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ÚVOD

Možná s trochou nadsázky se o Joanne Kathleen Rowlingové, autorce příběhů
o Harrym Potterovi (HP), tvrdí, že přivedla děti zpátky ke

čtení.

Z

výzkumů

1
na Slovensku vyplývá, že více dětí HP četlo;"než
vidělo na filmovém plátně. To je
/

opravdu ojedinělý fenomén, a série o HP se tak stává nepřehlédnutelným bodem na mapě
literatury pro

děti

a mládež. Názory na literární kvality tohoto dDa se různí,

nepopiratelným faktem však je, že HP patří k nejčtenějším knihám

současnosti.

Jako překladová literatura se zařadil do systému literatury pro děti a mládež (LDM)
v Čechách i na Slovensku. Neměl by proto zůstávat mimo zorné pole literárních vědců
a translatologů. Tato práce zastává názor, že fantasy literatura,

konkrétně

fantasy

dětská,

je relevantním předmětem translatologického bádání.
Série o HP nabízí velké množství podnětů k výzkumu. Dosavadní studie
se zaměřovaly na intuitivní reflexe a zběžná pozorování. Srovnávání kvality českého
a slovenského překladu bylo předmětem pouze novinových článků a internetových
diskusí. Naše diplomová práce si klade za cD přinést na tuto problematiku odborný
pohled.

Cíl diplomové práce

CDem této práce je komparativní analýza českého a slovenského překladu prvních
tří dDů

série o Harrym Potterovi. Vzhledem k rozsahu diplomové práce jsme se

na problematiku kulturního transferu,

konkrétně

na převod reálií světa HP do

zaměřili

češtiny

a slovenštiny.
Topos příběhu se realizuje ve velkém množství postav, míst,

zvířat,

kouzelných

tvorů a předmětů, kterými Rowlingová smyšlený svět HP zabydlila. Čerpá přitom

ze současnosti i historie, z mytologie, v oblibě má aliteraci a další umělecké prostředky
založené na zvukové kvalitě slova,

často

volí vlastní jména, jež obsahují kromě složky

nominální také význam logický. Tato interakce různých rovin

1

významů

je

pro překladatele, vzhledem k nesouměrnosti jazykových
z nejzajímavějších a nejobtížnějších míst vůbec.
z

několika

možností

(překlad,

transkripce,

systémů,

Překladatel

substituční

jedním

má při

převodu

postupy), jež mají různý dopad

na zachování funkčního, sémantického a estetického rozměru originálu.
konkrétně

musí zohlednit pragmatickou dimenzi,
je

ovlivňován překladatelskou

na výběr

Překladatel

navíc

požadavky zadavatele a příjemce, a sám

a literární normou své doby.

Cílem práce je popsat a porovnat, jak se s pragmaticky relevantními složkami
textu vyrovnal

český

a slovenský překlad. Za tímto

účelem

provedeme kompletní

excerpci materiálu s následnou kvantitativní a kvalitativní analýzou, kde budeme sledovat
jednotlivá překladatelská řešení a použité postupy.

Překladatel při

své práci obvykle

vychází z předem definované koncepce, jež má vliv na volbu jednotlivých
překladatelských postupů

dovést k rekonstrukci

a řešení. Podrobné studium individuálních řešení by nás

původní překladatelské

mělo

koncepce (nebo konstatování její absence).

Na závěr se pokusíme opět na obecné rovině zhodnotit, jakým způsobem se český
a slovenský HP zařadil do systému překladové literatury v ČR a na Slovensku.

Teoretická východiska

Vytyčená

úloha si vyžádá teoretický exkurz do literární vědy (žánr fantasy, jeho

charakteristika a vymezení; literatura pro
translatologie (specifika překládání pro
jazykových problémů,

překladatelské

děti

a mládež, její charakteristika a vymezení),

děti, převod

kulturních reálií a specifických

postupy) a znalost soudobého literárního

a překladatelského kontextu (slovenská a česká překladatelská tradice a překlad literatury
pro

děti

a mládež). Z translatologického hlediska bude náš přístup determinován

komunikativním hlediskem, s
příjemce,

v tomto

důrazem

případě dětský čtenář.

V translatologii se překlad pro
nevydělil.

pro

děti,

na roli, kterou v překladatelském procesu hraje

děti

V roce 2003 vyšlo tematické

a mládež jako specifická disciplína zatím

dvojčíslo časopisu

Meta

věnované překládání

editorkou tohoto speciálního vydání byla finská překladatelka, ilustrátorka

a translatoložka Riitta Oittinenová. Ze zahraničních
literatury pro mládež v translatologii
ReiBová. Pojetí ReiBové

zohledňuje

věnují

dále

translatologů

např.

se otázce překladu

Tiina Puurtinenová nebo Katharina

specifickou roli zadavatele překladu a roli
2

dětského

čtenáře

jako primárního adresáta (ne ve smyslu primární a sekundární komunikace, nýbrž

ve smyslu vymezení vůči

dospělým čtenářům).

Její pohled je však zúžen na problematiku

adaptací. K. ReiBová je pro náš zajímavá tím, že spolu s H. Vermeerem formulovala

teorii skoposu, z níž vychází Ch. Nordová.

Přímo

na Nordovou navazuje R. Oittinenová,

z jejíž publikace Translating forChildren (2000) vycházíme v teoretické části této práce.
Teorii Oittinenové jsme doplnili o relevantní názory českých a slovenských teoretiků
překladu.

Současný

stav zkoumané problematiky

Překlady

HP se hodně

komerčnímu úspěchu

čtou

češtiny

Překladatelé

se díky

HP dostali z pozice neviditelnosti do pozornosti médii,

z nich o své práci napsali krátké
do

a hodně se o nich mluví.

články

dílčí

nebo

někteří

studie. Ohlasy na překlady HP

vycházely v časopise pro teorii a kritiku

dětské

literatury Ladění, vydávaném

Ústavem literatury pro mládež Masarykovy univerzity v Brně.
Na vysokoškolské půdě se HP stal předmětem několika bakalářských
a magisterských prací. Kromě otázek překladu se studenti pedagogických fakult v ČR
i na Slovensku zabývali pedagogickými možnostmi

textů

o HP, např. jeho využití

v hodinách anglického jazyka.i Specifika překladu literatury pro děti osvětluje
na slovenském překladu prvního dílu HP diplomová práce J. Petrikovičové. 2 Překlad
do

češtiny

zkoumá ve své práci D. Milotová,

věnuje

se však pouze pátému dílu (Harry

and the Order of Phoenix). 3 D. Zíbová provedla komparativní studii prvního dílu HP
s dílem Fellowship ofthe Ring J. R. R. Tolkiena. 4 Pro naši práci byla nejpřínosnější
studie Julie McDonough, která v kanadské

Ottavě

vypracovala komparativní studii

o překladu jmen a onomastických slovních hříček v HP do francouzštiny a španělštiny. 5
Na internetové stránce Harry Potter Bibliography- Bibliographie se nachází
pravidelně

aktualizovaný seznam prací publikovaných na téma HP. Bibliografie obsahuje

Viz. např. diplomová práce L. Kašové nebo M Bednářové (KAŠOVÁ, L. Fantasy inforeign language
teaching- J. K. Rowling, Harry Potter. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského,
Pedagogická fakulta. Ved. dipl. práce: M. Kostelníková. 2004.; BEDNÁŘOV Á, M. Harry Potter Entering
our English Classes. Diplomová práca. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra
anglického jazyka a literatury. Ved. dipl. práce: H. Havlíčková. 2005.)
i

3

články,

monografie, diplomové a disertační práce, studie a sbírky esejí z oblasti literární

kritiky, pedagogiky, teologie i translatologie. 6 Tento seznam čítá přes 800 položek
a jak jsme se přesvědčili při našem výzkumu, není zdaleka vyčerpávající.
Na stránkách The Harry Potter Lexicon jsou k dispozici informace o rozdílech
mezi britským a americkým vydáním HP, dále rozbory filmových verzí HP a podrobné
encyklopedické informace o světě HP. 7
Výběr

kvalitní sekundární literatury na téma HP předkládá obsažný článek

W. A. Whitedové "McGonagall's Prophecy Fulfilled: The Harry ~2~Critical

(

8

Library". Whitedová skepticky hodnotí neautorizované životopisné publikace
J. K. Rowlingové,

věnuje

se podrobně

doplňkové literatuře ("průvodci" světem

HP)

a podává přehled knih a článků, jež reprezentují různé pozice v debatě o morálním
poselství HP (v
interpretován

křesťanských

oběma

kruzích je má HP své zastánce i odpůrce, obsah knih bývá

tábory velice odlišně).

Konečně

Whitedová recenzuje sekundární

literaturu z oblasti literární vědy, sociologie a kulturologie.ii
V krátkosti si představíme ještě
HP mezi

dětmi,

dvě

studie na téma HP, první se zabývá recepcí

dospívajícími a dospělými, druhá problematikou kulturmno transferu.

J. Hofmannová s kolegy ze Saint Joseph College (USA) provedla dotazníkové

šetření,

jehož výsledky naznačují, že starší čtenáři si vytvářejí složitější obraz postav a jejich
morálmno a hodnotového profilu. Ke komplexnějšímu chápání se dopracovali také
čtenáři dětského věku, kteří HP četli víckrát. 9

Otázkou kulturního transferu při

překladech

HP se ve svém článku zabývá

S. Goldsteina. 10 Goldstein se kromě lingvistických a translatologických otázek věnuje
také marketingovým záležitostem překladu,

přičemž většinu

informací čerpá z první

ruky, tj. od samotných překladatelů. Goldstein nám předkládá mozaiku přístupů
některých překladatelů

k převodu kulturních reálií v HP. Francouzský překladatel

;; Uved'me alespoň sborníky kritických esejí HEILMAN, E. Harry Potter's World: Multidisciplinary
Critical Perspectives. New York: Routledge. 2002.; WHITED, L. A. The /vory Tower and Harry Potter:
Perspectives on a Literary Phenomenon. Columbia, USA: University of Missouri Press. 2002.; LIZA, G.
Reading Harry Potter: Critical Essays. Contributions to the Study oj Popular Culture. No. 78.
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Jean-Franc;ois Ménard, jenž překládal,

kromě

jiného, také knihy R. Dahla zvolil

exotizující přístup_iii Exotizace se projevuje například v tom, že některá smyšlená
slova/jména překládá Ménard do

"poangličtěné"

francouzštiny - profesor Snape je

v překladu Rogue, Slitherin je v překladu Serpentard. 11 Julie McDonough ve své
deskriptivně-preskriptivní

měl

studii

upozorňuje,

že na to, aby byl tento přístup konzistentní,

by se překladatel vyvarovat posunů v transparentnosti, tj. zabránit tomu, aby byla

některá jména pro čtenáře
například

francouzského

Voldemort nebo Malfoy.

adaptaci jmen francouzského

překladu transparentnější

Překlad

než v originále -

by měl, podle J. McDonough, obsahovat

původu- Malfoye

na Badfayth, Voldemorta na Deaththief,

a pod. 12 Francouzský překlad vychází vstříc cílovému čtenáři při převodu sekundárních
názvů

smyšlených čarodějnických předmětů, kdy pomocí substitučních a kompenzačních

technik zachovává aliterace a slovní hříčky. 13 Jiní překladatelé zvolili ve větší míře
lokalizační přístup, například

Gili Bar-Hillel, jenž substituoval britské sherbet lemons

typickými izraelskými čokoládovými cukrovinkami, v extrémnější podobě pak švédská
překladatelka

Lena Fries-Gedin, která se rozhodla přenést celou školu na švédskou

půdu. 14 Rovněž norský text z dílny Torstein Hoverstada překládá vše, co se přeložit dalo.
Většina

z přibližně 60 překladatelů HP si však podle Goldsteina vybrala méně agresivní

přístup a v rámci kompromisního řešení ponechali mnoho jmen v původním znění. 15

Na obecné rovině se otázce překladu vlastních jmen v literatuře pro

děti věnuje

Y. Betrillisová. 16 Problematika kulturm1w transferu při překladu HP do češtiny
a slovenštiny zatím nebyla zpracována.

Metodologie výběru

textů,

excerpce a klasifikace materiálu

Série o HP zatím není kompletní, dosud vyšlo šest z autorkou plánovaných sedmi
dílů.

Všechny již byly přeloženy do

češtiny

i slovenštiny. Vzhledem k rozsahu

a zaměření diplomové práce není možné ani účelné věnovat se v práci všerdj. šesti dílům
a jejich překladům.

iii "I wanted to keep it very British and make the readers understand they are in Britain"- Jean-Fran~ois
Ménard, In: GOLDSTEIN, S. Translating Harry: The Language oj Magie. [online]. [cit. 2006-06-29].
<http://bytelevel.com/global/translating_harry_potter.html>.
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Z hlediska převodu reálií je samozřejmě

stěžejní

díl první, volba prvních tří dílů

nám umožní zachytit překladatelská řešení dvojice překladatelů Pavla a Vladimíra
Medkových a překladatelek Ol'gy Kralovičové a Jany Petrikovičové.iv Pouze tak můžeme
dospět

k obecnějším výsledkům a mluvit o převodu

světa

HP do

češtiny

a slovenštiny.

Vynechat druhý díl by bylo nelogické a narušilo by kontinuitu výzkumu.
Při sběru

dat jsme vycházeli z glosářů Pavla a Vladimíra Medka, které

si vypracovali pro vlastní potřebu. 17 Glosáře obsahovaly několik kategorií (např. škola
Hogwarts, místní pojmy, peníze, vlastní jména, knihy), pojmy byly řazeny
Tento materiál nepředstavoval

vyčerpávající

abecedně.

soupis relevantních pojmů, v našem

výzkumu jsme proto museli provést úplnou excerpci relevantních jevů (reálie) v českém
i slovenském překladu (první tři díly), které jsme roztřídili do pojmových kategorií
vytvořených

následující způsobem.

