce nebo díky sňatku s princeznou. Je povznesen nad 

materiální statky, hledá si nevěstu a je připraven konat velké činy. 

Fat-Frumos bývá vyslán králem, aby splnil jeho požadavky, které se 

zdají být nesplnitelné, jako např. zachránit dívku unesenou drakem, 

dopadnout zloděje zlatých jablek atd. 

Opakuje se motiv ženy, která má podobu zvířete: např. v 

pohádce Horská víla (Zfna muntilor) trefí šípem hrdličku, ukáže se 

však, že je to víla, s kterou se pak ožení. Podobnou tematiku objevíme 

i v jiné Ispirescově pohádce nazvané Víla víl (Zfna zfnelor), kde princ 

vystřelí šíp, který mu má pomoci najít si nevěstu, narazí však na sovu, 

která se promění ve vílu a on si ji poté vezme za ženu. I v Zakleté 

želvě (Broasca testoasa cea fermecata) najdeme princeznu zakletou 

do podoby želvy. 

Dalším stereotypem je motiv princovy svatby s vílou, který se 

objevil již ve výše zmíněných pohádkách. V pohádce Tři pozlacená 

granátová jablka (Cele tre rodii aurite) přinese požadovaná jablka a v 

jednom z nich je víla, s níž se pak ožení. Syn jedné královské dcery, 

počatý zázračným způsobem, zabije draka a také se ožení s víloU j a to 

v pohádce Princ bez otce (Voinicul cel fara tata). I v pohádce Vlk ,< 

čaroděj a princ (Lupul cel nazdravan ~i Fat-Frumos) se princ ožení s 

vílou, ale tentokrát přivedl vílu původně cizímu králi výměnou za 

ptáka, jenž kradl zlatá jablka ze stromu jeho královského otce. 

Často se opakuje i princova svatba s královskou dcerou: 

královský syn je otcem vyslán, aby se naučil zlodějskému řemeslu. a 

stane se zetěm jiného krále - Král zloděj (Hotu fmparat). 

V Ispirescových pohádkách se rovněž často objevuje motiv 

přemožení draka princem. V jedné pohádce se sedm draků zmocní 

králova syna a chtějí, aby jim přinesl princeznu. Fat-Frumos ji najde, 
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zabije šest draků a ožení se s ní, ale sedmý drak mu ji unese. On ji 

však získá zpět (Vesnická pohádka; Poveste faraneasca). 

Hrdinův původ může být nejasný a opředený tajemstvím: v 

pohádce Princ s křišťálovým kočárem (Fat-Frumos cu carffa de 

sticla) je hrdina nalezen jako malé dítě neznámého původu. Když 

dospěje, zachrání princeznu z moci draka a vezme Sl Jl za ženu. 

Krátce nacto se zjistí, že i on má královský původ. V pohádce Princ se 

zlatými vlasy (Fat-Frumos cu parul de aur) se ho zbaví princezna, 

která ho porodí jako "levobočka". I v této pohádce se hrdina v 

dospělosti ožení s nejmladší královskou dcerou. 

Fat-Frumos nemusí být nutně šlechticem, ale může být i synem 

obyčejných lidí. V tom případě představuje obyčejného mladíka, 

kterého potkávají v životě různé těžkosti. Jejich zdoláním a osobními 

zásluhami se mu daří vystoupit po společenském žebříčku až na 

královskou úroveň. Jinak se ale jeho základní rysy od těch výše 

uvedených, princových, nijak zvlášť neliší. Z domova odchází kvůli 

chudobě, nespravedlnosti nebo jen zkusit štěstí. Svatba s královskou 

dcerou a získání královského trůnu jsou úzce s nabytím nesmírného 

bohatství. 32 Fat-Frumos je mladý Rumun s čistou duší, který zabije 

draka, požírače lidí, získá tím královskou dceru a půl království k 

tomu (Sedmihlavá saň; Balaurul cel cu ~apte capete). Ve Dvanácti 

princeznách a zakletém zámku (Cele douasprezece jete de fmparat ~i 

palatul cel jermecat) je to zase mladík, který zachrání královskou 

dceru od prokletí. Jiný se zasnoubí s princeznou díky tomu, že jako 

viděl královskou dceru nahou při koupání a následně je schopen, jako 

jediný z uchazečů o její ruku, popsat znamení z jejího těla (Chytrý 

pasáček; Ciobana~ul cel istef sau furloaiele blendei). V pohádce O 

strupatém chlapci a ježdíkovi (Baiatul cel bubos si ghigorful) se 

32 Calinescu George, Estetica basmului, Bukurešť: Editura pentru literatura, 1965, 
s.214-218. 
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chlapec s boláky vyléčí a vezme si královskou dceru, jejich syn se pak 

také ožení s princeznou. V Chlapci, který se narodil s knihou v ruce 

(Voinicul cel cu cartea in mina nascut) zachrání Fat-Frumos 

prokletou princeznu a její království. Sňatkem s ní pomůže materiálně 

i svým chudým rodičům. V pohádce O Greučanovi (Greuceanu) zase 

hlavní hrdina osvobodí Slunce a Lunu, vezme si za manželku dceru 

Červeného krále a dostane půl království k tornu. 

Ve všech Ispirescových pohádkách, v nichž hrdina není 

urozeného původu, můžeme sledovat stejné schéma: Zachrání 

princeznu nebo její království a pak se s ní ožení. Velký význam se 

přikládá i získání bohatství a společenskému vzestupu, které hrdina 

přijímá se samozřejmostí. Ispirescovy pohádky s hrdinou tohoto typu 

vyvolávají dojem, že získání bohatství a manželky je vlastně dosažení 

absolutního štěstí. 

Obecně platí, že většina hrdinových aktivit směřuje k nalezení 

či získání vhodné nevěsty. Hrdinovy city vůči jeho vyvolené jsou 

však spíše povrchního rázu. Bývá okouzlen její krásou nebo ho 

nějakým nevysvětlitelným způsobem přitahuje (např. když Je 

proměněná ve zvíře) a on tomuto okouzlení podléhá. Svou vyvolenou 

málokdy pozná blíže dřív, než se rozhodne ji získat, takže to budí 

dojem, že je spíš veden nějakým předurčením, nebo osudem, kterému 

bezmezně věří. Často mívá pomocníky z říše zvířat (př. Vlk čaroděj a 

princ; Lupul cel nazdravan $i Fat-Frumos). Když se pak ožení, 

přestává být Fat-Frumosem a stává se dospělým králem. Fat-Frumos 

tedy představuje určitý věk a s ním spojené peripetie. Jak je vidět 

z výše uvedeného přehledu, všechny stereotypní motivy a schémata 

hrdinova chování se v jednotlivých pohádkách různě kombinují a 

prolínají. 

V češtině v pohádkách Nestárnoucí mládí a nesmrtelný život, 

Princ bez otce, Princ s křišťálovým kočárem, Vlk čaroděj a princ, 
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Princ se zlatými vlasy je jeho správně zvoleným ekvivalentem "princ" 

protože splňuje většinu výše zmíněných charakteristik. Naopak 

v pohádkách Dvanáct princezen a zakletý zámek, Chlapec, který se 

narodil s knihou v ruce, Ztracený chlapec je Hit-Frumos (Voinicul) 

přeložen jako "chlapec", který také splňuje výše uvedené 

charakteristiky (narodil se obyčejné ženě po pozření zázračného 

jablka a je jedináčkem). Překladatel citlivě zvolil překlad obecným 

výrazem, který je v tomto případě nejvhodnější. V pohádkách Zakletá 

želva, Horská víla, Vesnická pohádka a Tři pozlacená granátová 

jablka je sice v originále hrdina nazýván "fiu de imparat" a česky je 

doslovně přeložen jako královský syn, ale stále se jedná o stejný typ 

hrdiny. V Sedmihlavé sani je zase nazýván rumunsky "viteazul 

nostru" a česky "náš hrdina". 

Gheonoaia 

V rumunštině znamená datel (ženského rodu) a představuje 

zlou moc. 33 

V pohádce Nestárnoucí mládí a nesmrtelný život (Tinere{e fara 

batrfne{e ~i via{a fara de moarte) je to obryně, která byla kdysi 

obyčejnou ženou, ale protože neposlechla své rodiče, prokleli ji. Fat

Frumos ji postřelí šípem, a aby ji nezabil, vlastní krví mu písemně 

stvrdí, že mu nic neudělá (důležitý význam písemné smlouvy -

znamená víc než dané slovo a je závazná i pro nadpřirozené bytosti). 

Pak ho tři dny hostí a nabídne mu jednu ze svých tří překrásných dcer 

za manželku. On však odmítne. 

Gheonoaia tedy projevuje známky lidského jednání - myslí, 

mluví, píše a má svědomí (dodrží slib). Dokáže i změnit názor a 

33 přednášky PhDr. Libuše Valentové, Literární pro seminář pro 1. ročník, obor Rumunština, 
FFUK 
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postoj k hlavnímu hrdinovi. Její rodina se podobá té lidské (tři 

antropomorfní dcery). 

Do češtiny byla přeložena jako čarodějnice, která má v českých 

pohádkách podobné charakterové vlastnosti, jen podoba se výrazně 

liší, ale postava čarodějnice je v českých pohádkách stejně běžná jako 

Gheonoaia v rumunských, a proto se domnívám, že překlad je 

adekvátní. Jako další možnost bych navrhla Ježibaba, která rovněž 

představuje zápornou ženskou postavu s podobnými charakterovými 

rysy. 