Jak v klasifikaci, tak v následné analýze jsme rozlišovali mezi reáliemi
odrážejícími normální, "nekouzelnický"
a reáliemi imaginárního kouzelnického

svět současné

světa

HP, tj.

Británie, tj.

světa

svět primární,

sekundárního.

Při

klasifikaci

excerpovaného materiálu jsme sledovali, ve kterém díle se položka objevuje poprvé

(číslo

strany; díl I, II, nebo III) a jaký postup překladatel použil.v Přehledný seznam kategorií
nalezne čtenář v

Příloze č.

2.

Čtyři kategorie (Postavy; Topografie; Jídla; Měny a míry) zahrnují jak primární,

tak sekundární svět. Další kategorie (Obecné pojmy světa

čar

a kouzel; Hogwarts;

Quidditch; Instituce; Čarodějnické propriety; Zaklínadla a elixíry; Zvířata a jiní tvorové;
Jména zvířat) spadají prakticky výlučně do
v praxi toto

dělení

sekundárního. Jak jsme však zjistili,

není tak jednoznačné, jak uvádí teorie.

museli narazit na to, že reálie
Například

světa

světa

Obdobně

i samotní překladatelé

primármno a sekundárního se navzájem ovlivňují.

škola Hogwarts, náležící do sekundármno

světa

magie, nese stopy světa

primárního, tj. anglické internátní školy, protože se v ní vyskytují typicky anglické reálie

(prefect, head boy, house, common room, atd.). Sekundární svět je tedy ovlivněn
autorčinou

zkušeností se

světem

primárním. Charakter některých kategorií je proto

Vladimír Medek překládal díl 1., 2., 4., Pavel Medek díl 3., 5. a 6.
Jana Petrikovičová překládala 1. a 2. díl, Ol'ga Kralovičová díl3., 4., 5. a 6.
v Překladatelské postupy, které jsme při klasifikaci použili, podrobně si představíme podrobně v kapitole 4.

iv

6

v praxi smíšený, což budeme mít na paměti
však patří do

světa

při

kvalitativním rozboru, per definitione

sekundármno (škola Hogwarts, sport Quidditch).

Kategorii postav sekundárního

světa jsme

dále rozdělili do sub-kategorií,

abychom mohli lépe analyzovat a diferencovat přístup překladatelů (Studenti;
Autoři

Profesoři;

knížek, historické a fiktivní postavy; Ostatní kouzelníci a čarodějnické rodiny).

Analýzu materiálu jsme provedli kvantitativně za použití jednoduchých statistických
metod,

těžištěm

práce je následný kvalitativní rozbor.

Při

sledování převodu primárních

reálií jsme se zaměřili především na to, jakou pozici překladatel zvolil na ose naše
vs. cizí. U sekundárních reálií (které čerpají z fantazie autorky, ale především obsahují
aluze na historii a mytologii) je stěžejní jejich estetická hodnota a funkce, kterými je
autorka obdařila. Rowlingová hojně užívá neologismy a slova cizího původu (latinského,
francouzského), což do textu vnáší hru se sémantickým významem a konotacemi.
Při

sledování reálií sekundárního

světa jsme

povedlo tyto kvality zachovat, resp.

proto zkoumali, zda a jak se překladatelům

zprostředkovat

cílovému

čtenáři.

Pojmy z HP

citované v textu pro ilustraci našich tvrzení (z anglického originálu i z obou překladů)
vydělujeme
případech

kurzívou, a to z

důvodu přehlednosti

a plynulosti textu. Pouze v

některých

užíváme uvozovek, pokud jsou tyto citace delší (delší slovní spojení,

věta,

verše).
Příloha č.

5 obsahuje kompletní seznam excerpovaného materiálu. Excerpované

jednotky jsme seřadili do pojmových kategorií, u každé uvádíme první zaznamenaný
výskyt. Římská číslice v prvním sloupci označují díl (I- první, II- druhý, III- třetí),
číslo

stránky uvádíme pro

angličtinu, češtinu

originálech, které jsme měli k dispozici,

a slovenštinu zvlášť. V anglických

chyběly identifikační
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údaje vydání.

1.

HARRY POTTER- ŽÁNROVÝ A PŘEKLADATELSKÝ OŘÍŠEK

1.1. Fantastická literatura vs. fantasy v kontextu literatury pro děti a mládež terminologický a literárně-vědný exkurz

Fantastická literatura (nebo také literatura spekulativní) 18 se vymezuje jako
protiklad k literatuře realistické. Pojednává o světě, kde nenormální je normální,
neodděluje

smyšlený

svět

a svět naší empirické zkušenosti,

slučuje

"realitu a fantaskno

jako prostupující se a rovnocenné do obrazu jednoho" 19 . Jedná se tedy o velmi rozlehlou
oblast literatury, jejíž tematika "odkazuje do fantastického

světa

vymykajícího se

dosavadní lidské zkušenosti". 20 Není pochyb o tom, že do této kategorie spadá také série
o HP, v níž hraje důležitou roli magie, kouzelné předměty a fantastické bytosti.
Fantastická literatura je však pojem velice široký. Žánrově pokrývá vše
od pohádky přes sci-fi až po magický realismus. Navíc v této oblasti literární vědy panuje
značná rozkolísanost -jak u nás, tak v zahraničCi Této rozkolísanosti si ve své

diplomové práci všímá např. M. Michálková, která konstatuje, že

"přestože

pojmy

fantastická literatura a fantasy nejsou synonymní, řada literárních teoretiků mezi nimi
nerozlišujevii a hovoří o fantasy jako o fantastické literatuře". V této práci mezi nimi
rozlišovat budeme - termín "fantastická literatura"

(někdy

také "fantastika") totiž

považujeme za pojem nadřazený žánru "fantasy", který si nyní představíme blíže.
Termín "fantasy" se poprvé objevuje v 50. letech 20. století v anglosaském
literárním prostředí, kde v tomto období začínají vycházet časopisy Fantasy Fiction
a The Magazine oj Fantasy. 21 Lexikon teorie literatury a kultury definuje "fantasy" jako
druh "fantastické literatury". Také F.
různorodé

Hrdlička

považuje fantasy za jeden z žánrů

fantastické literatury, a to žánr "moderní", v němž se utkávají "zosobněné síly

vi Jak vysvětluje Ivan Adamovič, názory na fantasy literaturu se v rámci literárních tradic jednotlivých zemí
liší. V anglické jazykové oblasti se často užívá pojmu fantasy k označení veškeré fantastické literatury a
nejednotnost v používání obou pojmů panuje také mezi čtenáři a literárními kritiky. (Neff, 0., Olša, J.
Encyklopedie literatury science-fiction. Praha: H&H, 1995. s. 29)
vii K teoretikům, kteří tyto pojmy užívají synonymně, patří v našem kontextu například Svatava Urbanová,
v zahraničním Jacqueline Heldová. Obě ztotožňují fantastickou literaturu s fantasy a staví je do opozice
k literatuře realistické. Svým dělením se odlišuje také Jiřina Táborská, jež dělí fantastickou literaturu na
fantastiku "snovou", zahrnující fantasy, a fantastiku "vědeckou". (MICHÁLKOVÁ, M. Fantasy literatura.
Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury. Diplomová práce. Ved. dipl.
práce: Naděžda Sieglová. 2003. s. 4.)
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dobra a zla". 22 Obdobné dělení uvádí Gary Westfahl- fantastická literatura v širším
smyslu podle něj v rámci literární kritiky postihuje "všechny formy lidského

vyjádření,

jež nejsou realistické, včetně fantasy a sci-fi, magického realismu, surrealismu, atd." 23 a
Ivan Adamovič -fantastická literatura v širším smyslu
jejíž děj

vybočuje

"označuje

veškerou literaturu,

z rámce nám známé reality", v užším smyslu "je příběhem, kde je

přítomen prvek nadpřirozena"?4
Přehled názorů

na přesné vymezení žánru fantasy podává ve své práci

M. Michálková. 25 Uvedeme zde koncepce autorů specializujících se na dětskou literaturu.
označují

H. Carpenter a M. Prichard termínem fantasy
určitým

"díla fiktivní literatury, napsaná

autorem (to jest nikoliv lidovým) obvykle v délce románu, která obsahují

nadpřirozený nebo nějaký jiný neskutečný prvek".

považují za podstatný prvek fantasy

časový

26

J. R. Townsend a M. Nikolajeva

posun a alternativní svět, který Townsend

definuje jako "moderní velmi různorodou formu, která může zahrnovat vytvoření nových
světů,

nebo vyžaduje pouze jednoduché porušení fyzikálních

předpokladů( ... )

v pro nás

znám~m světě"?7 Švédská teoretička M. Nikolajeva rozpracovává teorii fantasémů,
tj. žánrotvorných prvků ve fantasy, z nichž za nejdůležitější a jediný výlučný považuje
sekundární svět (viz. 1.2.). Za další fantasémy
a magický dopad,
vztahů.

označuje

společně vytvářející jedinečnou

sekundární čas, magický průchod

kombinaci

časových

a místních

28

M. Michálková dochází k závěru, že zásadním rysem fantasy je přítomnost prvků
nadpřirozena, nevysvětlitelné úkazy a magie. 29 Důležitá je dále vnitřní soudržnost
příběhu,
vnitřní

který je sice "v námi vnímaném světě

koherence, jež fantasy odlišuje

či postmodernismu.

neuskutečnitelný",

například

ale je to právě tato

od snové povídky, surrealismu

30

Fakt, že Rowlingová vyfabulovala sekundární svět magie a kouzel, v němž jde
o boj dobra a zla (ač místy relativizovaného),

svět,

jenž se řídí svou vnitřní logikou

a pravidly, je soudržný a dává čtenáři pocit, že je svědkem pouze části událostí, které
se v tomto

světě

odehrály, nás

opravňuje přiřadit

toto dílo k žánru fantasy.

V rámci fantasy se rozlišují další podžánry, mezi nimiž se jako zvláštní typ
objevuje u některých autorů také fantasy pro

děti

9

a mládež (children's fantasy- CF).

Stejně

tak je ale možné vnímat dětskou fantasy jako kategorii v rámci všech ostatních

podžánrů.

C. Manlove ve své studii The Fantasy Literature oj England představuje

a vysvětluje oba tyto přístupy. 31 Vyděluje šest typů/podžánrů fantasy (secondary world,

metaphysical, emotive, comic, subversive, children 's fantasy). Do CF řadí autory jako je
Kenneth Grahame, Philip Pulman, Edith Nesbitová a další.
primárně dětskému čtenáři

ale uvádí díla určená

i u jiných typů fantasy (R. Dahla a L. Carrola řadí ke comic

jantasy, příběhy A. A. Milneho k emotivefantasy).
dělení,

Zároveň

Uvědomuje

si problematičnost tohoto

a uvažuje proto také možnost, že CF představuje kategorii, která se vyskytuje

v rámci ostatních typů literatury fantasy, je však "přizpůsobena jinému typu čtenáře". 32
Stanovit hranice mezi fantasy pro

dospělé

a pro

děti

není dost dobře možné

ani teoreticky, ani prakticky. HP čtou nejen děti a mládež, ale také dospělí.viii Není to
však nic neobvyklého, protože kvalitní knihy pro mládež si

často

najdou příznivce také

mezi dospělýrni.ix
Vzhledem k tomu, že série o HP vychází v Británii v rámci edice literatury
pro děti a mládež (Bloomsbury Children's Books) a v Čechách i na Slovensku vychází
v nakladatelstvích, která se specializují na LDM (Albatros, Mladé letá), nepovažujeme
za nutné dále v teoretizovat o tom, jedná-li se o fantasy pro
budeme považovat za fantasy pro
při

dětského čtenáře

děti či

nikoliv. Sérii o HP

a toto primární zaměření by měl

své práci brát v potaz i překladatel. x

1. 2. Sekundární svět jako žánrotvorný prvek fantasy

Předmětem

této

části

je definice a typologie sekundármno

světa-

vymezené

kategorie posléze aplikujeme na sérii o HP. Termín sekundární svět komplexně definoval

viii

Přesvědčivým důkazem je edice HP pro dospÚlé čtenáře (adult edition), které Bloomsbury vydává

zároveň

s edicí pro děti (children's edition). Jediným rozdílem je grafická úprava obálky.
K tomuto tématu viz například článek C. Sousaové,jenž pojednává o této dualitě příjemce a analyzuje
prózu Joan Aikinové z hlediska srozumitelnosti kulturních prvků pro dětského a dospělého čtenáře.
SOUSA, C. TL versus SL Implied Reader: Assessing Receptivity when Translating Children's Literature.
In Meta. Vol. 47. Iss. 1. 2002.
x Definicí dětské literatury, resp. nemožností tento pojem přesně definovat, se budeme zabývat v kapitole
2.1.Na tomto místě jsme vycházeli z J. R. Townsenda, který, jak uvádí R. Oittinenová, za jediný možný
způsob, jak rozlišit, co je a co není dětská literatura, považuje seznamy dětské literatury, které sestavují
samotní nakladatelé ve spolupráci se spisovateli. (Oittinen, R. Translating for Children. New York:
Garland. 2000. s. 63.)
ix
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J. R. R. Tolkien v roce 1938 v přednášce On Fairy Stories. V Tolkienově definitivním
pojetí označuje "autonomní zemi Faerie, místo, kde si lidská fantazie

může

hrát",

tedy onen "smyšlený" svět zobrazovaný v jistém proudu literatury fikce. 33 Pro autory
zdůraznění

žánru fantasy bylo

autonomnosti tohoto

světa

spolu s požadavkem vnitřní

koherence v Tolkienově akademické koncepci velice důležité, protože je osvobodilo
od dosavadní nutnosti přibližovat své sekundární světy k "normální" lidské zkušenosti
(např.

tím, že je definovali jako snové povídky, hledali

odůvodnění

v cestách časem

nebo průchodu nějakým portálem) a znamená konec apologetického období fantasy. 34
M. Nikolajeva považuje sekundární svět za nejdůležitější a jediný opravdu nezbytný
žánrotvorný prvek fantasy, jenž určuje ráz celého díla. 35 Nikolajeva chápe sekundární
svět jako

výsledek fantazie a představivosti autora, jímž vyjadřuje

na uspořádání světa- záleží totiž jen na
svět

svůj

spisovatelově představivosti,

zabydlí, jak je nazve, jakou historii a zákony pro

názor

jakými tvory tento

svůj svět stvoří-

a to vše reflektuje

mínění, postoje, zásady a obrazotvornost autora. 36 Obecně platí, že autoři při vytváření

sekundárního

světa

vycházejí z lidských přání a tužeb - D. Pringle píše, že fantasy

obsahuje prvek naplněné "touhy lidského srdce po

laskavějším světě,

lepším já, plnějším

zážitku či pocitu skutečné sounáležitosti". 37 Aby však tento svět byl pro čtenáře
věrohodný,

musí splňovat

dvě

základní podmínky- za prvé být vnitřně koherentní

a logický, a za druhé nepoužívat magii jako lék na všechno, protože magií "se nesmí
plýtvat". 38 V HP toto omezení existuje také- ve světě Muggles (tj. světě primárním,
jenž představuje reflexi reálného
obyčejná

světa,

jak jej empiricky zakoušíme my, jakožto

nekouzelnická stvoření) se magie nesmí používat. Dále existují zaklínadla, která

jsou zakázaná, jiná jsou zase podmíněna složením zkoušky. Speciální instituce
sekundárního

světa

dokonce dodržování zákazu používání kouzel v primárním světě

kontrolují (vtipné výjimky představuje
nebezpečné

např. působení "klíčníka

šafáře"

Hagrida,

pak svévole čaroděje Voldemorta).