Ileana Simziana 

Tato postava se také objevuje jako lleana Cosinzeana, Lina 

Rujalina, Ileana Rujuleana, Ruja Rujalina, Rozuna doamna florilor, 

Floarea Florilor, Frumoasa Lumii, Zina Dobrozina, Mindra Lumii, 

Margarita inalbita, Craiasa Zinelor, Abrunca mindra ~i frumoasa, 

Rora cea frumoasa, Mangalina-mparateasa florilor atd. 34 Představuje 

dokonalou dívku, jedinečně krásnou a dobrotivou. Bývá manželkou 

hlavních hrdinů nebo jejich rivalů. Většinou mívá zázračný původ 

(např. vznikla z rosy dvanácti Víl)35, je královskou dcerou nebo 

dcerou víly a bydlí daleko od lidí, na nepřístupných místech. Bývá 

unesena drakem nebo začarována do jiné podoby. Někdy je Ileana 

Simziana vyhnána macechou nebo utíká před otcem s incestními 

sklony. Její osobnostní rysy nebývají příliš prokreslené a je spíše 

pasivní, kromě několika případů, kdy ztratí manžela kvůli tomu, že 

poruší určitá pravidla a pak ho zachraňuje nebo je převlečena za 

hrdinného mladíka a potýká se s draky a jinými nepřáteli. 36 

34 Bírlea Ovidiu, Mica enciclopedie a pove~tilor romdne~ti, Bukurešť: Editura ~tiintifica ~i 
enciclopedidí, 1976, s. 201. 
35 Schullerus, Pauline, Rumanische Volksmarchen aus dem meittlerem Harbachtale 
gesammelt, ubersetzt und eingeleited von .. .in archiv des Vereines fUr siebenburgische 
Landeskunde, Neue Folge, 33er Band, 1906, s. 302 - 692. 
36 Ni~cov Viorica, Afost de unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 74-75. 
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Do češtiny Pavel Beneš toto jméno nepřekládal a ponechal 

v originále. Vzhledem k tomu, že v českým pohádkách nemáme 

ekvivalentní postavu, zřejmě by bylo jakékoli české jméno zavádějící. 

Ačkoli může znít rumunské jméno v české verzi poněkud rušivě, 

myslím si, že překladatel zvolil adekvátní cestu. Dalšími možnostmi 

by dle mého názoru byla princezna, nebo královská dcera, ale to 

neplatí pro všechny případy, protože nemusí být vždy urozeného 

původu. V pohádce lleana Simziana však bylo nutné odlišit hlavní 

hrdinku od ostatních dvou starších královských dcer, jejichž jména 

autor vůbec neuvádí. To, že jediná z nich má jméno mělo zřejmě 

symbolizovat její zvláštnost a jedinečnost. Pavel Beneš ale mohl též 

nahradit vlastním jménem, které by znělo stejně libozvučně a 

poeticky a zároveň česky pohádkově, jako např. Krasomila, 

Květoslava, Květomila apod. 

Imparatul 

Je to starší muž, vládce určité země. Mívá potomky a jeho 

hlavním úkolem je dobře je oženit nebo provdat. Ve výjimečných 

případech je to on sám, kdo se uchází o nevěstu. Někdy se objevuje 

s přívlastkem jedné z pěti barev - bílé, žluté, červené, zelené a černé, 

ale příslušná barva nemá vliv na jeho charakterové vlastnosti (např. 

Ro~u í'mparat). Původně tyto barvy měly asi symbolizovat základní 

barvy světa. Zřídka se setkáme i s modrou. Většinou však nemá 

barevný přívlastek a symbolizuje typické vlastnosti vládce. 37 

V pohádce lleana Simziana je panovník velmi výbojný a 

přemůže všechny okolní panovníky, kteří se stanou jeho vazaly. Často 

mívá i magické schopnosti - ve stejné pohádce promění svého 

starého, nemocného a nemohoucího koně ve statného hřebce. Později 

37 Calinescu George, Estetica basmului, Bukurešť: Editura pentru literatura, 1965, 
s.222. 
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se tentýž panovník promění ve vlka, lva a draka, aby podrobil 

zkoušce svou dceru. I v pohádce Král Aleodor (Aleodor fmparat) se 

král umí proměnit v hnidu, aby získal svou nevěstu. Ve 

stejné pohádce se na jejím začátku setkáme s tím, že král pozve na 

křest všechny nositele denních a nočních fází: Soumrak, Úsvit, 

Půlnoc a Poledne (viz následující odstavec), ale hlavním hrdinou zde 

není tento starý král, nýbrž jeho křtěný syn, budoucí král Aleodor. 

V pohádce Víla víl (Zfna zfnelor) zase král-otec nabádá své 

syny, aby si našli nevěsty podle toho, kam dostřelí jejich šíp. 

V Zakleté želvě (Broasca testoasa cea femecata) se setkáme 

s podobným motivem. Král také vyšle své tři syny, aby si našli 

nevěsty. Nejstarší syn si namluví královskou dceru, mladší bojarskou 

dceru a nejmladší zakletou želvu, z níž se však nakonec "vyklube" 

víla. V dalších pohádkách) jako jsou Ztracený chlapec (Fat-Frumos 

cel ratacit) a Princ se zlatými vlasy (Fat-Frumos cu parul de aur), 

chce král provdat své tři dcery a děj se odvíjí obdobně: nejmladší 

dívka si nevybere úplně vhodného ženicha a král se tomu sňatku 

zpočátku snaží zabránit, ale nakonec je s ním svolný. Vidíme zde 

typický sklon pohádkových králů dobře oženit či vdát své děti a tím 

jim zajistit budoucnost. Není však jednoduché královskou dceru 

získat. Král tím zdůrazňuje výši svého postavení, nedotknutelnost své 

dcery a případně nevhodnost ženicha, ale na druhou stranu bývá 

otevřený k lidu a proto je nemyslitelné, že by neumožnil komukoli, 

aby se ucházelo jeho dceru. Ve věcech výběru vhodných ženichů pro 

své dcery se, na rozdíl od politických rozhodnutí, radí s bojary. 

Výjimečně však nechává rozhodovat i svůj lid, např. o 

budoucím králi (Zakletá želva - Broasca testoasa cea femecata, Tři 

králové bratři - Cei trei frati fmparati). Jindy si král svého nástupce 

zvolí sám (Zakletý vepř - Porcul cel fermecat, Chytrý pasáček -

Ciobana~ul cel istet sau turloaiele blendei a Princ s křišťálovým 
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kočárem - Fat-Frumos cu carf!a de sticla). Jeho slovo má váhu 

zákona) a když chce uchazeči znemožnit získání princezny, dá mu tři 

úkoly, které když nesplní, bude o hlavu kratší (př. Zakletý vepř -

Porcul cel fermecat). V pohádce lleana Simziana se role obrátila a 

Ileana Simziana si vymýšlí úkoly, aby si krále nemusela vzít. Ten pak 

domnělého chlapce Ude o převlečenou dívku) posílá, aby splnil úkoly 

za něj. Z toho můžeme usuzovat, že král nemusí mít vždy smysl pro 

spravedlnost. Ve většině případů si však skutečně za svým slovem 

stojí a např. dá svou dceru tomu, kdo splní všechny jeho podmínky, 

přestože to není ženich podle jeho představ. 

Král bývá přísný a odpouští jen pod podmínkou splnění 

nějakého úkolu (př. Vlk čaroděj a princ - Lupul cel nazdravan ~i Fat

Frumos). Často rozpoutává války ne z ekonomických důvodů, ale za 

účelem získání vytoužené nevěsty. Bývá to člověk drsný a tvrdý. 

Např. když se v pohádce Princ bez otce (Voinicul cel fara de tata) 

zjistí, že jeho dcera je těhotná, vyhrožuje smrtí tomu, kdo byl 

původcem. Pokud je však král charakterizován už jako stařec, může 

vykazovat i známky senility (Dvanáct princezen a zakletý zámek -

Cele douasprezece fete de fmparat ~i palatul cel fermecat). 

Ve všech zmíněných pohádkách byl použit překlad král, což je 

úplně adekvátní. Ve skutečnosti "í'mparat" znamená císař, což je však 

v českém "pohádkosloví" nezvyklé, takže plně souhlasím 

s překladatelovou volbou. 

Murgila, Zorila, Miazanoapte 

Zorila může být vůl, který na svém hřbetu nosí Slunce, a 

Murgila vůl, který nosí Měsíc, ale to se týká především legend. 
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Někdy mohou mít tyto pohádkové bytosti i ženskou podobu 

nebo jsou to příšery, které lidi nejen děsí, ale chovají se vůči nim 

násilně, zabíjejí je a dokonce i požírají. 38 

Ve fantastických pohádkách jsou to však častěji nositelé tří 

nočních fází - Murgila = večer, Miazanoapte = půlnoc a Zorila = 

úsvit. Zde jsou použita jako vlastní jména tří bratrů, kteří se poprali o 

košili, již jim ušila jejich matka, a nebe je potrestalo tím, že je na 

věky od sebe odloučilo. Hlavní hrdina pohádky je donutí, aby pro něj 

vykonali určité služby.39 

V Ispirescově Sedmihlavé sani (Balaurul cel cu ~apte capete) 

se s nimi princ setká poté, co zabije draka. Spoutá je, aby je tak 

donutil prodloužit noc. 

Bývají to postavy vedlejší a mají v pohádce jen epizodní role. 

J sou zřejmě nesmrtelní, protože j sou na nich závislé noční fáze. 

Hlavní hrdina je musí donutit, aby mu pomohli, takže jejich vlastní 

vůle nemá velký význam. 