Literární teoretikové

dělí

sekundární světy podle vztahu ke

tj. podle jejich vzájemné "prostupnosti" či "neprostupnosti"
koncepcí podáváM. Michálková
a) sekundární svět
otevřený

a

uzavřený-

-lze se do

něj

39

).

(přehled

primárnímu,

teoretických

M. Nikolajeva podle tohoto kritéria rozlišuje

kontakt se

dostat ze

světu

světa

světem

primárním neexistuje; b) sekundární svět

primárm1w; c) sekundární svět naznačený- není

ll

v díle explicitně přítomen, ale jeho existence je nepopiratelná,

např. působením nějaké

postavy, předmětu. 40 Příkladem prvního typu je svět "tolkienovský", příkladem druhého
svět

"lewisovský" a jako zástupce třetího typu můžeme uvést například knihu Roalda

Dahla James and the Giant Peach, v níž do života osiřelého hrdiny vstoupí kouzla
(kouzelný

dědeček),

aby mu pomohla změnit osamělý život a naplnit jeho touhu po lásce

a přátelství.
HP představuje fantasy se sekundárním světem otevřeným- ten je totiž propojen
se

světem

současná

primárním a oba jsou v textu jednoznačně přítomny.

Británie,

svět

smrtelníky. Lze se do

Svět

primární představuje

sekundární je svět magie a kouzel, ukrytý před obyčejnými

něj

dostat např. magickým průchodem na londýnském vlakovém

nádraží King's Cross (primární svět), které zasvěceným ve vymezeném čase otevírá cestu
na nástupiště
světů

č.

9 a% (sekundární svět). Není to výhradní způsob propojení obou

- dalším prostředkem je například cestování krbem pomocí prášku Floo Powder

(v překladu Letax a hop-šup prášok).

1.3. Příbuzné žánry jako zdroj inspirace - sci-fi, mýtus a pohádka

Uvedli jsme již, že do fantastické literatury spadá více žánrů- kromě fantasy také
science-fiction, magický realismus, mýtus, horor nebo pohádka. Lze vymezit fantasy jako
samostatný žánr a stanovit hranice vůči žánrům příbuzným? Tímto úkolem se zabývalo
již mnoho teoretiků a systematický přehled jejich názorů podává již zmiňovaná
M. Michálková.xi Kromě českého literárněvědného prostředí zastoupeného
I.

Adamovičem,

F. Vrbenskou, A. Zachovou, H. Mázlovou, P. Kamberským na toto téma

publikovali například i M. Nikolajeva, J. R. Townsend, H. Carpenter a M. Prichard. 41
Co se týče rozdílů a styčných ploch s příbuznými žánry, v kontextu HP nás zajímá
především

science-fiction, mýtus a pohádka. Science-fiction čerpá především z oblasti

motivů vědeckých, soustředí

se na techniku, budoucnost a racionální spekulaci.

Diplomová práce M. Michálkové obsahuje přehlednou tabulku, převzatou od Wendy Hennequin a Nancy
Knowles, univerzitních lektorek americké a britské literatury, v níž jsou jednotlivé žánry porovnány podle
vybraných ukazatelů jako pojetí protagonisty, antagonisty, umístění děje, přítomnost zázračných dějů
a bytostí, atd. MICHÁLKOVÁ, M. Fantasy literatura. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,
Katedra české literatury. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce: Naděžda Sieglová. 2003. s. 12.
xi
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Proti tomu staví fantasy "citovost a pohádkovost, její kořeny jsou v minulosti
(pseudohistorii), místo techniky se soustřeďuje na magii a mystiku". 42 Science-fiction
logicky a racionálně
dostupného

světa.

vysvětluje

jevy a události, které jsou nereálné v rámci empiricky

Vychází často z vědeckých předpovědí a nespoléhá na magii ani

nadpřirozeno obecně

(pokud za nadpřirozeno nepovažujeme mimozemské bytosti

a civilizace). Fantasy a science-fiction jsou v rámci fantastické literatury chápány jako
protipóll3 , přestože motiv "jiného" světa je jejich společným prvkem. 44 Fantasy se však
od science-fiction odlišuje právě prvkem "iracionality". 45 V HP nenajdeme zmínku
o moderních technologiích,

přestože

jinak je příběh zasazen do

současnosti.

školy Hogwarts nepoužívá mobily ani počítače, technické vymoženosti
jsou dokonce v rámci pravidel sekundárního

světa přísně

iracionality - magie a kouzla -je přijímán bez dalšího
Z dalších žánrů je pro fantasy

důležitý

Nikdo z žáků

světa

Muggles

zakázány. Naproti tomu prvek

vysvětlování.

mýtus, sloužící jako zdroj inspirace

i pro další žánry fantastické literatury. Mýtus (z řeckého mytheuein =vyprávět) je
vyprávěním ukazujícím a zároveň organizujícím víru v dané společnosti.
ztělesnění

46

Představuje

stálých a neměnných pravd a nečiní rozdíl mezi pravdou a fikcí, což ho

odlišuje od fantastických
určených pro zábavu.

47

vyprávění,

lidových i moderních (pohádka, fantasy, bajky),

Mýtus je pro literaturu formou zcela zásadní- celá literatura je

"prodlouženou rukou původm1w mytického vyprávění"48 a pro fantasy literaturu to platí
dvojnásob. Slovy D. Pringla: "( ... )téměř vše, co s [fantasy] souvisí,
počátků lidské civilizace"

49

-

vyvěrá

ze samých

fantasy vychází ze starořeckých, keltských, germánských,

skandinávských a islandských mytologií.

Podobně

jako mýtus~,i'fantasy pracuje

s fantastickými nereálnými motivy (ve fantasy mají původ magický, kdežto v mýtu
božský), fabuluje mytické

světy, přebírá

mytické bytosti a častokrát také motiv

iniciačmno obřadu. 5° M. Nikolajeva dále rozvádí, že hlavním styčným bodem fantasy

a mýtu je postava hrdiny, jehož vývoj obvykle kopíruje postavu z mytické literatury:
hrdina opouští normální život, vydává se za dobrodružstvím, má speciální úkol a dostává
se mu pomoci, obvykle nadpřirozeného původu. 5 1 V případě Harryho je tento model
zcela zjevný: Harry opouští rodinu Dursleyových,

začíná

nový život na škole čar

a kouzel, z různých náznaků se postupně dozvídáme, že jeho osud je spjat s bojem proti
lotru lordu Voldemortovi, a při plnění tohoto úkolu se mu dostává (nejen) magické
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pomoci,

např.

v druhém díle mu baziliška pomůže překonat pták fénix a zhojí Harryho

rány svými slzami. Hrdina fantasy však často vnímá svůj úkol jako něco
a vynuceného

(např.

nechtěného

Frodo v díle Lord ofthe Rings nebo právě HP). Rowlingová navíc

s postavou Harryho pracuje moderním způsobem, do jeho příběhu vnáší ironii a obyčejné
starosti, pochybení a pochybnosti, v rozhodujících momentech však Harryho vynáší
do pozice hrdiny.

Pravděpodobně
spočívá

a fantasy literaturou
a povahu našeho

světa,

hlavní rozdíl mezi mýtem

v tom, že zatímco mýty vznikaly, aby vysvětlily vznik

fantasy se rodí z popudu jednoho člověka, autora, který pracuje

s motivy a postavami podle svého konkrétního záměru. 52
Dalším žánrem, kterému se v této

části

budeme věnovat, je pohádka. Diplomová

práce V. Landy nazvaná Inspiration Sources oj Harry Potter53 ukazuje, že HP spadá
do klasického pohádkového schématu vypracovaného M. Proppem. Název práce je, žel,
poněkud zavádějící,

zdrojích HP.

Závěr

jelikož čtenář se z ní nedozví mnoho o konkrétních

inspiračních

V. Landy však hájí tezi, že HP je s pohádkou spjat velice

silně:

"pohádky jsou sklepem stavení, jemuž se říká Harry Potter. " 54
Nejobecnější

definice uvádí, že pohádka je "zábavný, zpravidla prozaický žánr

folklorm1w původu s fantastickým příběhem". 55 K fantasy má, jak uvidíme, velice blízko
a určit přesnou hranici mezí těmito

dvěma

žánry není vždy možné.

Při

hledání podobností

a rozdílů mezi fantasy a pohádkou je užitečné rozlišovat mezi pohádkou lidovou
a tradiční na jedné straně a pohádkou autorskou na straně druhé.xii Pohádka lidová,
resp.

tradiční,

jak uvádí D. Karpatský, se vyznačuje poutavým dějem, motivy

nadpřirozených bytostí a kouzelných předmětů, bojem dobra se zlem. 56 Tyto rysy sdílí

s fantasy. Odlišuje se naopak tím, že není vázaná k žádné konkrétní historické události
ani

osobě,

nemá přesné časové ani místní určení,

charakterizovány co možná

nejúsporněji. 57

prostředí

a postavy pohádky jsou

K dalším charakteristickým rysům, které tento

xii Podle původu se pohádky dělí na lidové, tedy anonymní, a autorské. Pohádka lidová, někdy také
folklórní, nebyla původně určena dětem, ale dospělým. Literárním zpracováním pohádky lidové vzniká
pohádka literární, neboli tradiční. Pohádka autorská se vymezuje tím, že má kromě známého autora
původní námět a téma, přičemž může, ale nemusí, v různé míře vycházet z předchozích dvou typů
pohádky. Autorská pohádka zcela prostá folklorní inspirace se někdy označuje termínem moderní autorská
pohádka. (MICHÁLKOVÁ, M. Fantasy literatura. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,
Katedra české literatury. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce: Naděžda Sieglová. 2003. s.17.)
Pro podrobnou definici a vymezení typů pohádek viz např. MOCNÁ, D., PETERKA, K. a kol.
Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004. s. 472-482.
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typ pohádky odlišují od fantasy, je výskyt opakování, gradující variace nebo stereotypní
vstupní a závěreční formule, jež v HP nenajdeme. 58 V HP se však vyskytuje cyklický
motiv cesty a návratu z ní (Harry se každé léto vrací k rodině do primármno

světa,

jako

ostatní studenti), což však spojuje HP spíše s mýtem.
Moderní autorská pohádka je ze všech námi uvažovaných
fantasy, a to zejména fantasy pro
a často v ní dochází ke

střetu

děti. Stejně

žánrů

nejblíže žánru

jako fantasy je silně inspirována fantazií

iracionálního s racionálním a děj, i když obvykle protkán

kouzly, může být zasazen do reálného světa. 59 V moderní autorské pohádce se vyskytuje
motiv "jiného světa" - tento "jiný svět", ve fantasy označovaný termínem "sekundární",
60

má několik typů. Moderní autorská pohádka má také, narozdíl od pohádky tradiční
a lidové, obvykle

dětského

hrdinu

-obdobně

jako fantasy pro

děti.

Uchopit rozdíly mezi autorskou pohádkou a fantasy se teoretikům nedaří.
Většinou

popisují rozdíly mezi fantasy a pohádkou folklórní či

tradiční (H.

Carpenter,

M. Prichard, M. Ashley, M. Nikolajeva) a pokusy vymezit hranici mezi fantasy
a pohádkou autorskou selhávají (J. R. Townsend navrhuje jako kritérium délku
textu- za jeden z určujících rysů pohádky totiž považuje fakt, že je krátká- ovšem sám
uznává, že je obtížné rozhodnout o tom, kdy dílo přestává být "krátké"), z

čehož

M. Michálková usuzuje, že hranice mezi moderní autorskou pohádkou a fantasy
splývají. 61 xiii Rozlišení obou žánrů pak závisí na zvyklostech konkrétního literárního
prostředí.

Michálková shrnuje: V

českém

(a my přidáváme

domněnku,

slovenském) literárním kontextu, jsou díla s výraznými rysy fantasy

že také

řazena

do oblasti

moderní autorské pohádky, případně do příběhové prózy s dětským hrdinou.xiv
V

zahraničním,

zejména anglofonním kontextu, jsou díla tohoto charakteru klasifikována

xiii Výmluvným dokladem toho, že určení hranic mezi těmito žánry je problematické, je názor J. R. R.
Tolkiena, který svá vlastní díla The Hobbit a The Lord ofthe Rings, dnes řazená ke klasickému kánonu
fantasy, považoval za pohádky. Píše to v eseji On Fairy Stories (1947), v níž rozvíjí "teorii pohádky".
Jak ale ukazuje Zdeněk Neubauer, Tolkienovu teorii nelze aplikovat na pohádky, nýbrž na fantasy, mimo
jiné proto, že děj fantasy je nekonečný a tvoří součást sekundárního světa, kdežto v pohádkách je děj
vymezen úvodními a závěrečnými formulemi, a také proto, že pohádka, narozdíl od fantasy, nevypovídá
o citovém životě postav a o nesnázích, kterými procházejí po návratu z dobrodružných výprav.
(MICHÁLKOVÁ, M. Fantasy literatura. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra
české literatury. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce: Naděžda Sieglová. 2003. s. 22)
xiv K hlavním dominantám příběhové prózy pro děti a mládež patří v českém kontextu: aktivní vidění dítěte
jako činné bytosti, sepětí dítěte s dospělým reálnými vztahy, zasazení dětského hrdiny do širší sociální
situace, dynamický obraz dítěte v procesuálních proměnách a optimistické, sociální i individuální pozitivní
vyznění příběhu. (CHALOPUKA, 0., et al. O překládání literatury pro děti a mládež. Praha: Sdružení
českých překladatelů při Českém literárním fondu. 1. vyd. 1988. s. 4)
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jako fantasy.

62

Jsou to tedy normy a zvyklosti daného literárního prostředí, jež určují

hranici mezi moderní autorskou pohádkou a fantasy.
Nakonec krátce zmíníme ještě jeden typ literatury, na který série o HP navazuje.
Marah Gubar vidí HP v linii příběhů z internátního prostředí, jejichž začátek se datuje již
do roku 1749 (Sarah Fielding: The Governess) - Rowlingová podle ní k tomuto
tradičnímu

příběhu

anglosaskému žánru přidala kouzla. I když M. Gubar nepovažuje zápletku

za originální (cf. tvorba E. Nesbitové), za velký přínos

a didaktický

rozměr

označuje

sociální

HP: "Obsahuje mnoho míst s poučením o tom, jak se chovat,

konkrétně se staví proti předsudkům". 63 Pro dětského čtenáře je kombinace kouzel

a života podle nových pravidel zcela odlišného

světa

(sekundármno) v prostředí

internátní školy, daleko od domova a bez kontroly rodičů, bezesporu velice lákavá, i když
z vlastního kulturního zázemí tento typ škol ani literatury nemusejí znát.

1.4. Fantasy literatura v ČR a na Slovensku

Fantasy je poměrně mladým žánrem. První povídky začaly vycházet v roce 1939
v časopise Unknown

(později

Unknown Worlds). První dílo klasika žánru

J. R. R. Tolkiena, The Hobbit: Or There and BackAgain, vyšlo v roce 1937. V letech
1954-55 byl publikován The Lord ofthe Rings a v poválečném období vychází také

The Chronicles of Narnia C. S. Lewise (1950-56). Tolkien a Lewis psali v podstatě
"umělý

mýtus", na jejich tvorbu pak navázali další tvůrci epické fantasy. V nakladatelství

Ballantine Books vycházejí koncem šedesátých let 20. století díla v edici "Fantasy"
a mezi

nejznámější představitele

hlavmno, tj. anglosaského proudu fantasy,

patří

U.Guinová, S. King, H. O. Lovecraft, E. R. Burroughs, C. A. Smith a mnozí další.
V rámci fantasy se vyvinuly žánrové varianty,

např.

fantasy epická, humoristická,

satirická a parodická (T. Pratchett, R. Aspin). Popularita žánru dnes stoupá jak
v anglosaské, tak slovanské oblasti (A. Sapkowski). 64
V Československu před rokem 1989 nebyl žánr fantasy žádoucí a po uvolnění
politické a společenské situace zaplavily trh především překlady anglosaských autorů. 65
Kromě

diplomové práce M. Michálkové (2003) neexistuje zatím žádná literárněvědná
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publikace, která by se žánrem fantasy zabývala. V
o české literatuře pro

děti

nejnovějších literárněvědných

a mládež fantasy jako samostatný žánr nefiguruje,

pracích

například

S. Urbanová řadí sci-fi a fantastickou literaturu do literatury dobrodružné. 66 O fantasy
ť

,f
1

literatuře poznamenává, že je v devadesátých letech 1~ stále oblíbenější, z českých autorů

do ní řadí některé knihy Ondřeje Neffa (Čarodějův ~čeň, 1990; Šídlo v pytli, 1991)
a romány Luisy Novákové (Překročit Sabiren, 1999). 67 I. Gejgušová zařadila
do dobrodružné literatury

i díla Rowlingové aJ. R. R. Tolkiena, s

vysvětlivkou,

že se jedná o fantasy literaturu. 68
Pro fantasy je typický vznik fandomů, což jsou kluby

vyznavačů

fantasy

(a/nebo sci-fi), a fanzinů, tj. specializovaných časopisů. V Čechách vychází časopis

1karie, literární měsíčník se zaměřením na sci-fi, fantasy a horor, jenž má své čtenáře také
na Slovensku. Vznikl v roce 1990 jako pokračování stejnojmenné samizdatové publikace.
U jeho zrodu stáli spisovatelé a publicisté Ondřej Neff, Pavel Kosatík, Jaroslav Olša,
Vlado Ríša, Ivan Adamovič. 69 Průkopnickým počinem byl Slovník české literární

fantastiky a science fiction (1995) I.

Adamoviče.

Na Slovensku byl žánr fantasy pro

děti

do

příchodu

HP prakticky neznámým

pojmem. Uvědomujeme si, že se zde dopouštíme zjednodušení, avšak uvážíme-li, že ČR
a SR byly do roku 1993 jednou republikou, v rámci níž se literární tradice velice úzce
prolínaly (navíc železná opona blokovala fantasy jak v českých zemích, tak
na Slovensku), zdá se přiměřené předpokládat, že z žánrového hlediska je situace
na Slovensku obdobná jako v Čechách, tj. že literárněvědní tradice nevydělovala fantasy
jako samostatný žánr a díla s fantastickými prvky řadila přednostně k žánru pohádky
nebo

dětské příběhové

I dobrodružné prózy. Tuto úvahy potvrzuje např. hodnocení

vývoje dětské literatury devadesátých let 20. století na Slovensku. Z. Stanislavová v roce
2000 konstatuje, že "fantazijno-imaginatívny princíp sa stáva v detskej literatúre
absolútne dominantným" a pronikl dokonce i do

žánrů

postavených donedávna spíše

na realistické konvenci. 70 Za všechny uveďme alespoň knížku D. Pastirčáka nazvanou
Čintet, alebo More na konci sveta (2000), v níž se prolíná svět primární se světem

sekundárním, který se

vyznačuje

vysokou mírou intertextuality (vystupují zde postavy

z díla J. R. R. Tolkiena, Ch. Andersena, L. Carrolla, C. S. Lewise).
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Fantasy pro

dospělé

na Slovensku sice existuje, je však velice mladá a svým

rozsahem malá. Vychází Fantázia,

časopis

s nepravidelnou periodicitou zaměřený

na sci-fi, fantasy a horor, jenž se kromě publikace a hodnocení fantasy povídek věnuje
také

filmům,

stolním hrám a PC hrám. Drtivá většina fantasy na slovenském trhu je

zahraničního původu,

a tudíž překladová.xv Ze slovenských autorů stojí za zmínku Juraj

Červenák, jenž tvoří epickou fantasy a využívá reálie staroslovanského prostředí,

a Alexandra Pavelková, "první dáma" slovenské fantasy, jež stvořila postavu vědmy
Vimku a na svém kontě má již sedm knih.xvi
Z překladové literatury fantasy pro

děti

vyšly v

češtině kromě

HP Knihy magie

(Talpress). Komiks Neila Gaimena a Johna Boltona přepsala do literární podoby Carla
Jablonski, do

češtiny příběhy třináctiletého

Tima Huntera, jenž zjistí, že má kouzelnické

schopnosti a vydá se za dobrodružstvím do různých tajemných a neobvyklých
přeložily

světů,

Eva Hauserová a Naďa Pažoutová. V příbězích vystupují postavy historické

i mytologické (Merlin, Oberon, Titania),

část děje

se odehrává v Londýně, postavy

si i v překladu uchovávají anglická jména (Tomova kamarádka Molly, Daniel, robot
Slaggingham. ,
K dalším knihám dětské fantasy, jež vyšly jak v českém, tak slovenském
překladu, patří

Letopisy Narnie od C. S. Lewise

(přel.

Veronika Volhejnová;

do slovenštiny Patrick Frank), Hobit od J. R. Tolkiena (přel. Stanislava Pošustová;
do slovenštiny Otakar Kořínek).
Jak jsme již zmínili, vnímání toho, co je považováno za původní tvorbu fantasy,
ovlivňuje

místní _li!~~:Jrllě~y~dná tradice. Díla s prvky fantasy pro

děti

bývají v českém

xv Pro ilustraci viz například internetový obchod na portále věnovaném fantastické literatuře, filmům, PC
a společenským hrám <http://www.brloh.sklknihy.php?zaner=2&novinka=novinka> [online]. [cit. 200607-23].
xvi Ve světě česko-slovenské fantasy existuje poněkud kuriózní situace, vyplývající jednoznačně z tristního
stavu knižního trhu na Slovensku. Z komerčních důvodů, jak se uvádí na stránce J. Červenáka, vyšly téměř
vvšechny Jeho knihy v Čechách a českém překladu (aniž kdy vyšly vve slovenšůně), konkrétně série
CernoJsř!ěžník (Wales, 2004-2006), Mark Stone- Svatá válka (Ivo Zelezný, 2006), Strážce hvozdu (Triton,
2005). Póoobně A. Pavelková ve své bibliografii uvádí knihy publikované pod českým názvem, například
Zlomená přísaha a Prokletá přísaha (FantomPrint, 2003, 2001 ). [online]. [cit. 2006-08-19].
<http://www .cervenak.sk>; <http://www. vimka.sk>.
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a slovenském literárním kontextu obvykle řazena k žánru moderní autorské pohádky,
nebo do příběhové I dobrodružné prózy s dětským hrdinou.
dědictví nemůže

Překladatel

se tomuto

vyhnout a jeho interpretační stanovisko a následně koncepce překladu

(v terminologii J. Levého71 ) budou tímto kontextem ovlivněny. Existuje tedy předpoklad,
že překladatelská koncepce bude HP situovat do tradice pohádek s fantastickými prvky
nebo do oblasti moderní autorské pohádky, resp.

příběhové

prózy ze života dětí

a mládeže.
Domníváme se, že v současnosti u nás roste povědomí o fantasy
a velkou měrou k tomu přispívá právě

překladová

literatuře

literatura. Lze očekávat,

že v budoucnosti budou i v rámci LDM díla s prvky fantasy

řazena

k ustanovujícímu se

žánru fantasy spíše než k pohádkám či dobrodružné literatuře.

l.S.Primární a sekundární svět HP jako překladatelský problém

Překladatel

se tedy musí rozhodnout, jak naloží s reáliemi primárního

a sekundárního

světa.

anglické reálie

(např.

Pokud se bude snažit vyjít vstříc cílovému

čtenáři, může například

geografické určení, jídla, internátní typ školy) substituovat reáliemi

domácími. N aopak snaha zachovat v textu prvky cizí kultury způsobí, že tyto reálie
zůstanou

v textu překladu "v původním znění".

že překládá pro
dospělého,

dětského čtenáře,

Překladatel

musí brát v úvahu fakt,

jehož znalosti jsou pravděpodobně menší než u čtenáře

u nějž můžeme předpokládat širší povědomí o cizích kulturách a schopnost

absorpce cizorodých prvků.

Překladatel může

poznámky pod čarou, u reálií sekundárního

sáhnout k použití vnitřní vysvětlivky nebo

světa

(vymyšlené postavy,

zvířata) může

pracovat s cílovým jazykem a snažit se za použití překladového jazyka rekonstruovat
jména originálu, nebo použít transkripci. S. Goldstein shrnuje základní možnosti
překladatele textů

HP takto:

"Překladatelé

mají k dispozici několik možností, mohou

z textu odstranit všechny prvky cizosti, nebo jména a pojmy ponechat v původním znění
(ale vysvětlit některé obzvlášť

těžké

pojmy,

např.

Christmas crackers, Halloween,

nebo Cornflakes - poslední ze jmenovaných příkladů si v čínském překladu vysloužil
poznámku pod čarou, jež vysvětlovala, že toto jídlo se konzumuje ke snídani zalité
mlékem), případně použít kombinaci obou."72 Teoretickými otázkami převodu reálií
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v literatuře pro

děti

a mládež se budeme podrobně zabývat v kapitole 2., prakticky tyto

poznatky uplatníme při analýze překladů v kapitole 4.
V HP tedy existuje
jak se překladatelé

svět

vypořádali

primární a sekundární. V analýze překladů nás zajímalo,

s reáliemi primárního a sekundárního

světa.

Pojmové kategorie jsme proto formulovali tak, aby nám klasifikace umožnila
rozlišit případné rozdíly v koncepci převodu reálií primárm1w a sekundárního
Kategorie pro klasifikaci
HP, jsme vytvořili
Přehled

způsobem,

kategorií je

souhrnně

pojmů,

světa.

které jsme excerpovali z originálu a překladů

jenž zachovává dělení na primární a sekundární svět.
uveden v příloze
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[Příloha č.2].

2. LITERA TURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ A JEJÍ PŘEKLAD

2.1. Literatura pro

Přestože

děti

a mládež - pokus o definici

se pojem literatura pro

děti

a mládež (LDM)

běžně

používá, není jeho

definice ani zdaleka jasná a bezproblémová. Existují dokonce různé názory na to, jestli
se v případě LDM jedná o samostatný žánr, či nikoliv .xvii Literaturu pro děti a mládež
můžeme

kterou

chápat jako literaturu, která byla napsaná pro

děti

děti

I mládež, nebo literaturu,

a mládež opravdu čtou. Tuto úvahu rozvíjí Peter Hunt,

přední

teoretik

v oblasti LDM, ve své sbírce esejí Children's Literature: The Development ofCriticism. 73
Konstatuje, že hranice tohoto "literárního druhu" (species of literature) jsou

nezřetelné,

definici totiž nelze postavit na charakteristických stylistických ani obsahových rysech,
navíc ji podle Hunta nelze založit ani na koncepci

dítěte

jakožto primárního adresáta

LDM, protože ani pojem "dítě" není dost dobře uchopitelný (elusive).