V této pohádce je najdeme přeložené jako Soumrak, Úsvit a 

Půlnoc, což je zcela výstižné, přestože v českých pohádkách na rozdíl 

od rumunských nemají žádnou tradici. Nicméně tato jména explicitně 

vyjadřují jejich podstatu. Nabízí se ještě možnost přeložit je dle české 

tradice jako Soumračník, Úsvitník a Půlnočník (podobně jako 

Slunečník, Měsíčník a Větrník), ale poslední jméno by mohlo 

vyvolávat komické reakce. 

V jiné pohádce - Král Aleodor (Aleodor ímparat) byl ale 

přeložen Miazanoapte jako Sever, což svědčí o překladatelově 

výborné znalosti problematiky. Zřejmě využil archaické označení, kde 

půlnoční strana znamená sever a polední strana jih. Zároveň ho 

38 Bírlea Ovidiu, Mica enciclopedie a povqtilor romémeéjti, Bukurešť: Editura ~tiintificií ~i 
enciclopedicií, 1976, s. 75. 
39 Ciílinescu George, Estetica basmului, Bukurešť: Editura pentru literaturií, 1965, 
s.75. 
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k tomu vedlo i to, že v originále se zároveň s touto postavou objevuje 

také Rasarit, Apus a Miazazi. Rasarit a Apus může znamenat jak 

Východ a Západ, jako světové strany, tak i fáze dne. Další postava -

Miazazi může znamenat Poledne, ale i Jih. Samozřejmě by se tyto 

postavy mohly přeložit i jako Půlnoc, Úsvit, Soumrak a Poledne podle 

vzoru použitém v Sedmihlavé sani, ale je třeba respektovat 

překladatelovo rozhodnutí, které je podložené logickými důvody. 

Domnívám se, že obě verze jsou velmi dobře zvolené, Jen 

bych se přikláněla k jednotnosti v překladu. Tím, že překladatel 

používá různých jmen pro stejné postavy, zbytečně zatěžuje čtenáře. 

Opakováním stejných postav v různých pohádkách (stejně jako 

v originále) by se dosáhlo toho, že se český čtenář s nimi rychleji 

"sžije" . 

Scorpia 

Představuje zlovoulnou postavu ženského rodu a Je sestrou 

Gheonoaie. Významově je to štír ženského rodu. 40 

V pohádce Nestárnoucí mládí a nesmrtelný život (Tinerete fara 

batrfnete ~i viata fara de moarte) je představena jako ta zlejší ze 

sester. Nesnášejí se mezi sebou a chtějí si navzájem ukrást půdu. 

Scorpia chrlí oheň a smůlu a má tři hlavy (takže se trochu podobá 

drakovi - balaur). Fat-Frumos jí v boji jednu z hlav usekne a ona mu 

pak (stejně jako její sestra) napíše vlastní krví slib, že mu nic 

neudělá, když ji nechá být. Pak ho pohostí a on jí hlavu vrátí. 

V Ptákovi ohnivákovi (Pasarea maiastra) uzdraví její krev 

chromého a její oči slepého. 

V pohádce Statečný Jiří (George cel viteaz) s ní bojuje hlavní 

hrdina a usekne jí hlavu, vykoupe se v její krvi a získá tím 

40 přednášky PhDr. Libuše Valentové, Literární proseminář pro 1. ročník, obor Rumunština, 
FFUK 
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nesmrtelnost s výjimkou jednoho místa na těle. Přinese její hlavu 

domů, ale všichni, kdo se na ni podívají, zemřou. V této pohádce je 

evidentní vliv řeckých mýtů o Achillovi a Medúze. 

V českém překladu ji objevíme jako "dračici" v pohádce 

Nestárnoucí mládí a nesmrtelný život, což nepovažuji za úplně 

vhodný překlad, neboť dračice není obvyklou postavou českých 

pohádek, takže efektu "domáckosti" překladatel nedosáhl a navíc 

nevystihl přesně podstatu této postavy. Navrhovala bych spíše 

čarodějnice. V pohádce Statečný Jiří použil překladatel jméno "fúrie" 

což se mi zdá velmi výstižné, přestože to není vůbec tradiční postava 

českých pohádek. V Ptáku ohnivákovi ji zase přeložil jako štíra, což 

zní česky dost rušivě. Já bych upřednostnila označení fúrie nebo 

čarodějnice. Myslím, že ženská podstata této postavy má důležitější 

roli než původní význam vlastního jména a proto by mělo být použito / 

jméno ženského rodu. 

Slnta Luna 

Je sestrou Slunce a je považována za svatou, spolu se Sluncem 

představují boží oči, které osvětlují Zemi. 41 

V pohádce O strupatém chlapci a ježdíkovi byla Sínta Luna 

přeložena jako svatá Luna. Překlad je adekvátní, protože Luna je 

v básnickém jazyce celkem běžná a určitě je vhodnější než Měsíc, 

který by působil rušivě i tím, že je mužského rodu. 

Slnta Vineria 

Setkáme se s ní většinou jako Sfínta Vineri. Někdy se objevuje 

i se svými sestrami Sf. Miercuri a Sf. Duminica a většinou se zjevují 

hlavnímu hrdinovi na cestě. Pokud je však v pohádce jen jedna ze 

41 Bírlea Ovidiu, Mica enciclopedie a poveéjtilor romaneéjti, Bukurešť: Editura ~tiintifidí ~i 
enciclopedica, 1976, s. 282. 
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sester, je to vždy Sf. Vineri, která je považována za nejvýznamnější 

z nich. Žijí na onom světě, někdy mají bohaté statky, jindy bydlí 

skromněji, ale vždy jsou jejich příbytky velmi uspořádané a uklizené. 

Hlídají jim je fenky se železnými zuby a ocelovými dásněmi. Tyto tři 

sestry ukazují pocestným směr a kromě rad jim darují i předměty, 

které jim mají v budoucnu pomoci42 

Zřejmě se jedná o ženu středního až staršího věku Uejí stáří 

není přesně definováno). Vyznačuje se dobromyslností - vlastní 

kouzelné předměty, které je ochotna darovat pocestnému. 

Z etymologického hlediska tu máme zajímavou shodu. Vineri 

(název dne - pátek) pochází z latinského jména bohyně Venus. 

Páteční den má v pravoslavné tradici zvláštní místo, které pochází 

ještě z dávného a významného pohanského kultu. Stejně tak se 

infiltrovala do pravoslaví i oslava dne sv. Paraskivy (Sf. Paraschiva), 

která se slaví 14. října a v řečtině znamená rovněž pátek. 43 Pavel 

Beneš použil v pohádce Dědova hodná dcera právě jméno sv. 

Paraskivy k překladu jména této postavy. Považuji to za výborné 

řešení a je zřejmé, že překladatel se do hloubky zajímalo podstatu 

této postavy i etymologii jejího jména a našel takové řešení, které zní 

sice pro českého čtenáře neobvykle, ale rozhodně tím nijak neškodí 

textu. Např. sv. Pátek by mohl vyznít spíše komicky. Nabízí se zde 

ještě jedna pohádková postava, která by přibližně odpovídala výše 

uvedenému popisu, a to sice Kouzelná babička. 

Setosul, Flamí'ndul 

J sou to zázrační pomocníci, kteří mají jednu schopnost 

rozvinutou do neuvěřitelných dimenzÍ. Často je k tomu předurčuje i 

jejich tělesná stavba - mají zvětšenou tu část těla, která souvisí 

42 Calinescu George, Estetica basmului, Bukurešť: Editura pentru literatura, 1965, s. 93-98. 
a Ni~cov Viorica, Afost de unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 76. 
43 Ni~cov Viorica, Afostde unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 76. 
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s jejich nadáním. Nikdy nemají hlavní roli, jsou to pomocníci 

hlavního hrdiny, který jejich schopností využívá k získání královské 

dcery.44 

Flamíndul - Je člověk, který se nikdy nenasytí. Setkáme se 

s touto postavou také jako Flamínzila, Foametea, Fomila, Foametea 

pamíntului. 

Setosul - se vyskytuje také jako Setila, Setea pamíntului. Jeho 

schopnost pít je neuvěřitelná a jeho ústa mají nadpřirozené rozměry. 

V pohádce Cugulea, syn dědka a báby (Tugulea, fiul 

unchia~ului ~i al matu~ei) se s nimi setkáme jako s Nenasytou, který 

si stěžuje, že je pořád hladový, přičemž jde za sedmi pluhy a požírá 

brázdy za nimi, a Nedopitou, do jehož úst stéká voda z devíti pramenů 

a přesto volá, že je pořád žíznivý. Oba pomůžou Cuguleovi, který byl 

vyslán králem, aby mu přivedl nevěstu. 

Z překladatelského hlediska jsou jména Nenasyta a Nedopita 

výstižná. Samozřejmě se nabízejí i další varianty překladu, které by 

však mohly být zavádějící - např. Otesánek - přestože má podobné 

charakterové vlastnosti jako Flamíndul, bývá jeho role v pohádkách 

odlišná (hlavní) a proto by takto přeložené jméno mohlo vyvolávat > 

chybné konotace. 

Zina 

Jejím hlavním charakteristickým rysem je nesmrtelnost a mívá 

nadpřirozené vlastnosti do té doby, než se zamiluje do člověka (viz 

kapitola Fat-Frumos). Bývá vždy krásná. 45 

Toto obecné pojmenování postavy bylo nejspíš odvozeno od 

jména římské bohyně lovu Diany.46 

44 Blrlea Ovidiu, Mica enciclopedie a pove~tilor románe~ti, Bukurešť: Editura 
~tiintifica ~i Enciclopedica, 1976, s. 412-417. 
45 Calinescu George, Estetica basmului, Bukurešť: Editura pentru literatura, 1965, s. 78-93. 
46 Ni~cov Viorica, Afost de unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 75. 
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V pohádce Horská víla (Zina muntilor) můžeme objevit tyto 

rysy, typické pro víly: je schopna proměny (v hrdličku), chová lásku 

ke smrtelníkovi a kvůli němu se vzdá svých výsad i nesmrtelnosti. 