74

Je to však právě kategorie příjemce, jež obvykle slouží jako poznávací znamení
LDM. R. Oittinenová, přední teoretička překladu LDM a autorka studie Translating

for Children (2000) 75 , sice rezignuje na snahu LDM definovat, ale právě dětského
příjemce

považuje za konstitutivní prvek LDM. Oittinenová konstatuje, že na genezi

jakéhokoliv díla, jež je posléze klasifikováno jako LDM, má dětský příjemce zásadní
vliv. 76 Literatura pro děti, ve srovnání s literaturou určenou dospělým čtenářům,
"je obvykle více orientovaná směrem ke svým čtenářům".
z druhé strany,

můžeme

LDM

vydělit

77

Když se na věc podíváme

na základě intencionality, tedy záměru autora,

který vědomě produkuje literaturu pro děti. 78
To však nebrání tomu, aby tuto literaturu četli

zároveň

duality jsme se již zmiňovali -literatura určena dětem si

také

často,

dospělí.

O fenoménu

ba dokonce obvykle,

jak uvádí Oittinenová, najde i svého dospělého čtenáře. 79 Vycházejíc ze Z. Shavitové,
formuluje Oittinenová hypotézu, že díla klasifikována jako LDM mají dvě roviny8

jednodušší, konvenční, méně náročnou pro děti a sofistikovanější pro dospělé. ° Chce tím
říct,

že text může obsahovat kvality a roviny, které

dětský čtenář

nepostihne, ale které

xvii Názor, že LDM se má vydělovat jako samostatný žánr, zastává v translatologii například R. Oittinenová
nebo Z. Shavitová. Opačného názoru je Finka Riitta Kuivasmiiki. (OITTINEN, R. Translating for Children.
New York: Garland Publishing. 2000. s. 65.)
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jsou zajímavé pro
dvě

čtenáře dospělého.

K takovýmto "ambivalentním" textům, jež obsahují

roviny, jednu určenou dětem, druhou přístupnou

dospělým, řadí

Z. Shavitová Alice' s

Adventures in Wonderland, Le Petit Prince, The Hobbit, Winnie-the-Pooh a další. 81
S. Goldstein poznamenává, že HP můžeme rovněž číst na několika rovinách. 82
V konečném důsledku je však HP světem, jenž byl

stvořen

pro

děti,

a na to by

překladatelé ne měli zapomínat. xviii

V překladu může nastat ještě jiná situace. Kniha, jež byla napsaná pro
čtenáře,

se může v procesu překladu změnit na literaturu pro

děti,

dospělého

a to i v rozporu

s úmyslem původního autora. Otinnenová jako typickou ukázku rozdílné funkce originálu
a překladu uvádí Gulliver's Travels od J. Swifta, jež prosluly svými adaptacemi

83

- o adaptacích budeme mluvit podrobněji v části o překládání pro děti.
Podle M. Shackové by literatura pro
informativní a terapeutická,

měla

děti měla

být zábavná, didaktická,

by budovat pocit identity dítěte a posilovat jeho smysl

pro empatii. 84 Dalším výrazným a důležitým rysem literatury pro děti je "emotivita".
Oittinenová poznamenává, že

někdy

mohou být emoce, jež má kniha vyvolat, dokonce

důležitější než samotný děj. 85 Další zajímavou charakteristiku literatury pro děti uvádí již
zmiňovaná

švédská teoretička M. Nikolajeva- podle jejího názoru je literatura pro

kanoničtější

než literatura pro

dospělé,

děti

tzn. ve větší míře se řídí předem definovanými

normami a je méně inovativní Uasná dichotomie dobra a zla, št'astný konec). 86 Mohlo by
se zdát, že větší míra "kanoničnosti"
upozorňuje

z literatury pro děti

Oittinenová, není tomu tak. I literatura pro

"kanoničnost"

něco méněcenného,

dospělé

jak ale

zažila legitimní fáze, kdy

a imitace byly normou (renesance, baroko), navíc častokrát i dílo

s jednoduchou strukturou,
náročnější

dělá

zprostředkovávající obecně

známé informace,

může

být

než na první pohled složité texty, protože u prvního typu musí mít čtenář

schopnost generalizace a musí text srovnávat s tím, co jíž četl v minulosti - stává se tak
aktivním čtenářem. 87 Dále si Oittinenová všímá, že literatura pro děti je od roku 1960
doménou žen.

Převážně

ženy literaturu pro děti psaly a překládaly, a právě s tím může

souviset stigma inferiority, které brání plnému docenění literatury pro děti. 88 Oittinenová

O specifikách překladu literatury, která výrazně přesahuje hranice svého žánru, píše D. A. Kibbee
v článku "When Children's Literature Transcends its Genre: Translating Alice in Wonderland. Zaměřuje se
přitom na převod vlastních a místních jmen. (KIBBEE, D. A. When Children's Literature Transcends
its Genre: Translating Alice in Wonderland. In Meta. Vol. 48. Iss. 1-2. 2003. s. 307-321.)
xviii
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upozorňuje

na nebezpečí, které vyplývá z faktu, že literatura pro

založena na rozhodnutích

dospělých- dospělí

se vydává, co je definováno jako LDM.
při těchto

89

děti

je vlastně zcela

rozhodují o tom, co se překládá a co

Jak konstatuje, dospělí až příliš často projevují

aktivitách, jež jsou ve své podstatě mocenské a manipulativní, blahosklonný

přístup k dětem a stigma inferiority posilují. 90

2.2. Literatura pro

děti

a mládež - translatologický pohled

V otázce překladu literatury pro děti a mládež Oittinenová obchází problém
definice LDM tím, že preferuje slovní spojení překládání pro

děti

I

dětského čtenáře

("I prefer to speak of translating for children instead of the trans lation of children' s
literature"91 ). Toto rozlišení není samoúčelné. Koncepce R. Oittinenové vychází z teorie
skoposu,

konkrétně

z pojetí Ch. Nordové,

přičemž

v centru pozornosti stojí dětský

čtenář

jako příjemce, nikoliv samotný text překladu vytržený z kontextu, tedy ze situace, v níž
existuje. 92 xix
Oittinenová ve svém dialogickém pojetí překladu klade

důraz

na překladatele

a na příjemce cílového textu, autorita originálu je odsunuta do úzadí. Oittinenová nevidí
zásadní rozpor mezi požadavkem věrnosti (loyalty) autorovi originálu a věrnosti
cílovému čtenáři. Podle ní může být překladatel

věrný

autorovi originálu právě díky

tomu, že bude věrný cílovému čtenáři. 93
Oittinenová se distancuje od tradičního chápání adaptace, které vycházelo
z premisy, že překlad a adaptace jsou
dobrý překlad

věrný

dvě kvalitativně

odlišné entity. V tomto pojetí je

originálu, kdežto adaptace nikoliv, protože v adaptaci byly

provedeny změny. Originálu je přisuzována absolutní autorita,
nemělo

správně

by se do

něj

zasahovat a neměly by se provádět žádné změny. Tímto způsobem chápe

originál, překlad a adaptaci například L. V enuti. 94

xix Teorie skoposu tvrdí, že překladatelský proces je determinován účelem (řec. skopos) překladatelského
jednání. Skopos se přitom může vztahovat ke třem úrovním- za prvé nejobecnější rovina - skopos
překladatele (překládá pro to, aby uživil rodinu, případně proto, aby zprostředkovat vybrané dílo I autora
domácímu prostředí), za druhé komunikativní skopos cílového textu ukotveného v cílové situaci, a za třetí
skopos konkrétní a individuální překladatelské strategie. My budeme spolu s Nordovou a Oittinenovou
uvažovat druhou rovinu. (NORD, Ch. Translating as a purposeful activity : functionalist approaches
explained. Manchester: St. Jerome Publishing. 1st edition. 1997. s. 27-28.)
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Oproti

tradičnímu,

negativnímu vymezení adaptace jako

staví Oittinenová svou koncepci

překladu

něčeho nedostatečného

jako přepisování (rewriting), inspirovanou

úvahami o překládání pro děti. Oittinenová zpochybňuje "originalitu originálu"xx
a, podobně jako Nordová, zahrnuje adaptaci (ne nutně ve smyslu výsledného produktu,
nýbrž jako myšlenkový přístup) do koncepce překladu. 95 Překladatel formuje text
překladu

podle presupozic, jež má o cílovém čtenáři a v tomto smyslu také text adaptuje.

Nemůže

si přitom být nikdy jistý, jak předpokládaný

_}_,~'

čtenář

bude překlad ve

skutečnosti

vnímat a reagovat na něj, protože, slovy Oittinenové, "a human being is always
unpredictable". 96 V terminologii Nordové se jedná o rozdíl mezi intencí vysílatele
a intencí čtenáře. 97 Nicméně změna je, podle Oittinenové a podle skoposu, nedílnou
součástí

procesu překládání. Hranice mezi adaptací a překladem v tomto

světle

nejsou

zdaleka tak ostré a jasné. Koncepce R. Oittinenové, aplikovaná na specifickou situaci
překládání

pro

děti,

podtrhuje změnu pohledu na překlad, kterou přinesla teorie skoposu.

V tomto smyslu je překlad vždy lokalizující

směrem

k přijímající

kultuře

(domestication). Lokalizace podle Oittinenové není paralelní proces, nýbrž

součást

překládání. 98 Překladatel při překládání, jež chápeme v rámci teorie skoposu jako
intencionální činnost, bere ohled na cílového
V oblasti překládání pro
nese v

sobě.

děti přitom

čtenáře,

jeho schopnosti a znalosti.

hraje zásadní roli obraz dítěte, který si překladatel

Obraz dítěte (child image) je na jedné

straně

byl formován v průběhu života každého konkrétního

vysoce individuální záležitostí,

člověka,

na druhé

straně

nese stopy

kolektivní socializace, kterou sdílí členové dané společnosti. 99 Nebudeme zde zacházet
do podrobností, pro naše
v

sobě

nese každý

účely je důležité

překladatel,

si uvědomit, že tento obraz dítěte, který si

má vliv na to, jak bude pro

děti překládat.

Od české a slovenské školy překladu se Oittinenová liší v tom, že pokládá
za nemožné, aby
překlad

měl překlad

stejný

účinek

na čtenáře jako originál na čtenáře původní -

byl napsán v jiném čase, na jiném místě, v jiném jazyce, v jiné zemi, pro jinou

kulturu, metatext překladu se nachází v cela jiné situaci než prototext originálu. 100

xx Ve své argumentaci uvádí Oittinenová názory H. Blooma, D. Robinsona aJ. Hollandera. H. Bloom
uvažuje, že každý příběh, každý originál můžeme chápat jako jistou adaptaci- každý text se totiž odvíjí
od textů a příběhů, jež existovaly před ním, každá báseň v sobě obsahuje reakci na jinou báseň, tvorba
jednoho básníka reaguje na tvorbu jiných autorů. Právě touto sérii změn a imitací je zpochybněna
originalita originálu. (OITTINEN, R. Translating for Children. New York: Garland Publishing. 2000.
s. 79-80.)
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I

Jak Oittinenová dále rozvádí, každá společnost v každém historickém okamžiku
má své individuální normy a konvence pro překlad- záleží na překladateli
zadavateli), jestli a nakolik bude tyto normy a konvence respektovat.
v tomto

směru poněkud složitější.

101

(případně

Překlad HP je

Jak jsme si ukázali v předchozí kapitole, v české

a pravděpodobně také slovenské literárněvědné tradici existuje tendence řadit díla tohoto
typu k dětské literatuře s fantastickými prvky nebo do příběhové I dobrodružné prózy.
Žánr fantasy pro děti se zatím u nás nevytvořil, nejsou proto ještě ani formulovány normy
pro překlad tohoto typu textů.

Překladatelé

se mohou obracet k normám a konvencím,

které platí pro překlad dětské literatury- případně se od nich odvracet. Jak si ale ukážeme
v další části této kapitoly, v Čechách ani na Slovensku neexistuje ucelená teorie překladu
LDM a o normách a konvencích v této oblasti překladu se můžeme poučit pouze
z několika deskriptivních studií a preskriptivních poznámek. Zmapovat, resp. stanovit,
normy překladu LDM v Čechách a na Slovensku by si vyžádalo rozsáhlou komparativní
studii, což není náplní této práce.

2.3. Slovenská a

česká

teorie

Teoretická reflexe překladu LDM řeší v české i slovenské tradici především
specifické problémy, s nimiž se překladatelé potýkají v praxi. Podívejme se nejprve
na slovenskou překladatelskou tradici.
V roku 1980 seJ.

Ferenčík

pokusil shrnout znaky "slovenské překladatelské

školy", tj. tendence a pravidla, nebo-li úzus a normy, odvozené od tehdejší překladatelské
a editorské praxe na Slovensku: 102
1. Zásada textové úplnosti
2. Zásada významové totožnosti
3. Zásada formální totožnosti
4. Zásada "dobrej

slovenčiny"

(spolu se zásadou přísně funkčního používání

nespisovných prvků)
5. Zásada upřednostňování významu při kolizi významové a formální totožnosti
6. Zásada koncepčnosti překladuxxi
xxi

Podroběji viz. FERENČÍK, J. Kontexty prekladu. Slovenský spisovatel': Trnava. 1. vyd. 1982. s. 54-70.
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Poslední jmenovanou zásadu považuje

Ferenčík

za samozřejmou a všem

zbývajícím nadřazenou, přesto však v kritice překladu často zanedbávanou. 103
Domníváme se, že překlad LDM jednoznačně vyžaduje promyšlenou překladatelskou
koncepci.
K dalším pragmatickým charakteristikám textu

Ferenčík

uvádí, že ve slovenské

tradici existuje pravidlo nepřekládat regionální dialekt originálu jakýmkoliv konkrétním
regionálním dialektem slovenštiny, aby nedošlo k nežádoucímu posunu uměleckého
záměru,

resp. k významovému protimluvu. Pro dosažení formální totožnosti radí použít

stylizovaný dialekt vytvořený ad hoc, nebo citátové prvky či

vysvětlující

vsuvky.