Tato pohádka Je velmi zajímavá 1 podobností se 

světoznámou pohádkou Popelka, zejména pokud jde o motiv zkoušení 

padnoucího střevíčku. Podobné motivy najdeme i v následujících 

pohádkách: Zakletá želva (Broasca testoasa cea fermecata) - princ se 

vydá do světa hledat si nevěstu a narazí na želvu, která mu tak 

učaruje, že se rozhodne vzít si ji za ženu. Tím ji vysvobodí z prokletí 

a ona se promění v překrásnou vílu, která je ve skutečnosti 

královskou dcerou. V jiné pohádce (Víla víl - Zina zinelor) se zase 

víla proměňuje v sovu. Princ jí spálí soví kůži a tím způsobí, že se 

změní v hrdličku a odlétne spolu se svými družkami, které projdou 

stejnou proměnou. Princ musí zdolat mnohé překážky, než ji najde a 

získá zpět. Když ji nalezne, zjistí že mu mezitím porodila dítě. 

V pohádce Nestárnoucí mládí a nesmrtelný život (Tinerete fara 

batrinete ~i viata fara de moarte) princ pláče po nesmrtelnosti ještě 

před narozením. Nesmrtelnosti dosáhne až v dospělosti díky svatbě 

s nejmladší ze tří víl. Po jejím boku přestane stárnout, ale jednoho 

dne se dostane do údolí pláče, kam mu byl vstup zakázán. Překročí 

řeku zapomnění a následkem toho znovu pozná stesk po svých 

blízkých, ale místo, kde vyrůstal, najde zničené a ve sklepě objeví 

svou smrt. Ústřední myšlenou tedy je, že nesmrtelnost je podmíněna 

úplným odtržením od lidského světa. 

V několika pohádkách se opakuje motiv hlavního hrdiny, který 

slouží vílám v jejich zemi a díky tomu získá zlaté vlasy (Princ se 

zlatými vlasy - Fat-Frumos cu parul de aur, Ztracený chlapec - Fat

Frumos cel ratacit). Víly nemají moc za hranicemi svého územÍ. 

Konkrétně v pohádce Princ bez otce (Voinicul cel fara tata) se 

projevuje víla dalším charakteristickým znakem, a to dobrou vůlí 
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pomáhat a ochraňovat. Dokonce oživí prince poté, co ho čert (zrneul) 

rozsekal na kousky. 

V pohádce Vlk čaroděj a princ (Lupul cel nazdravan ~i Fat

Frurnos) najde princ ve vlkovi pomocníka, který je mu nablízku, když 

plní králův příkaz přivést vílu, kterou si král chce vzít za ženu. Víla 

je nevýslovně krásná a princ k ní zahoří láskou. Vlk mu pomůže 

obelstít krále. Promění se ve vílu, aby princ s pravou vílou měli čas 

utéci. 

Pokud bychom tedy chtěli vytvořit několik obecných tezí na 

základě těchto poznatků, můžeme říci, že v Ispirescových pohádkách 

si víla většinou vezme za manžela prince. Víla je často schopna 

metamorfózy bud' dobrovolně nebo jako prokletí. Někdy se dokonce 

prokáže její královský původ. 

Pavel Beneš ji ve všech případech přeložil jako víla, což je 

přesný ekvivalent. Víla má v české tradici úplně stejné atributy, jako 

ty, které jsem zmínila výše. Přestože je v českých pohádkách víla 

charakterizována spíše jako vedlejší postava, pomocnice apod., 

najdeme i u nás vílu jako hlavní postavu - např. Rusalka. V pohádce 

Horská víla je patrná i další shoda s motivy z české pohádky Rusalka 

(víla se vzdá své nesmrtelnosti a výsad pro lásku ke smrtelníkovi -

princi). Pokud by tedy měla víla mít v pohádce konkrétní jméno, bylo 

by jistě vhodné použít jméno Rusalka. 

Zmeul 

Na rozdíl od evropské tradice v širším slova smyslu má tato 

výrazně záporná postava antropomorfní fyzické i charakterové 

vlastnosti, přestože původu slova bychom se dopátrali 

ve staroslověnském "zrnija", které označovalo velkého hada (viz 

česky zmije - zúžený význam). Dalo by se tedy očekávat, že má jít 

49 



např. o draka, který svým vzezřením připomíná velkého ještěra. Tuto 

roli však převzal v rumunských pohádkách "balaur" (viz výše). 

"Zmeul" bývá antropomorfní stvoření žijící pod zemí, schopné 

i metamorfózy, umí chrlit oheň nozdrami a někdy nabývá obrovských 

rozměrů. Je to ovšem bytost myslící a mluvící a bývá často i velmi 

majetný, ale na "onom světě". Může mít kanibalské sklony a čichat 

"člověčinu" na dálku. Mívá slabost pro královské dcery, které unáší a 

je vůči nim schopen citu i něhy. V některých případech je příliš 

důvěřivý vůči hlavnímu hrdinovi a nechá se obelstít. Někdy mívá i 

rodinu. 47 

Ve všech pohádkách, kde jsem tuto postavu našla (lleana 

Simziana, Statečný Benjamínek, Princ bez otce, Venkovská pohádka, 

O Greučanovi), se Pavel Beneš rozhodl ji přeložit jako "šarkan". 

Význam tohoto slova jsem musela najít ve výkladovém slovníku a 

zjistila jsem, že se jedná o pohádkového draka (z maďarského 

/ k / ") "sar any . Můžeme se s ním setkat ve Slovenských pohádkách a 

pověstech Boženy Němcové, ale domnívám se, že to není postava 

známá široké veřejnosti. Navíc zdaleka nevystihuje podstatu této 

postavy, především co se týká fyzických znaků. Přestože 1 v 

rumunštině najdeme postavu "čerta" (dracul), přiklonila bych se 

k variantě pjmenovat ho čertem, protože má mnoho společných znaků 

se "zmeul" - lidské vzezření, schopnost metamorfózy, intelekt, 

schopnost hovořit a citové schopnosti. 

3.3 Úvodní a závěrečné fráze pohádek 

Jedná se o formule, jimiž autor (vypravěč či sběratel) uvádí 

"vstup" do pohádky, tedy její začátek nebo ohlašuje její konec. 

47 Ni~cov Viorica, Afost de unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 76-77. 
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Oldřich Syrovátka v předmluvě k Ispirescovým Rumunským 

pohádkách je souhrnně nazývá "rámcovací formule". Počáteční fráze 

(formule de ínceput) dělíme na časové (formule de timp) a prostorové 

(formule de spatiu)48. Mnohem častější jsou fráze časové, mezi něž 

patří i ta, kterou používá Petre Ispirescu. 

Ve všech Ispirescových pohádkách najdeme stejnou úvodní i 

závěrečnou frázi. Jedná se vlastně o určité formulky. Ve skutečnosti 

už počáteční frázi v následujících pohádkách ani neopakuje, ale uvádí 

jen: "A jost o data ca niciodata etc. ,,49 Jedná se tedy o stereotypní 

formu. 

Je to asi nejčastěji používaná formule v rumunských pohádkách 

vůbec. Spočívá v řetězení absolutních protikladů. Hned začátek: "A 

jost o data ca niciodata" může znamenat, že se událo něco 

jedinečného, nebo naopak nonsens, kdy odaUí=niciodata čili jednou = 

nikdy. Další část: "ca de n-ar ji nu s-ar mai povesti" potvrzuje 

skutečnost událostí tím, že se o nich vypráví, čímž staví slovo a 

existenci na stejnou úroveň. Třetí část formule tvoří absolutní popření 

reality absurditou vyřčených skutečností. 

Podobně je to i s typickou závěrečnou formulí: vypravěč 

potvrzuje věrohodnost vyprávění tím, že tvrdí, že se vyhoupl do sedla 

a přijel na koni, aby mohl příběh posluchačům vyprávět, určitým 

způsobem se tedy účastní děje z příběhu. V rumunštině má výraz 

,,~ea" - sedlo dvojznačný význam, respektive sloveso "a ín~ela" může 

mít význam nasednout na koně nebo podvádět, čímž výraz může 

v posluchači vyvolávat nejistotu, jak to vlastně vypravěč myslel, jestli 

chtěl věrohodnost svého vyprávění zpochybnit nebo naopak potvrdit 

48 Balász Lajos, Folclor. NOfiuni generale defolclor ~i poetica populara, Kluž: Scientia 
Kiad~ó, 2003, [online],[cit. 2006-09-02]. Dostupné z: 
http:l7mek.oszk.hu/01700/01765/0l765.pdf, s. 50-51. 
49 Ispirescu Petre, Legende sau basmele Románilor, Bukurešť: Editura Cartea Romaneasca, 
1988, s. 17. 
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skutečnost. 50 Ispirescu tuto frázi používá nejčastěji, ale můžeme se 

setkat i s tím (ve dvou případech), že před ní nebo za ní staví další 

text, jenž je rovněž součástí závěrečné formule a má posluchače ještě 

více utvrdit v tom, že se vypravěč účastnil události. V šesti 

pohádkách použil Ispirescu jiné závěrečné fráze, význam však 

zachoval stejný a zajímavé je, že ve většině z nich se opět objevuje 

slovo ,,~ea" . 

Pro ilustraci uvádím originální formu této úvodní fráze: 

"A fost o data ca niciodata; ca de n-ar fi nu s-ar mai povesti; 

de cfnd facea plop~orul pere ~i rachita miqunele; de cfnd se bateau 

ur~ii ln coade; de cfnd se luau de glt lupii cu mieii de se sarutau 

lnfratindu-se; de cfnd se potcovea puricele la un picior cu nouazeci ~i 

noua de oca de fier ~i s-arunca ln slava cerului de ne adecea pove~ti; 

De cfnd se scria musca pe parete 

Mai mincinos cine nu crede. ,,51 

a překlad Pavla Beneše: 

"Stalo se, nestalo, ale kdyby se nestalo, nevyprávělo by se o 

tom. Tenkrát se na mladém topolu rodily hrušky a na vrbě fialky. 

Tenkrát se medvědi tloukli svými ocasy. Tenkrát brali vlci beránky 

kolem krku, líbali se s nimi a bratřili. Tenkrát si dávala blecha 

přikovat na jednu nohu devadesát devět kilogramů železa a skákala až 

do nebe, aby nám odtud přinesla pohádky; 

Tenkrát se moucha podpisovala na stěně. 

Lže víc ten, kdo tomu nevěří, věřte mě! ,,52 

50 Ni~cov Viorica, Afost de unde n-afost, Bukurešť: Humanitas, 1996, s. 81-82. 
51 lspirescu Petre, Legende sau basmele Románilor, Bukurešť: Editura Cartea Romaneasca, 
1988, s. 7. 
52 lspirescu Petre, Rumunské pohádky, přeložil Pavel Beneš, Praha: Odeon, 1975, s.17. 
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Pro větší přiblížení české veřejnosti bych navrhovala začít 

tradiční frází, kterou začínají i české pohádky a která zároveň splňuje 

i významovou rovinu originálu: 

Bylo, nebylo, ale kdyby nebylo, nevyprávělo by se o tom. 

Dále jsem si všimla, že poslední větě přidal překladatel kvůli 

dodržení asonance určité významy oproti originálu. Ani v mnou 

navrhované variantě: "Větší lhář, kdo nevěří mě." jsem se nevyhnula 

osobnímu zájmenu, které v rumunštině není, ale domnívám se, že 

jsem snížila jeho význam a přiblížila jsem se víc rumunskému 

významu. 

Originál nejčastěji používané Ispirescovy závěrečné fráze: 

Jar eu fncalecai pe-o ~ea ~i va spusei dumneavoastra a~a. 53 

Překlad Pavla Beneše: 

A já j sem nasedl do sedla, že se mi pohádka tak povedla. 54 

Překladateli se podařilo dodržet rým, který SIce nevystihuje 

významovou rovinu rumunského originálu, ale myslím si, že význam 

v tomto případně není tak důležitý a mnohem důležitější je estetická 

stránka, tedy rým, který překladatel dodržel. 

3.4 Překlad 

Je mnohem jednodušší kritizovat tvorbu někoho jiného, než 

sám překládat (a tím nemám na mysli jen navrhovat jiná řešení pro 

53 Ispirescu Petre, Legende sau basmele Romdnilor, Bukurešť: Editura Cartea Romaneasca, 
1988, s. 16. 
54 Ispirescu Petre, Rumunské pohádky, přeložil Pavel Beneš, Praha: Odeon, 1975, 
s.22. 
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izolované útržky díla), proto jsem se pokusila o překlad Ispirescovy 

pohádky Mazeirel imparat, kterou Pavel Beneš do své knihy 

nezahrnul. Tato pohádka obsahuje množství uměleckých prostředků a 

jazykových zvláštností, se kterými se musí překladatel vyrovnat. Při 

překládání jsem měla možnost následovat teorie Jiřího Levého a 

využít poznatky ze studia pohádek. Pro ilustraci v příloze Č. 1 

přikládám originální text. 

Král Kulihrášek 

Bylo nebylo .... 

Byl jednou jeden nezbeda, který byl chudý jak kostelní myš. 

Poté, co prošel celý svět křížem krážem, vrátil se domů chytřej ší. Ve 

světě se potýkal s mnoha obtížemi, nejednou narazil hlavou do zdi a 

poznal, co je peklo. Rád by se také pustil do nějakého toho podnikání, 

ale neměl z čeho začít. 

Jednoho dne našel tři kuličky hrášku. Zvedl je ze země, vzal do 

dlaně, podíval se na ně, dlouze se zamyslel a pak s úsměvem pravil: 

"Když tyhle kuličky zaseji do země, budu jich mít za rok sto. 

Když pak zaseru těch sto kuliček, budu jich mít tisíc. Po zasetí i té 

tisícovky, kdoví kolik jich pak budu mít. Když tak budu pokračovat 

dál, bude ze mě boháč. Vím ale co udělat, abych se stal boháčem ještě 

dříve. " 

Šel tedy za králem a požádal ho, aby rozkázal, ať mu přinesou 

sudy z celého království, aby si do nich hrášek uložil. 

Když král slyšel, že jich potřebuje tolik, usoudil, že musí být 

nehorázně bohatý. Poté, co se s ním dal do řeči, se v tom ještě utvrdil. 

Pravdou je, že nezbeda byl vskutku výřečný: povídal a povídal ... a co 

slovo to perla. 

54 



Líčil králi, co viděl v cizích zemích, jak to tam chodí, a vše 

popisoval tak barvitě, že král zůstal stát s otevřenou pusou. Když 

viděl, jak se král obdivuje jeho vyprávění, rozvázal se mu jazyk ještě 

víc a navyprávěl králi, že má v jiných zemích hrady, stáda dobytka i 

jiný majetek. 

Král nezbedovým povídačkám uvěřil,a proto prohlásil: 
-' 

"Vidím, že jsi zcestovalý, víš mnohé, chytrost a sebevědomí ti 

nescházejí, tak kdybys chtěl, rád ti dám svou dceru za ženu." 

Nezbeda už litoval, že králi napovídal takové lži. Neměl ponětí, 

jak teď uniknout králově nabídce. Po chvilce přemýšlení sebral 

veškerou odvahu a pravil: "Rád se stanu tvým zetěm, jak mi nabízíš, 

nejjasnější králi, a budu se snažit ti dokázat, že jsem toho hoden." 

Proběhly potřebné přípravy a zakrátko se na hradním dvoře konala 

svatba vskutku královská. Pak se tam nezbeda usadil. 

Uplynul týden, dva, uplynulo několik týdnů, a o hrášku a bohatství 

ani zmínka. Král začal svého skutku litovat, ale už nebylo zbytí. 

Královský zeť z chování bojarů i služebnictva pochopil, že si z něj 

trochu utahují, co se jeho majetku týká. 

Propadal se hanbou. Natolik se znepokojoval a přemítal, jak se té 

špatné pověsti zbavit, až nemohl ani v noci spát. Jednoho rána za 

svítání odešel, aniž o tom komukoli řekl. Šel, až došel k jakési pláni. 

Šel zamyšleně, aniž věděl, kam ho nohy nesou. Najednou se před ním 

objevil zrzavý muž a ptá se ho: 

"Kam jdeš, milý brachu, tak zamyšlený a zasmušilý, jako by ti 

uletěly včely?" 

Povyprávěl mu celý ten zapeklitý příběh a řekl mu, co hledá. 

Poté mu zrzavý muž řekl: 

"Když tě zbavím toho neštěstí, které tě potkalo, co mi za to dáš?" 

"Co si budeš přát," zněla odpověď. 
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"Je nás devět bratrů", odpověděl zrzoun, "a každý máme jednu 

hádanku. Uhádneš-li je, budiž všechen náš majetek tvým, neuhádneš

li však, bude tvé prvorozené dítě patřit nám." 

Chudáku královskému zeti se to moc nezdálo, byl však zkroušený 

hanbou. Přijal tedy v naději, že než se dítě narodí, narazí na někoho, 

kdo mu zase poradí, co má dělat dál. 

Pak se šel podívat na zrzounova stáda dobytka a jeho nedaleké 

hrady. Poučil pasáky krav, prasat, ovcí i pacholky, jak odpovídat, až 

se jich někdo zeptá, komu ten dobytek patří. 

Královský zeť se vrátil domů a prohlásil, že na druhý den vezme 

svou ženu a pojedou k němu domů. Ovšem na zpáteční cestě z pláně/ 

potkal královský zeť jednoho staříka. Když ho viděl tak starého a 

nemohoucího, zželelo se mu ho a chtěl ho něčím podarovat. Stařík 

však nic nepřijal, ale požádal ho, aby ho vzal do služby, že by mu to 

velmi pomohlo. Přijal ho tedy. 

Když král slyšel, že jeho zeť chce odejít do svého, s radostí 

poručil navařit, aby ho uctili, jak se na krále patří. 

Druhý den byl královský dvůr plný bojarů, vojáků a různých 

sloužících. 

Stařík, který začal sloužit královskému zeti, zařídil vše potřebné 

na cestu. Všem říkal, že je dvorním rádcem krále Kulihráška, a oni 

staříka obdivovali za jeho mužnost, pracovitost i houževnatost. 

Král se ochotně spolu s královnou, králem Kulihráškem a jeho 

ženou vydal na zeťovy statky. Stařík jel napřed a zařizoval vše 

potřebné. Jen chudák král Kulihrášek byl zaražený a bez nálady, jako 

opařený. 

Jeho myšlenky bloudily k hádankám, které musí rozluštit. 