Sociální dialekt se však má do slovenštiny překládat odpovídajícím sociálním
dialektem. 104
Ferenčík

za základní specifikum překladu LDM považuje to, že čtenář je "presne

určený a známy" před vznikem překladového textu.

105

To samozřejmě není nijak objevné

konstatování

(stejně

přínosné jsou

pro nás úvahy, které z tohoto axiomu vycházejí.

specifické

jako čtyři pětiny všech ostatních konstatování v translatologii),

apercepční

činnost přizpůsobit,

vlastnosti

dětského čtenáře,

;

Ferenčík zmiňuje

jemuž se má překladatelská a editorská

vlastnosti, jež vyplývají ze specifických psychologických,

intelektuálních, vzdělanostních a zkušenostních předpokladů dětského čtenáře. 106
Na obecné rovině

můžeme

s tímto tvrzením souhlasit,

konkrétně

je však velice obtížné

obsah těchto kategorií definovat- jak se liší intelekt a vědomosti devítiletého
a dvanáctiletého

dítěte?

nicméně překladatel při

Kognitivní psychologie nám může poskytnout některá vodítka,
své práci

může

takovéto nuance rozlišovat jen obtížně.

V souvislosti s reáliemi a kulturním převodem však překladatelé HP mohou vycházet
z logické úvahy, že dětský čtenář originálu, narozdíl od českých
anglické reálie,

např.

či

slovenských

dětí,

zná

systém internátních škol nebo anglickou kuchyni. Tyto reálie jsou

mu bližší a zná je podobně

důvěrně

jako české a slovenské

děti

znají místní systém Uesle,

školka, první a druhý stupeň ZŠ, atd.).
Ferenčík

si také všímá problému duality v překladu LDM.

Překladatel

i editor

v oblasti LDM sice svá rozhodnutí orientuje s ohledem na předpokládanou specifickou
skupinu čtenářů, ve skutečnosti však skutečným
/ / 1• ctenar
v
d ospevl/y. 107
b yva,
/V
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čtenářem může

být, a velmi

často

J
f

také

Ferenčík
především

se v kapitole "Editor a preklad pre deti a mládež" věnuje LDM

z hlediska přenosu prvků cizí, "neslovenské" kultury do kultury domácí-

"slovenské". 108 Dospělý čtenář podle Ferenčíka chápe překlad jako přenos díla
z literatury neslovenské do literatury slovenské a přenos

těchto

"inonárodných" prvků

neoslabuje jeho čtenářské vnímání. V LDM je však situace jiná. Podle Ferenčíka by
přímý přenos

všech nebo jen některých cizorodých prvků originálu,

a kulturních reálií, mohl vést k oslabení, až ztrátě

uměleckého či

např.

jmen

myšlenkového působení

díla na dětského čtenáře. 109 Překladatel tuto situaci řeší posuny a užíváním konvencí nebo
reálií, jež vycházejí z tradice domácí LDM při charakteristice cizího prostředí. 110
V závislosti na míře aplikace tohoto
překladu, přes překladatelské

přístupu

úpravy,

tj. nový autorský text na převzatý

vzniká celá škála rnetatextů - od klasického

převyprávění,

až po volné autorské parafráze,

námět.

Požadavek koncipovat překladový text v souladu s tradicí domácí dětské literatury
ještě explicitněji

a radikálněji formuloval slovenský překladatel a básník ť. Feldek: "Ak

prekladárne pre deti, predpokladárne, že adresát nebude nikdy zvedavý, v akorn
preklad k povodine. N áš adresát bude preklad vnímat' ako autonórnne dielo. "
básní pro

děti vyděluje jako

zvláštní typ

překladu,

dospívá do svého "sebapopierajúceho štádia".

111

vzťahu

je

Překlad

a mluví dokonce o tom, že překlad zde

112

Podle Ferenčíka je hlavním úkolem editora překladového textu pro

děti

a mládež

zachovat věrnost čtenáři, a to i za cenu částečné nevěry autorovi výchozího textu. 113
Jinými slovy, pro překladatele a editory textů určených pro děti a mládež z toho vyplývá,
že aspekt čtenářský má být nadřazen aspektu autorskému.

Vraťme
prvků

se ještě k názoru J.

díla určeného pro

v kontextu

děti.

od doby před rokem 1989, žijí ve

věku,

Některé děti

se

na převod kulturních, "neslovenských"

Domníváme se, že tento

současné společenské

cizích kultur.

Ferenčíka

situace a proběhlých
společnosti,

přístup

bychom měli vnímat

zrněn. Děti

a mládež dnes, narozdíl

jež není uzavřena působení a pronikání

začínají učit angličtinu

a další cizí jazyky již v předškolním

mnohé sledují zahraniční televizní kanály, pronikají k nim informace o

ve světě v

míře jako

nikdy předtím. Dopad těchto

nedokážeme kvalifikovaně posoudit,

můžeme

27

zrněn

dění

na čtenářské vnímání dětí sice

však předpokládat, že k jistým změnám

došlo. J.

Petrikovičová píše,

že před patnácti lety bylo na Slovensku obvyklé uvádět

transkripci cizích jmen v příloze knihy - a to nejen u knih určených
také v literatuře pro dospělé.
čtenáři

114

dětem

a mládeži, ale

Dnes již na Slovensku tato praxe neexistuje a mladí

si musí poradit, jak umí. Rozdíl mezi kognitivními schopnostmi a zkušenostním

komplexem

čtenáře dětského

a dospělého však bezesporu přetrvává.

V této souvislosti je přínosný vhled A.
dětským

Popoviče,

jenž vysvětluje rozdíl mezi

a dospělým čtenářem v rámci své koncepce překladu jako metakomunikace -

překlad je

podle Popoviče "prekódovanie jazykového textu, pri ktorom dochádza

k vytvoreniu jeho novej jazykovej podoby a štylistického tvaru".

115

Překlad však není

pouze lingvistickou a sémantickou operací, je zasazen v komunikační situaci.
~--- . . - - ,,., - - •

~e'"'· -~"~'h

'"' · , .. ,.

•

komunikativního aspektu se do zorného pole translatologie dostává
že překladatel při svém rozhodování zohledňuje,

kromě

Začleněním

,.,,,,-.---"·--.. ·:"";,OC:<·.-.. ,·

skutečnost,

jiného, normy výchozí a cílové

kultury a znalosti čtenářů. V komunikativním modelu překladu Antona Popoviče je
příjemce neoddělitelnou součástí překladatelského

procesu. K překladu LDM Popovič

poznamenává, že povinností překladatele je respektovat jednotlivé věkové
vyplývající psychiku, myšlenkový vývoj,

informační

stupně

a z nich

kapacitu a jazykovou úroveň

dítěte,

protože dítě si jen velice zřídka, jestli vůbec, uvědomuje, že čte překlad. 116 Když
si připomeneme názor :C. Feldeka, že dítě vnímá překladový text jako originál,
v terminologii A.

Popoviče můžeme

"překladovosti". Překladatel

konstatovat, že z překladů LDM se vytrácí kategorie

se tudíž dostává do funkce autora a zaniká posloupnost

primární a sekundární komunikace. V praxi to znamená, že komunikační zřetel je
závažným kritériem překladatelových rozhodnutí,

překladatelova

"závislost'

od virutálneho adresáta" se pak projevuje v respektování jistých návyků a a výrazových
zvyklostí. 117 V překladu LDM to konkrétně podle Popoviče znamená, že překladatel
na překladový text aplikuje kromě jiného následující zásady: 118
aktivizuje výrazové a poetické konvence přijímajícího
tj.

překladatele

upřednostňuje

prostředí,

a jeho literárního kontextu, resp. tradice,

reálie a aluze známé čtenáři překladu,

"dopovedá" náznaky vyslovené v originále,

/

vypouští tematická fakta originálu, neznámé v přijímajícím prostředí.
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(

Na české půdě se teorií,
převážně

dějinami

a kritikou

dětské

literatury zabývali

bohemisté, což po dlouhou dobu vedlo k preferování výzkumu literatury

původní. 119 Ve sbírce esejí vydané Sdružením českých překladatelů o překládání LDM,

vydané v roce 1988, čteme, že z literárněvědného (natož translatologického) hlediska
chybí systematický výzkum překladové literatury. O. Chaloupka řadí k zásadním
příspěvkům

v této oblasti pouze přehledovou studii Slováka Z. Klátika (Svetová

literatúra pre mládež) a analytické studieM. Genčiové. 12 ° Chaloupka konstatuje,
že z překladové LDM se

"těší serióznějšímu

překladové literatury je pouze recenzní.

121

zájmu jen literatura sovětská" a ohlas ostatní

Recenze překladů vycházely v časopisech

Zlatý máj (poslední vyšlo dvojčíslo 3-411997) a Ladění (Časopis pro teorii a kritiku
dětské literatury. Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty MU v Brně).

Absence translatologické koncepce překladu LDM překvapuje, uvážíme-li,
že překlady zahraniční LDM vždy vycházely a vycházejCxii V této souvislosti je vítaná
snaha studentů a pedagogů Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU v
založili portál

soustřeďující

Brně, kteří

bibliografické, teoretické a kritické informace o překladech

britských a amerických autorů píšících pro děti a mládež.xxiii Portál obsahuje také
informace o původní české

tvorbě,

dále obecné odkazy na žánrovou problematiku,

odbornou literaturu k LDM a profil nakladatelství Albatros. Nenajdeme tu však ucelené
informace k teorii překladu. Zdá se tedy, že v

současné době

souvislý výklad problematiky překladu LDM. Proto se v této
články,

nemáme k dispozici
části

omezíme na relevantní

které jsme k tomuto tématu nalezli. Pojednává se v nich o problému převodu

pragmatických charakteristik textu a o češtině překladové prózy pro

děti.

xxii A. Novák ve svých Stručných dějinách literatury české osvětluje význam překladu v počátcích
formování původní české literatury pro mládež: "Literatura pro mládež nevytvořila dlouho spisů formou
i duchem původních, nýbrž žila z překladů a napodobenin písemnictví německého. Zprvu to byly
mravoučné povídky( ... ); pak byly v době romantiky vystřídány odvarem buď sentimentálních příběhů
rodinných nebo dobrodružných i fantastických povídek pravidelně s nábožensko-mravním nátěrem."
(NOVÁK, A. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger. 1946.)
xxiii Seznam zpracovaných autorů: Adams D., Adams R., Alcott L. M., Ballantyne R. M., Barrie J. M.,
Baum F., Blyton E. M., Bumett F. H., Burroughs E. R., Carroll L., Carter A., Cooper J. F., Crompton R.,
Curwood J. 0., Dahl R., Defoe D., Doyle A. C., Durrell G.,Ewing Gamer A., Grahame K., Graves R.,
Habberton J., Hardy T., Harris J. Ch., Highwater J., Hughes T., Jefferies R., Johns W. E., Kingsley Ch.,
Kipling R., Knight E., Lear E., Lewis C. S., Lofting H., London J., Macdonald Miller W., Milne A. A.,
Montgomery F., Montgomery L. M., Nesbit E., Payne C. D., Potter H. B., Ransome A., Raspe
Rawlings M. K., Roberts Ch. G. D., Rowling J. K., Ruskin J., Salinger J. D., Sandburg C., Saroyan W.,
Scott W., SetonE. T., Sewell A., Silverstein S., Stevenson R. L., Stowe H. B., Swift J., Taylor A, Taylor
J., Thompson E., Tolkien J. R. R., Townsend S., Travers P. L., Twain M., Wells H. G., Yonge Ch. M.
http://www. phil.muni.cz/-jirka!child 1ww .html (červen -srpen 2006)
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K. Hausenblas se
čtenáře

věnuje češtině překladové

prózy pro

děti, přičemž dětského

vymezuje jaké dítě od 9let (tohoto vymezení se drží také nakladatelství

Albatros).

122
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Vychází přitom z předpokladu, že LDM má výchovnou funkci, v hierarchii

funkcí tohoto typu literatury ji řadí dokonce na jedno z nejvyšších míst. 123 I Hausenblas
zdůrazňuje,

že kategorie překladovosti se vytrácí a dítě zpravidla přistupuje k četbě

knížky překladové stejně jako ke knížce původní. 124 Z tohoto hlediska je důležité najít
optimální "základní polohu jazykového podání", jež je pro celkové vyznění důležitější
než "zvláštnosti, krajnosti a řešení nejrůznějších překladatelských oříšků". 125 Konkrétně
to znamená vyřešit řeč

vypravěče

a hlavních postav. Tento proces bývá ovlivněn

dobovým, zčásti normovaným, územ. 126 Hausenblas konstatuje, že na konci osmdesátých
let bylo obvyklé přiblížit řeč postav řeči prostředí, které reprezentují,
většinou hláskoslovně

i tvaroslovně

spisovnější

přičemž

ale bývá

a jen řidčeji se vyskytuje opačný postup,

tedy kumulace výrazných nespisovných rysů, než bývá obvyklé v hovorové řeči. 127
O problémech pragmatických charakteristikxxiv textu píše A. Macurová, vychází
přitom

z analýzy čtyř českých podob textu L. Carrolla Alice's Advetures in Wonderland

(1865). 128 Macurová se domnívá, že právě problémy spojené s pragmatickou dimenzí
výchozího jazyka a výchozího textu umožňují uplatnit "tvůrčí vklad subjektu překladatele
v největší míře, zároveň však patří k nejnáročnějším". 129 Do hry totiž vstupuje nejen kód
výchozího jazyka a jeho užití v konkrétním textu, ale i způsob jeho fungování ve výchozí
komunikační
překladatel

situaci, jež je kulturně a historicky podmíněná. Dalším faktorem, který

musí brát v úvahu, je to,

čemu

Macurová říká "objem vědomí (virtuálního)

výchozího čtenáře", jenž je, opět, historicky a kulturně podmíněný .130 V procesu překladu
pak v cílové komunikační situaci dochází vždy k proměně jazykového kódu a k proměně
objemu vědomí čtenáře. 131 Macurová pokračuje rozborem převodu vlastních jmen, které
řadí

k nejnápadnějším pragmaticky relevantním složkám textu, sleduje přitom

vnitrotextové i vnětextové vztahy. 132 Dochází k závěru, že v překladech je patrná
tendence zvýraznit vazbu k cílové komunikační situaci, tato tendence ovšem není

xxiv Výraz pragmatická charakteristika! I dimenze používá Macurová ve smyslu, jak jej definoval Ch.
Morris, tj. jako vztah znaku k jeho uživateli. Dalšími dvěrni dimenzemi znaku jsou syntax (vztahy znaků
navzájem) a sémantika (vtah znaku a jím označovaného předmětu). ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Praha:
Votobia. 1996. s. 415.
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ve všech případech prosazována stejně důsledně. 133 Za rozhodující kritérium při
posuzování kvality cílového textu je jeho

"funkční

adekvátnost textu výchozímu",

tj. schopnost fungovat v rámci cílové komunikační situace tak, jak funguje výchozí text
v rámci komunikace výchozí.