Šli a šli, až došli k pláni. Tady byl sad, radost pohledět, a vedle 

doubrava, jak rajská zahrada. Hlídač, hned jak je uviděl, vyšel jim 

vstříc s čepicí v ruce. 
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"Čípak jsou ty statky, příteli?" zeptal se král. 

"Krále Kulihráška," odpověděl hlídač. 

Král se úplně celý dmul hrdostí, že jeho zeť skutečně není žádný 

chudák. Šli dál, až došli k množství stád všeho druhu dobytka) a zeptal 

se všech pasáků popořadě, komu že to patř{ a všichni odpověděli, že 

králi Kulihráškovi. 

A když došli k hradu devíti čertů, podivil se král nad jejich 

majestátností. Všechno tu mělo své místo. U bran je přivítala kapela, 

která hrála hudbu, jakou ještě neslyšeli. Uvnitř byl hrad vyzdoben 

samými drahokamy. V rychlosti byla připravena slavnostní tabule a 

ochutnali i trochu úžasného vína. 

Poté, co král popřál vše nejlepší Kulihráškovým budoucím 

potomkům, otočil se k hradu a obdivoval se zeťovým statkům a 

bohatství. Král Kulihrášek se ale utápěl ve starostech. 

Nastal večer. Stařík povídá svému pánovi: 

"Pane, za tu dobu, co ti sloužím, snad ses již mohl přesvědčit o mé 

věrnosti. Chtěl bych ti tedy říct, že ti mohu prokázat i mnohem větší 

služby. " 

"Mluvíš pravdu, staříku?" zeptal se král Kulihrášek. 

,,0 tom ani na chvíli nepochybuj, můj pane. Ještě tě chci požádat o 

jednu věc: dnešní noc mě nechej spát v koutku u dveří komnaty, 

ve které budete uléhat vy. Pak ti radím, abys neodpovídal ani slovo 

nikomu, kdo tě bude volat jménem, ať by byl sebehlučnější." 

"Tak budiž," řekl král Kulihrášek. 

A tak to také udělali. 

Potom, co ulehli a zhasli svíci, zpustil se ohlušující rámus, jako by 

se blížila vichřice. 

Pak se ozval hrubý chraplavý hlas: 

"Králi Kulihrášku! Králi Kulihrášku!" 

"Co si přeješ?" odpověděl stařík. 
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"Tebe nevolám, já chci mluvit s králem Kulihráškem." 

"To je jedno," odvětil stařík, "můj pán spí. Je unavený." 

Nato se rozlehl hluk, jako by se hádalo množství hlasů. Potom 

opět zahřměl ten první hlas: 

"Králi Kulihrášku! Králi Kulihrášku!" 

"Co se děje?" znovu odpověděl stařík. 

"Co je Jedinečné?" 

"J edinečná je Luna," odvětil stařík. 

"Jsi to ty, Pane?""· 

"Zemři, ďáble!" 

Pak byl slyšet takový hluk, jako by přišlo peklo na zem. Potom se 

další hlas zeptal: 

"Co je Dvojí?" 

"Dvě oči v lidské hlavě dobře vidí." 

"J si to ty, Pane ?" .. 

"Zemři, ďáble!" 

"Co je Trojí?" 

"V domě, kde tři staré panny žijí, pro ďábla už místa není." 

"Jsi to ty, Pane?"·· 

"Zemři, ďáble!" 

"Co je Čtvero?" 

"Povoz se čtyřmi koly, dobře jede." 

"Jsi to ty, Pane?"·· 

"Zemři, ďáble!" 

"Co je Patero?" 

"Dlaň s pěti prsty umí pěkně plácnout." 

"J si to ty, Pane?""· 

"Zemři, ďáble!" 
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Znovu se rozlehl hluk, jako hromy a blesky, domy se otřásly a 

jako by se země propadala. Zase bylo slyšet, jak někdo volá krále 

Kulihráška, který se ale schoulil, tajil dech a ani nedutal. 

I tentokrát odpovídal stařík. 

Pak se ozval další hlas: 

"Co je Šestero?" 

"Píšť ala se šesti otvory dobře zní." 

"J si to ty, Pane?""· 

"Zemři, ďáble!" 

"Co je Sedmero?" 

"Kde je sedm bratrů, není radno míchat se do jejich věcí." 

"J si to ty, Pane ?" .. 

"Zemři, ďáble!" 

"Co je Osmero?" 

"Pluh s osmi voly, dobře oře pole." 

"Jsi to ty, Pane?""· 

"Zemři, ďáble!" 

"Co je Devatero?" 

"Dům, kde žije devět starých panen, zůstane nezameten." 

"Jsi to ty, Pane?"·· 

"Zemři, ďáble!" 

Král Kulihrášek, který to všechno slyšel, celou noc nemohl oka 

zamhouřit, přestože bylo takové ticho, že by slyšel i špendlík 

spadnout, a čekal na příchod nového dne jak na smilování boží. 

Druhý den, když vstal, po staříkovi už nebylo ani vidu, ani slechu. 

Vyšel ven, a co tam nevidí? Devět mrtvol rezavých mužů, které dali 

sežrat havranům. 

Když potom děkoval Bohu za to, že ho spasil a že ho uchránil od 

ostudy, v tom zazněl sladký hlas: 

59 



"Soucit, který JSI projevil vůči chudým, tě spasil. Buď vždy 

milostivý. " 

Nasedl jsem .... 
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Závěr 

Ve své práci jsem se snažila o rovnováhu mezi teoretickou a 

praktickou stránkou. V překladu pohádky "Král Kulihrášek" jsem 

měla možnost aplikovat většinu teoretických tezí zmíněných 

v diplomové práci. Otevřelo se mi však i množství dalších témat, 

která jsou důležitá pro překladatele pohádek a zároveň rovněž patří do 

fondu pohádkových specifik. Jedná se především o jazykové 

prostředky typu frazeologismů, přirovnání a ustálených rčení, která 

by si jistě zasloužila hlubší zkoumání, ale jedná se o tak rozsáhlý 

materiál, že by vydal minimálně na další diplomovou práci. 

Cílem této práce nebylo přesně definovat, které prvky pohádky 

JSou specificky čistě rumunské a které se do ní naopak dostaly 

okolními vlivy. Domnívám se, že z vědeckého hlediska by to ani 

nebylo možné, vhledem k silným interferencím v celé rumunské 

lidové tvorbě. Přijímání cizích vlivů a jejich asimilace jsou ostatně 

znaky lidové tvorby všech národů. Situaci dobře vystihuje Oldřich 

Syrovátka v předmluvě k českému překladu Ispirescových pohádek: 

"Ve všech úvahách o národní specifičnosti a interetnických filiacích 

rumunských pohádek se mísí věcné poznatky a postřehy s mlhavými 

domněnkami a dohady, vyslovenými pod sugestivním dojmem 

dobových teorií. A právě v poslední době, kdy se sběr a výzkum 

rumunských pohádek všestranně rozvíjí, si badatelé čím dálo jasněji 

uvědomují, že na obecnější a pevnější závěry v těchto spletitých 

záležitostech Je třeba vyčkat, až bude prozkoumán rumunský 

pohádkový fond vskutku detailně, až se komparační studium bude 

moci opřít o obdobnou pramennou i vasalskou situaci i v sousedních 

zemích. ,,55 

ss Ispirescu Petre, Rumunské pohádky, přeložil Pavel Beneš, Odeon: Praha, 1975, 
předmluva, s. 14. 
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Chtěla jsem tedy spíše poukázat na ty prvky rumunských 

lidových pohádek, které jsou klíčové z pohledu překladatele. Mezi ně 

jistě patří pohádkové postavy, "rámcovací formule" i další důležité 

znaky, které jsem shrnula v kapitole 2.6 Reprezentativní znaky 

rumunské pohádky. Své zkoumání jsem založila na analýze sbírky 

Rumunských pohádek (Legende sau basmele Romanilor) Petre 

Ispiresca, tudíž nemohu posoudit, zda moje teze platí pro všechny 

rumunské lidové pohádky, ale na základě třiceti sedmi pohádek 

obsažených v analyzované sbírce, jsem určité obecné závěry vyvodila. 

Zaměřila jsem se tedy na specifika rumunské pohádky ve smyslu 

stereotypů. Stereotypy rozumíme opakující se prvky]jako např. fráze, 

které uvádějí nebo ukončují pohádku nebo pro pohádkovou postavu 

charakteristické opakující se dějové motivy. 

Postavy se velmi schematicky dělí na kladné a záporné. Při 

jejich rozboru jsem objevila určité stereotypy, které JSou 

pro jednotlivé vystupující postavy charakteristické. Většina postav se 

projevuje celou škálou typů jednání (stereotypů), které jsem shrnula 

do určitých skupin podle motivů. V rámci jedné postavy však 

neobjevíme výrazné protiklady, jedná se spíše o různé okolnosti 

(epizody), do kterých je postava zasazena a z toho vyplívají odlišné .. , 

stereotypní motivy jejího jednání v daných situacích. Můžeme tedy 

konstatovat, že jedna postava představuje v jednotlivých pohádkách 

různé stereotypy, které však stále zapadají do určitého rámcového 

charakteru dané postavy (variace stereotypů uvnitř jednoho 

charakteru). Stereotypní motivy se dokonce mohou různě prolínat, 

v jedné pohádce se může objevit i více stereotypů v jedné postavě 

(např. Fat-Frumos - svatba s vílou a boj s drakem). Na základě těchto 

zobecnění má překladatel možnost najít ekvivalentní českou postavu 

pro překlad, nebo mu to naopak pomůže vymyslet jí odpovídající 

jméno, pokud se podobná postava v českých pohádkách neobjevuje. 
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Některé postavy se neobjevují v dostatečném množství pohádek, tudíž 

Jsem v těchto případech nemohla dospět k zaznamenání více 

stereotypů. 