134

Takto definovaná funkční adekvátnost se "váže mj.

na respektování rozdílů v objemu vědomí čtenáře (výchozího vs. cílového), tedy( ... )
na respektování odlišnosti pragmatických dimenzí kódu (výchozího vs. cílového)
i odlišnosti komunikace v nich realizované". 135
Zajímavý pohled na překlad LDM přináší F. Frohlich jakožto překladatel praktik.

136

Na otázku, jestli se žánr dětské literatury nějak liší od literatury pro dospělé,

odpovídá kladně, ale na otázku, jestli se tudíž bude nějak zásadně lišit překladatelova
práce, odpovídá záporně mírou odpovědnosti".

137

překladatel

dětské

jména překládají, jiná ne- zároveň
na závadu.

měl

ke všemu přistupovat "se stejnou

Z jeho dalších poznámek se dozvídáme, že v otázce překladu

vlastních jmen volí překladatelé

138

by podle něj

literatury většinou hybridní řešení, tj.

vyjadřuje svůj

některá

názor, že to rozhodně není

Frohlich dále upozorňuje na to, že při překládání LDM je nutno "více než

kde jinde neustále pochybovat o svých jistotách a být ve

střehu,

aby nám třeba neuniklo,

že Wensleydale není jen obskurní jméno, ale druh sýra". 139 Z poznámek F. Frohlicha
vyplývá, že normou je nenechávat v textu cizí slova a vysvětlovat kulturně specifické
pojmy, pečlivě zacházet se způsobem uvozování přímé řeči

(obměňovat

anglické "said")

a vyhýbat se fixnímu anglickému slovosledu. 140 Na závěr vyjadřuje Frohlich přesvědčení,
že u překladu LDM je důležité, aby byl text "typologicky blízký" naturelu překladatele
a vyžaduje stejnou, ne-li větší péči překladatele, než literatura pro dospělé. 141

2.4.

Překlad

specifických jazykových jevů v HP

O převodu kulturních prvků a některých dalších
dialekt, uvozovací

věty,

dílčích

problémech

(přímá řeč,

vlastní jména) jsme se již zmínili v předchozí části. Nyní

se zaměříme podrobněji na vlastní jména, protože z pragmatických charakteristik textu
jsou to právě vlastní jména, jež na sebe v HP přitahují nejvíce pozornosti a vyžadují
velkou

péči překladatelů.

31

Budeme se

stručně

zejména pak v LDM.

zabývat formou, obsahem a rolí vlastních jmen v literatuře,

Následně

si přiblížíme translatologický pohled na tuto

problematiku.
Onomastika (nauka o vlastních jménech) má dlouhou tradici, ale jen málo
pozornosti bylo dosud věnováno systematickému studiu onomastiky literární.
mezeru se pokusila částečně vyplnit Y. Bertillsová svou studií o

tvorbě,

142

obsahu,

Tuto
formě,

funkcích a překladu vlastních jmen v literatuře pro děti. 143 Bertillsová dochází k závěru,
že "vlastní jména jsou v literárním kontextu

ovlivňována

obecnými kritérii pro tvorbu

vlastních jmen, ale větší vliv na ně mají aspekty spojení s fiktivním literárním
kontextem".

144

Pro nás je zajímavé, že kritéria pro tvorbu a používání proprií v LDM

nejsou kulturně vázaná.

145

Propria v literárním kontextu neslouží pouze k "rozlišování

a označování konkrétních jednotlivin jako jedinečných objektů" 146 , ale mají navíc
specifické funkce, které fungují hned na několika rovinách textu. Slovy Bertillsové:
"forma a obsah jména může, jak na konotativní, tak na denotativní úrovni,
důležité charakteristiky svého nositele".

147

vyjadřovat

Pokud autor do jména vložil lexikální nebo

konotativní význam, projeví se to v rovině interpretace a překladatel pak stojí před
úkolem, zda a jak tento význam a s ním spojené funkce zachovat v překladu.xxv

Poznámky teoretiků překladu k otázce vlastních jmen jsou spíše preskriptivní
a sporadické. Ze
se v literatuře v
mají i funkci

zahraničních teoretiků například

zásadě překládat

Newmark uvádí, že vlastní jména

nemají, dokonce ani když

sdělovací- přeložit něčí jméno

kromě

funkce

vydělovací

by podle Newmarka znamenalo změnit

národnost postavy. 148 Newmark radí vysvětlit případné významy a konotace vlastních
jmen v glosáři připojeném k textu díla.

149

Pro samotný převod proprií, jež mají

ve výchozím jazyce funkční konotace, navrhuje postup, při

němž

se nejdříve přeloží

apelativum obsažené ve jménu, a přeložené apelativum se v cílovém jazyce naturalizuje

°

podle konvencí tvorby vlastních jmen. 15 K tomu Newmark připojuje požadavek, aby

Bertillsová používá pojem lexikální význam jako význam, který je zachycen ve slovnících, je tedy
synonymní s významem denotativním, je nezávislý na situaci. Význam konotativní představuje asociativní,
afektivní, nebo okazionalistický význam přidaný k významu lexikálnímu, jenž vyplývá z užití lexému
v konkrétní situaci, a je tedy závislý ne kontextu. (BERTILLS, Y. Beyond identification: Proper names
in children's literature. Ábo, Finland: Ábo Akademis fOrlag. 2003. s. 100-101.)
xxv

32

se překladatel snažil v cílovém jazyce vytvořit "jméno, které bude v souladu
s nomenklaturou výchozího jazyka", a zachovat tak původní národnost postavy. 151
V literatuře pro

děti je

situace poněkud jiná. Newmark konstatuje, že vlastní

jména se v LDM často překládají, a to s odůvodněním, že
stejná všude na světě".

152

"děti

a fantastická

stvoření jsou

S tímto odůvodněním si dovolíme polemizovat- obdobný

argument bychom totiž mohli zformulovat pro literaturu pro dospělé, totiž že lidé
a příběhy I lidské zkušenosti jsou stejné všude na světě. Domníváme se, že tendence
překládat
příjemci

vlastní jména v

literatuře

pro

děti

souvisí se snahou přiblížit překladový text

pocházejícímu z jiné kultury, jehož kognitivní schopnosti a vědomosti o

světě

nejsou natolik rozvinuté, aby dovolovaly absorbovat velké množství prvků cizí kultury.
V tomto duchu se také rozvíjela tradice slovenské i české školy překladu.
J.

Ferenčík

mluví přímo o tom, že výjimka, kterou představuje konvence

překládat "významovonosné názvy a funkčné prezývky",

v překladu LDM. Je si

zároveň vědom

153

se stává pravidlem

toho, že je to v rozporu se zásadami slovenské

školy překladu, které ve svém rozvedení obsahují pravidlo, že cizí názvy místní a osobní
se uvádějí v původním znění, resp. jsou přepisovány podle ustálené transkripce.

154

Slovenská překladatelská škola se v této otázce potýká s dilematem - na jedné straně
existuje tradice vlastní jména nepřekládat, na druhé
srozumitelnosti pro dětského
Z

českých teoretiků

čtenáře,

straně

je tu ale požadavek

jenž má přednost před obecným pravidlem.

v základních tazích zpracoval problematiku překladu proprií

již J. Levý. 155 Vlastní jména, jež mají významovou hodnotu, by se podle Levého měla
přeložit- výskyt těchto jmen v literatuře však považuje za výjimečný. 156 Když

k významovému obsahu přistoupí navíc charakter jména, tedy závislost na národní
(a dobové)

normě,

má překladatel k dispozici substituci nebo transkripci, a musí se tedy

rozhodnout pro strategii substituční nebo konzervační. 157
Ze studie J. Levého o překladu divadelních her B. Johnsona a W. Shakespeara,
obsažené v publikaci Bude literární věda exaktní vědou? ( 1971 ), však vyplývá, že
i v české škole existuje podobné dilema jako u slovenských teoretiků. Levý konstatuje,
že překládat jména, jež obsahují charakteristiku postavy, je u daného typu dramatu

(comedy ofhumours)

přímo

"technickým požadavkem"- expozice postav je krátká, vývoj

nulový a jednání postav je divákům srozumitelné z velké části díky těmto "mluvícím
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jménům".

158

Obdobně bychom mohli argumentovat v případě LDM. V próze

Rowlingové nedochází u vedlejších postav, jejichž jména jsou často nositeli lexikálního
a/nebo konotativního významu, k žádnému podstatnému psychologickému vývoji.
Chování většiny postav je, v souladu s žánrem,

značně

typizované, a to podle jejich

charakteru nebo role. Rowlingová při vymýšlení jmen hojně využívá latiny,
francouzštiny, kombinuje různé významy (lexikální a konotativnD s různým
transparentnosti.
zamčené

Například

stupněm

Gilderoy Lockhart (gilded- pozlacený, locked heart-

srdce) je namyšlený, do sebe zahleděný

učitel, chtělo

by se říci

"člověk jako

pozlátko". Rowlingová použila pro Angličana transparentní jméno, tj. jméno, jehož
významový obsah je srozumitelný mluvčímu výchozího jazyka, a tato transparentnost by
měla

být v překladu zachována.

povahovým rysem nebo

Podobně

předmětem,

je tomu u dalších postav určených jedním

jenž vyučují, tedy svou rolí (Professor Sprout,

Professor Vector, Madame Hooch).
O překládání vlastních jmen obecně píše V. Straková ve stati

"Překládání

a vlastní

jména". 159 Věnuje se především překladu konvenčních jmen, kdy překladatel musí brát
v úvahu vztah jazyků a jejich ortografických systémů,

stupeň

frekvence jména a míru

jeho "domestikace", dále dobové zvyklosti a použití za účelem charakterizace postavy
(tento problém zkoumá beletristická onomastika, o níž jsme pojednali v souvislosti
se studií Y. Bertillisové). 160 Pro naše účely je zajímavější stat' M. Poláčkové o překladu
komických vlastních jmen (Překládání a čeština, 1994). 161 Humor a komika jsou
specifickým překladatelským problémem, do jmen je autor vnáší tím, že aktualizuje
apelativní význam v nich obsažený; 162 překladatel má pak na výběr z následujících
možností:
1) nechat jméno nepřeložené -překladatel tím ochudí čtenáře o komický efekt,
ho však kompenzovat na jiném místě
v kontextu
2)

přeložit,

příliš důležitou

(například

tam, kde jméno nehraje

roli);

nebo nahradit ekvivalentem domácího jazyka- toto

nejvhodnější,

může

protože apelativum jako vlastní jméno

může

řešení

není vždy

v cílovém jazyce

vyvolávat komický efekt i tam, kde v originále tento efekt není (například když
jsou s domácí verzí jména v cílovém jazyce spojeny jiné asociace, než tomu bylo
ve výchozí komunikační situaci), navíc tento postup stírá cizí kolorit díla

34

a překlad naturalizuje;
3) komické jméno přeložit, ale dát domácímu ekvivalentu cizí podobu- díky tomuto
postupu vypadá jméno po stránce grafické jako cizí, ale čtenář v cílovém jazyce
po přečtení pochopí apelativní význam, který nese; toto řešení je kompromisní,
ale poměrně časté a většinou adekvátní. 163
U posledního uvedeného řešení má překladatel opět několik možností, jak docílit, aby
přeložené jméno mělo

a)

přeloží

cizí podobu:

celé jméno a dodatečně v něm užije grafické prvky, které nejsou

běžné

v domácích českých slovech, jako "w", "x" nebo zdvojování hlásek (např.

Mr. Slush;::::; pan Blaff, Mr. Butt;::::; pan Wlezley, Mr. Bilge ;: : ; pan Rumpill);
b)

přeloží jen část jména

a část ponechá v původním znění

(např.

Rasehellfrida;::::;

Hergotfrida);
c) jméno obmění s ohledem na to, aby byly zachovány jeho jazykové a kulturně
.
164
spo1ecensk'e asociace.
v

2.5 Shrnutí
Tato práce je zaměřena deskriptivně, místy se však nevyhneme hodnotícím
momentům,

v

zejména v diskusi

překladech

do

češtiny

věnované překladatelským postupům

realizovaným

a slovenštiny. Vycházet budeme z následujících postojů.