V širším kontextu je patrné, že základní tematika a motivika 

pohádek je společná rumunským, českým i světovým pohádkám. To 

co však rumunskou pohádku odlišuje a dává jí specifický ráz, jsou 

vedlejší znaky, jako např. jazykové prostředky, historické motivy 

v pozadí atd. Ani o těchto vedlejších znaCÍch nemůžeme tvrdit, že 

jsou původně rumunské, protože mnohdy vznikly syntézou různých 

vlivů, ale právě tato jedinečná směsice vytváří specifikum rumunské 

pohádky. 

V době sjednocování kultur, stírání rozdílů a zvláštností Sl 

stále více uvědomujeme nutnost udržení si národních specifik. Folklor 

a spolu s ním i pohádka jsou jedním z důležitých identifikačních 

znaků národa, které je potřeba uchovat i pro příští generace, aby lépe 

porozuměly svým kořenům. 
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Rezumat 

SPECIFICUL BASMULUI ROMÁNESC 

ln literatura ceha de specialitate avem doar mInImUm de 

informatii despre basmele romane~ti, despre o antologie complexa 

nici nu poate fi vorba. M-am hotarlt sa abordez acesta problematica 

ln teza mea de diploma, pentru ca mi-a oferit cu adevarat o mare 

varietate tematica, care ar putea fi de ajutor ~i viitorilor traducatori de 

basme romane~ti, studentilor sau persoanelor interesate de limba ~i 

literatura romana. Ca sa pot realiza o lucrare compacta a trebuit sa 

reduc cercul tematic ~i sa ma axez pe o terna concreta. Deoarece lnca 

din timpul studiului am avut ocazia sa intru ln contact cu elemene 

dificile de traducere, m-am hotarlt sa ma concentrez la traducerea 

basmelor romane~ti, mai ales la traducerea denumirilor de personaje. 

Pentru o traducere de calitate este nevoie de o buna cunoa~tere a 

ambelor limbi (cea din care se traduce ~i cea ln care se traduce), a 

culturii ~i a istoriei, a mediului, de fapt a realitatilor tarii de unde 

pro vine opera, ~i ln acela~i ti mp posedarea unui simt stilistic. Pentru 

traducerea corecta a numelor de personaje din basme este necesar sa 

le cunoa~tem specificul, care ne ajuta sa le gasim echivalentul 

adecvat. 

Lucrarea de fata este constituita din trei parti principale: 1. 

Folclorul literar, 2. Basmul, 3. Traducerea basmului. Primele doua 

pani sunt teoretice ~i au rolul de a prezenta o imagine complexa a 

basmului din punct de vedere istoric, cultural ~i literar. Partea a treia 

este o prezentare practica, care consta ln analiza personajelor alese 

din basmele lui Petre Ispirescu ~i modul de traducere a numelor 

acestora. Aceasta parte include ~i propria traducere a unui basm al lui 

Petre Ispirescu, care nu a mai fost tradus ln limba ceha. 
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Dupa cum indica ~i titlul, prima parte a lucrarii se preocupa cu 

teoria folclorului literar. Pentru o imagine completa este nevoie sa 
lncepem cu situarea basmului ln context literar ~i istoric, de aceea am 

ilustrat istoria ~i evolutia basmului ~i am realizat o clasificare 

sistematica a folclorului literar. Bineinteles ca originea basmului 

popular nu se poate indica exact, dar se poate stabili aproximativ dnd 

au lnceput scriitorii sa culeaga ~i sa prelucreze basmele, care sunt 

sursele lor de provenienta ~i cum s-au diferentiat. 

Partea a doua este dedicata basmului. Pentru simplificarea 

orientarii ln literatura de specialitate explic ~i terminologia 

romaneasca (basm, poveste, basm cult, folclor literar, literatura 

populara, etc.). In lncheierea partii a doua am inclus capitolul 2.5 

Semnele reprezentative ale basmului romanesc, care este o simpla 

ilustrare a elementelor importante pentru traducator. Acest capitol 

este de fapt o completare a capitolului 1.1 Trasaturile caracteristice 

ale folclorului literar, dar se refera direct la basm .. Este un rezumat 

schematic al elementelor ~i al trasaturilor importante pe care le-am 

lntllnit pe parcursul studiului fara sa le fi gasit ln vreunul dintre 

sistemele sau teoriile folosite. 

Partea a treia a tezei este dedicata ln special traducerii. Am 

schitat problematica traducerilor ~l am adaugat caracteristica 

personajelor tipice din basmele romane~ti, ln baza comportamentului 

~i faptelor acestora din diferite basme. Am efectuat o analiza a 

modului ln care au fost traduse, ln anumite cazuri am prezentat ~i noi 

propuneri de traducere. In cazul fiecarui personaj am descoperit 

anumite stereotipuri de comportament. Este vorba despre situatii ln 

care personajul se afla ln mod repetat, ln diferite basme. Majoritatea 

personajelor pot avea mai multe stereotipuri care se pot combina. Cu 

ajutorul acestora, traducatorul poate gasi personajul echivalent din 
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basmele cehe~ti, sau ln caz dí. ln traditia ceha nu exista asemena 

personaj, II poate ajuta la crearea numelui corespunzator. 

La sfí'r~itul partii a treia am adaugat propria traducere a 

basmului "Mazarel lmparat" pentru a aplica ln practica aUh propriile 

teori cat ~i teoriile ~tiintifice. Una dintre problemele lntllnite a fost 

aceea a traducerii numelor proprii ale personajelor, caz ln care am 

avut mai multe solutii de traducere (de a folosi echivalentul ceh, de a 

crea un nume nou, de a lasa numele ln original sau de a-I transcrie 

fonetic). Alta problema de traducere o reprezinta structurile de tip 

formule initiale ~i finale, frazeologismele, idiomurile ~i locutiunile 

care sunt tipice pentru basme. 

Numele personajelor, ln baza analizei precedente, le-am 

lnlocuit ln anumite cazuri cu un echivalent ceh, ln alte cazuri am 

creat un echivalent pe baza unei analogii (Mazarel lmparat). 

Frazeologismele pot fi traduse fo arte rar prin metoda calchierii 

(cuvlnt cu cuvlnt), ln marea majoritatea cazurilor am cautat idiomuri 

sau locutiuni cu acela~i sens, prin analogie, dar care deseori au forma 

cu totul diferita. In cazurile ln care nu am gasit ln limba ceha 

echivalentul adecvat, am tradus numai sensul ~i m-am straduit sa 

compensez expresivitatea frazeologismului, ln text, cu o alta 

exprimare expresiv-stilistica, ln a~a fel lncí't textul tradus ln lntregime 

sa aiba acela~i efect stilistic ca originalul. 

Este evident ca temele elementare sunt comune basmelor din 

toata lumea. Specificul basmului romanesc consta ln elementele 

secundare, de exemplu: mijloace stilistice, motive istorice ln pIan 

secundar, ~.a.m.d. Nici despre aceste elemente nu putem spune ca 

sunt de provenienta romaneasca, fiindca deseori slnt de fapt o sinteza 

a diferitor influente. Acest amestec unic de elemente este de fapt 

specificul basmului romanesc. 
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Přílohy: 

Příloha č.l 

~azarel lrnparat 

A fost o data ca niciodata etc. 

A fost o data un calendroi. El era sarac lipit, de n-avea dupa ce 

bea apa. Dupa ce umblase toate tarile, se intoarse acasa mai cu minte. 

Frecat prin multe nevoi prin strainatate, el dase cu capuI de pragul de 

sus, trecuse prin ciur si prin dirmon. Ar fi voit sa se apuce si el de 

vreo treaba, dar n-avea capital. 

Intr-una din zile gasi trei boabe de mazare. Dupa ce le ridica de 

jos, le puse in palma, se uita la dinsele, cugeta lung, apoi rizínd, zise: 

De voi pune aste boabe in pamint, la anul am o suta; 

de voi pune apoi cele o suta boabe, voi avea o mie; de 

voi pune ~i acea mie, voi avea cine ~tie cít. Urmind 

apoi tot a~a, prin chipul acesta voi ajunge bogat. Ca sa 

grabesc insa a veni bogatia ~i mai curind, lasa ca ~tiu 

eu ce sa fac. 

Se duse, deci, la imparatul ~i il ruga sa porunceasca in toata 

imparatia sa-i aduca buti in care sa-~i puna mazarea. 

Imparatul, cínd auzi ca-i trebuie atita sumedenie de buti, crezu 

ca este putred de bogat. Imparatul se incredinta ~i mai mult ca poate 

sa fie bogat, dupa ce intra in vorba cu dinsul. Ce e dreptul, ca era ~i 

bun de gura: taia la lavre ~i palavre de gindeai ca-i iese din gura 

margaritare. 

Spuse imparatului ce a vazut prin tari stráine, spuse cum este 

p-acolo, spuse cíte in luna ~i in soare, de ramasese imparatul cu gura 

cascata la dinsul. Jar daca vazu ca atíta se mira imparatul de spusele 

69 



lui, íl lua gura pe dinainte ~l mal spuse ca are palaturi, ln alte tari, 

turme cu vite si alte avutii. 

Imparatul dete crezamlnt povestelor calendroiului; apoi li zise: 

Vaz ca e~ti 1mblat, ~tii multe, e~ti istet ~i tantos, daca 

ai voi, eu bucuros ti-a~ da pe fie-mea dupa tine. 

Se cai calendroiul ca spuse atltea prapastii lmparatului, nu ~tia 

cum sa scape acum de propunerea lmparatului. Dara, dupa ce se gIn di 

dtva, l~i lua inima ln dinti ~i zise: 

Primesc cu bucurie, luminate lmparate, gineria ce-mi 

dai, ~i ma voi sili sa-ti arat ca sund vrednic de dlnsa. 

Se facura pregatirile trebuincioase, ~i peste putin o nunta d

alea lmparatqtile se lntinse ln curtea palaturilor. Apoi ramase acolo. 

Trecu o saptamlna, trecura doua, trecura mai multe saptamlni, 

~i nici pomeneala nu mai era de mazare ~i de bogatii. In cele dupa 

urma lmparatul lncepu a se cam cai de fapta ce fkuse, dara n-avea 

ce-~i face capului; iara ginerile lmparatului pricepuse dupa purtarea 

ce aveau cu dlnsul boierii ~i slujitorii lmparatiei, ca ei íl cam luau 

peste picior despre avutiile lui. 

Ii crapa obrazul de ru~ine. Cu toate astea el planuia, se 

framlnta cu firea cum ar face sa scape de ponosul acesta, lndt nici 

noaptea nu putea dormi. Intr-o dimineata, ln revarsat de ziori, plec a, 

fara sa-i prinza de veste cineva. Se duse plna ie~i la o dmpie. Mergea 

si se glndea, fara sa ~tie unde o sa ajunga. Deodata li iese lnainte un 

om ro~covan ~i íl lntreaba: 

Da unde te duci, ma vericule, a~a pe glnduri ~i trist, de 

pare ca ti s-a lnecat corabiile pe mare. 

EI li spuse toata ~iretenia pricinei ~i ce cauta. Atunci omul cel 

ro~u li zise: 

Daca te-oi scapa eu de pacostea ce a cazut peste tine 

ce-mi dai? 
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Noi suntem nouá frati, dispunse omul ro~u, ~i fiecare 

avem dte o ghicitoare. De ni le vei ghici, toatá averea 

noastrá, a ta sá fie; iará de nu, cel dintíi copil ce vei 

face sá fie al nostru. 

Bietul ginere al ímpáratului, prápádit de ru~ine, mácar cá nu-i 

venea la socotealá, dará priimi, cu nádejde cá poate píná va na~te 

copilul, va gási pe cine va care sá-l ínvete iará ce sá facá. Dupá aceea 

merse de-i arátá toate turmele ~i cirezile de vite ce avea omul cel ro;;u 

~i palaturile lui ce nu erau departe de acolo. Apoi ínvátá pe vácari, pe 

porcari, ciobani ~i argati, cum sa ráspunzá dnd i-o íntreba cineva ale 

cui sunt vitele. 

Se íntoarse ginerele ímpáratului acasá ~i spuse cá a doua zi í~i 

va lua femeia ~i se va duce la casa lui. Pe drum ínsá dnd se íntorcea 

din dmpie, ginerele de ímpárat se íntílni cu un unchia~. Vázíndu-l a~a 

bátrln ~i neputincios, avu milá de el ~i voi sá-l miluiascá cu ceva. 

Unchia~ul nu primii, dará se rugá sá-l ia ln slujbá, cá mult bine i-a 

prinde. EI 11 priimi. 

lmpáratul de bucurie, dnd auzi cá ginerele sáu voie~te a se 

duce la ale sale, porunci sá se facá gátire mare ca sá-l petreacá cu 

cinste ímpáráteascá. 

A doua zi toatá curtea ímpáratului era pliná de boieri, de osta~i 

~1 fel de fel de slujitori. Toate lucruri de drum le punea la cale 

unchia~ul ce intrase ín slujbá la ginerele ímpáratului; el zicea cá este 

vátaful de curte al lui MaziÍrel fmparat; ~i toatá lumea 11 láuda pentru 

bárbátia, vrednicia ~i nepregetul lui. 

Ímpáratul era cu multá voie buná ~i ímpreuná cu ímpáráteasa, 

cu Mázárel ímpárat ~i cu femeia lui pornirá cátre mo~ia ginerelui sáu. 

Argatul cel bátrín mergea ínainte ~i punea la dnduialá tot ce trebuia 

sá se facá. Numai bietul Mázárel ímpárat era ofilit ~i fárá curagi de 
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parca I-ar fi oparit Cllleva cu apa fiarta. Gindul lui era la ghicitori, 

cum sa le dezlege. 

Mersera ce mersera ~i ajunsera in cimpie. Aci era o li vede de 

ti-era draga lumea sa prive~ti; dincolo o dumbrava ca un rai. Pindarul 

cum ii vazu ie~i la drum ~i sta cu caciula in mina. 

Ale cui sunt mo~iele astea, prietene? Intreba imparatul. 

Ale lui Mazarel imparat, raspunse pindarul. 

Imparatul insa se ingra~a de bucurie; credea ca in adevar 

gineri-sau nu era un calic. Mai merse ce merse ~l dete peste o 

sumedenie de turme de tot soiul de vite, ~i pe toti argatii d-a rindul ii 

intreba ale cui sunt ~i to ti raspunsera ca ale lui Mazarel imparat. 

IaTa daca ajunsera la palaturile celor noua zmel, se minuna 

imparatul de maiestria lor. Fiecare lucru era cu rinduiala lui. La 

poarta fura priimiti de o muzica care cinta ni~te cintece cum nu mai 

auzise ei. Pe dinauntru palatul era impodobit numai cu pietre 

nestimate. O masa d-alea infrico~atele li se pregati in pripa, ~i luara 

cite nitel vin d-alea nemuritoarele. 

Dupa ce ura imparatul toate fericirile fiilor lui, se intoarse la 

cetatea sa, rivnind la lucrurile ~i bogatiile ginerelui sau. Mazarel 

imparat insa se topea de grij a. 

Seara veni. Unchia~ul zise domnului sau: 

Stapine, dupa cite ai putut sa vez i de cind te slujesc, 

socotesc ca te-ai asigurat de credinta mea. Acum iti 

spui ca sunt in stare sa-ti fac ~i alte slujbe mai mari. 

Spui drept, batrine? Zise Mazarel imparat. 

Nu te indoi nici un minut, stapine. Un lucru te mai rog: 

in noaptea asta sa ma la~i sa dorm intr-un colti~or, 

dupa u~e macar, in odaia unde va veti culca; apoi te 

sfatuiesc sa nu raspunzi nici un cuvintel oricarui te va 

chema pe nume ~i oricit de mare s-ar face zgomotul. 
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A~a sa fie, zise Mazarel imparat. 

~i a~a facura. 

Dupa ce se culcara ~i se stinse Iuminarea, un zgomot surd ca de 

o vijeIie ce se auzi. 

Apoi o voce ragu~ita ~i aspra zise: 

Mazarel imparat! Mazarel imparat! 

Ce pofte~ti? Raspunse unchia~ul. 

Nu te chem pe tine, zise, pe Mazarel imparat II strig. 

Totuna este, raspunse unchia~ul; stapinul meu doarme. 

Este obosit. 

Atunci un zgomot de o muItime de glasuri se auzi ca cum se 

gilcevea cineva. Apoi iara~i se auzi vocea dintii strigind: 

Mazarel imparat! Mazarel imparat! 

Ce este? Raspunse iara~i unchia~ul. 

Ce a fi Una? 

Dna este Luna, raspunse batrinul. 

Tu e~ti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Dupa aceea se fku un vuiet de socoteai ca este iadul afara. 

Apoi alta voce zise: 

Ce a fi Doua? 

Doi ochi in capuI omului bine vede. 

Tu qti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Ce a fi Trei? 

Unde sunt trei fete mari in casa, coada sa nu-ti bagi. 

Tu qti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Ce a fi Patru? 

Carul cu patru roate bine imbIa. 
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Tu e~ti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Ce a fi Cinci? 

Palma cu cinci degete, bine te izbe~te. 

Tu e~ti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Atunci se auzi din nou ni~te zgomote ca de tunete ~l de 

trasnete; se cutremura casele ~i parca sta sa se cufunde pamintul. Se 

auzi iara~i strigind pe Mazarel imparat, care se facuse mititel ~i nici 

nu sufla. Tacea milea. Batrinul ii raspunse ~i de asta data. 

Apoi o alta voce zise: 

Ce a fi ~ase? 

Fluierul cu ~ase gauri bine rasuna. 

Tu e~ti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Ce a fi ~apte? 

Unde sunt ~apte frati sa nu te amesteci in trebile lor. 

Tu e~ti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Ce a fi Opt? 

Plugul cu opt boi, bine rastoarna telina. 

Tu e~ti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Ce a fi Noua? 

Unde sunt noua fete mari, casa tamine nematurata. 

Tu e~ti, Doamne? 

Crapi, drace. 

Mazarel imparat, care auzise toate astea, nu putu sa doarma 

toata noaptea, macar ca se facuse lini~te de puteai auzi o musea, ~i 

a~tepta ziua ca mortu colacul. 
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A doua zi dnd se scuHí., ia pe unchia~ de unde nu e. Ie~i afadí; 

dnd, ce sa vaza? Noua le~uri crapate de oameni ro~ii, pe care le dete 

corbilor de le mlncara. 

Apoi, multumind lui Dumnezeu ca I-a mlntuit ~i I-a scapat de 

ru~ine, un glas dulce s-a auzit, zidnd: 

Mila ce ai avut de saraci te-a mlntuit. Fii totdeuna milosti v. 

Incalicai etc. 
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Příloha Č. 2 

Petre Ispirescu (1830- 1887)56 

56 Portrét dostupný z: http://www.romanianvoice.comlpoeziilbibliolbib_ispirescu.php 
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