Narozdíl od přístupů, které zdůrazňují výchozí text, se nebudeme zabývat pouze
samoúčelným
(či

srovnáváním výchozího a cílového textu a hledáním "chyb" a "nedostatků"

naopak výjimečných řešení). Vycházejíce z teorie skoposu budeme překlady uvažovat

jako svébytné texty, fungující v konkrétní komunikační situaci. S tím souvisí potřeba
zohlednit specifika čtenáře cílového textu

V případě reálií primárního
očekávané

světa

(primárně dětský čtenář).

by se měl překladatel snažit kompenzovat případné

diskrepance mezi obsahem vědomí (A. Macurová ) cílových a výchozích

čtenářů. Nemělo

by však docházet k zbytečné lokalizaci těch reálií, jež mohou přispět

k intelektuálnímu rozvoji

čtenářů. Společenská
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situace dnes překladatele nenutí

{

I'

k lokalizaci z ideologických

důvodů. Při

rozhodování by se překladatel

měl

snažit

dosáhnout rovnováhy mezi zachováním prvků cizosti a požadavkem srozumitelnosti.

Sekundární svět představuje pro

čtenáře, dětského

Jakožto žánrotvorný prvek fantasy,

i dospělého, zdroj požitku z četby.

představuje jednu

ze zásadních dominant

a estetických hodnot díla, Rowlingová jej utkala z jazykové invence,

vícejazyčné

etymologie a odkazů na mytologii a historii. Zachovat tento požitek pro cílového čtenáře
je proto hlavním úkolem překladatele.

Rowlingová v textu HP čtenářům předkládá jazykové a etymologické rébusy, jejichž
transparentnost je různá.

Překladatel

by neměl rezignovat na snahu tyto kvality textu

v co možná největší míře zachovat a vyhnout se pod- i přeinterpretování,
hybridní řešení jsou přípustná.
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přičemž

3. ANAL ÝZA PŘEKLADŮ- OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TEXTŮ A
KOMUNIKAČNÍ SITUACE
3.1. Výchozí komunikační situace

Spisovatelka Joanne Kathleen Rowlingová se stala světoznámou hned svým
prvním literárním počinem. První knihou o Harrym Potterovi připravila poměrně

náročný

úkol překladatelům na celém světě, protože příběh o HP je zatím příběhem bez jasného
konce. Celá série o HP bude mít celkem sedm dílů a při stupni utajení, který Rowlingová
zavedla, není možné předvídat např. osud jednotlivých postav.
Ani autorka, ani agentura, která ji zastupuje, s překladateli nekomunikuje
a nespolupracuje.xxvi Překladatelé v některých případech dokonce nevěděli, že se budou
překládat

také další díly. Brazilská překladatelka HP do portugalštiny, Lia Wylerová,

prohlásila, že kdyby byla o pokračováních věděla předem, byla se v případě překladu
některých vlastních jmen rozhodla jinak. 165 Španělští překladatelé museli změnit Profesor

Sinistra na Profesora Sinistra, protože ve čtvrtém díle tato postava tancuje na školním
plese se svým mužským kolegou. 166 V českém a slovenském překladu se překladatelé
například

neshodli na rodovém určení jedné z postav (Nott v českém vs. Nottová

v slovenském překladu). Problém s neukončeným příběhem je v tom, že vedlejší postava
se může v dalším díle zapojit do
Postupně

děje způsobem,

který překladatel nemá šanci předvídat.

se také ukazuje, že další pokračování jsou stále temnější a vážnější. Ve čtvrtém

díle je zabit jeden ze
nepřistupuje

studentů,

v šestém dokonce jedna z hlavních postav. Rowlingová

k HP jako k pohádce- i když píše pro

děti.

Jak říká: "Když píšete o dobru

a zlu, v jistém momentě jde do tuhého. (... )Úplně na začátku jsem se musela rozhodnout,
jak vykreslit zlou postavu jako je lord Voldemort. Mohla jsem si vybrat jednu ze dvou
možností - buď z něj

udělat

pantomimického zloducha, tím myslím, že by nadělal hodně

hluku a povyku a nikomu by se v zásadě nic nestalo. Druhou možností bylo pokusit se
o něco vážnějšího, což znamená, že musíte ukázat i smrt. Dokonce víc než to, musíte
ukázat smrt postav, na kterých čtenářům záleží. Vybrala jsem si druhou možnost." 167

Pro popis a hodnocení (ne)spolupráce Rowlingové a jejího agenta s překladateli viz. GOLDSTEIN, S.
Translating Harry: The Language of Magie. [online]. [cit. 2006-06-29].
<http://bytelevel.com/global/translating_harry_potter.html>.
xxvi
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V HP není zlo pohádkově průhledné a snadno definovatelné. Zlo se často projevuje jako
touha ovládat a manipulovat druhé, bez ohledu na jejich přání a pocity.
dobří" jednají nesprávně

správnou

věc.

a naopak, ti, o nichž si myslíme, že jsou "ti zlí", se snaží udělat

nemají snadný úkol, protože se museli pustit do překládání

díla- ona nejistota je poměrně závažným faktorem

překladatelská

ale i "ti

Tato relativizace je jedním ze silných momentů příběhů o HP.

Překladatelé
otevřeného

Někdy

ovlivňujícím jednotlivá

rozhodnutí. Je možné, že pokud by překladatelé znali plně

byli by ve svém rozhodování svobodnější, případně i

odvážnější.

záměr

autorky,

Situaci pro překladatele

dále komplikuje firma Warner Bros., která na konci devadesátých let koupila filmová
práva a práva k produktům souvisejícím s HP. Výsledkem této transakce byla například
instrukce, kterou obdržel P. Medek při zadání překladu knížky Quidditch Through the

Ages, která v českém překladu nakonec vyšla pod názvem Famfrpál v průběhu věků
(2001). 168 Součástí smlouvy byl i seznam termínů, které zadavatel požadoval ponechat
v angličtině. Tato podmínka, jak se vyjádřil P. Medek, byla "naprosto nerealizovatelná,
protože seznam obsahoval všechna fantastická

zvířata včetně těch,

jejichž názvy

se v češtině běžně používají". 169 To by znamenalo ponechat například i jednorožce
v podobě "unicom". Řešení P. Medka a Albatrosu spočívalo v tom, že přeložený český
název vždy doplnili anglickým názvem v závorce.

3.2. Cílová komunikační situace

V cílové komunikační situaci nás budou zajímat především osobnosti překladatelů
a vliv nakladatelství na překladatelský proces (faktor příjemce rozebrala podrobně
kapitola 2.)
Vladimír Medek překládá beletrii z
především

angličtiny

a ze

španělštiny, zaměřuje

na románovou a povídkovou tvorbu latinskoamerických

se

autorů. Přeložil

autory jako K. Amis, L. Durrell, R. Sheckley; J. Cortázar, G. G. Márquez,
M. L. Vargas. Pavel Medek se v překladech
a fantasy.

Kromě

zaměřuje

na literaturu detektivní, sci-fi

J. K. Rowlingové překládal I. Asimova, M. H. McCormacka, S.

Sheldona.
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Kontinuitu v překladech udržují bratři Medkové pomocí glosáře, který průběžně
doplňovali.

Pavel Medek se k překládání HP dostal při

důvodů chtěl

třetím

dílu, kdy z komerčních

Albatros uvést druhé a třetí pokračování na trh co

nejdříve.

Pracoval

na třetím díle, zatímco jeho bratr Vladimír překládal druhý díl. Sova Errol je ve druhém
díle ženského a ve třetím díle mužského rodu, Lavender Brown se změnila z Lavender
na Levanduli (tento překlad se pak dostal i do dalších vydání prvního a druhého dílu).
Kromě těchto

drobností se překladatelům podařilo kontinuitu uchovat, a to i z hlediska

stylu.
Nakladatelství Albatros bylo v bývalé ČSSR jediným, které se specializovalo
na vydávání literatury pro

děti.

nakladatelství dětské knihy".

Nakladatelství vzniklo v roce 1949 jako "Státní

Dětské

knihy sice vydávala i Mladá Fronta, Odeon nebo

Panorama, ale Albatros se svými 28 edicemi pokrýval většinu

žánrů dětské

literatury

od pohádek, dívčích románů po dobrodružnou a naučnou literaturu. 170 Překladová
literatura tvořila (do roku 1983) necelou

čtvrtinu

celé produkce- s postupem doby

se zvětšoval počet jazyků, ze kterých se dětské knihy překládaly

(např.

o literaturu

exotických zemí jako Korea, Turecko, Arménie, Azerbajdžán). 171 Hlavně v období
padesátých a šedesátých let se knihy západoevropských autorů překládaly nikoli
z originálů, ale z ruských překladů - tak se k nám například poprvé dostal Robinson
.
/ sv1c
/Vky. 172
Crusoe nebo Faradayovo T aJemstvl
Po roce 1989 se Albatros v transformovaných podmínkách zatím úspěšně snaží
udržovat vysokou

úroveň

ve vydávání dětské literatury,

věnuje

se také okrajovým žánrům

jako je dětská poezie či literatura se sociální tematikou. 173 Zásahem Albatrosu
se překládal druhý a třetí díl HP současně, díky spolupráci překladatelů a redakční práci
dvojice Jiřina Nováková a Ondřej Muller se podařilo zachovat kontinuitu a kvalitu
překladů.

Slovenská překladatelka Ol'ga Kralovičová tvrdí, že kdyby HP začalo vydávat její
"mateřské" nakladatelství Mladé letá, byla by HP překládala od začátku ona.

situaci převzala ve třetím díle překládání po Janě
především překlady

pro

děti

Petrikovičové,

174

V dané

která má na svém kontě

a mládež (B. Woodová, J., Archer, T. Sancton, K.-P. Wolf).

Ol'ga Kralovičová přeložila z angličtiny a ruštiny na osmdesát knih, mezi jinými autory
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jako Ch. Dickens, J. Fieldingová, B. McDonaldová. V posledních letech se Kralovičová
specializuje na překlad LDM. 175
Nakladatelství Ikar, narozdíl od Albatrosu, není specializovaným nakladatelstvím
pro

děti

a mládež. V jeho produkci najdeme vše od beletrie a sci-fi, přes odbornou

literaturu, literaturu faktu, až po publikace z oblasti gastronomie, sportu a dalších dílčích
odvětví. 176 Ikar se nevyhýbá ani produkci, kterou J. Toman v článku "Mizérie adaptační

a překladové tvorby" označil jako projev "komercionalizace a bulvarizace", projevující
se

"reediční

nadprodukcí triviálního a brakového čtiva( ... ), úpravami

a převyprávěními". 177 Toman sem řadí především digesty klasické nebo autorské
pohádkové tvorby a knižní přepisy populárních či filmových

seriálů

(v produkci Ikaru

např. edice Disney). 178

První a druhý díl HP redigovala Jana Rovenská, v třetím ji vystřídala Elena
Slobodová. Již tady je patrný rozdílný přístup slovenského a českého nakladatelejazykovou redakci slovenského vydání garantuje pouze jedna osoba. V prvním díle došlo
ke změně veršovaného textu bez
J.

Pavlovič).

vědomí překladatelky (rýmovačky dodatečně přebásnil

Ve třetím díle se obměnila nejen osoba překladatelky, ale také osoba

redaktorky. Bližší informace o tom, jak byla v rámci
kontinuita, se nám nepodařilo získat. O.
vytvořené

těchto procesů

Kralovičová přebrala

názvy, v překladu jsme neodhalili v tomto

směru

J.

uchovávána

Petrikovičovou

žádné

nepřesnosti.

Z hlediska stylového je však přechod mezi druhým a třetím dílem citelný.

3.3. Obecná charakteristika překladů
V této práci jsme si dali za cíl popsat a porovnat převod reálií primárm1w
a sekundárního

světa

HP, jakožto výrazné pragmaticky relevantní dominanty originálnfho

textu. Vzhledem k předmětu a rozsahu této práce se nemůžeme věnovat podrobné
analýze všech
ve

tří dílů

HP a jejich překladů, přesto však považujeme za vhodné popsat

stručnosti nejvýraznější'

rysy obou překladů. Musíme bohužel rovněž rezignovat

na snahu rozlišit přístup jednotlivých překladatelů (tj. Vladimíra Medka od Pavla Medka
a Ol'gu

Královičovú

studie. Z uvedených

od Jany Petrikovičové)- to by se mohlo stát předmětem samostatné
důvodů

budeme v této kapitole aplikovat selektivní přístup a analýze

podrobíme prvnf díl HP.
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Český překlad na první přečtení zaujme živým, idiomatickým jazykem. Slovní

zásoba Vl. Medka je bohatá a z textu je cítit radost z práce a hry s jazykem,

chuť tvořit

a experimentovat. Tuto kombinaci považujeme v případě překladu HP za obzvlášť
šťastnou,

protože jazyková vynalézavost je klíčovou charakteristikou originálu.

Zdá se, že snaha o idiomatičnost je součástí celkové překladatelské koncepce
Vl. Medka- jak jinak si lze vysvětlit více než 65

idiomů

a idiomatických

vyjádření,

která

jsme napočítali jen v prvním díle. Pro ilustraci zde uvádíme několik příkladů: každej
začíná

vod píky (everyone starts at the beginning), doufám, že každý budete své koleji

dělat čest

ošklivě

(I hope each ofyou will be a credit to whichever house becomes yours), dost

ho to vzalo (it was a bit oj a nasty shockfor him), stačili si to u něj rozlít (they

managed to get on the wrong side oj him), co mají za lubem (what Snape or anyone else
might be up to),jinak bych z vás nespustil oči ( ... my eye contact with you).
Český překlad díky používání idiomatického jazyka působí přirozeně a dobře se čte
-stejně

jako originál. Patrná je rovněž Medkova důsledná snaha vyhnout se

anglicismům

a čerpat z bohatství češtiny: umolousaný (grubby), svatouškovsky (saintly ), škobrtali

(stumbling), komíhaly (stutter), tvrdolící (hard-faced), ucintaný (drooling), kejkle (hocuspocus), zakuklenec (the hoodedfigure). Stejné tendence se u Medka projevují
i při hledání funkčních

ekvivalentů neologismů

a vlastních jmen, jak si ukážeme v další

kapitole.
Ve srovnání s českým textem se slovenský překlad jeví jako plošší a méně živý.
Jedním z důvodů je právě absence idiomatičnosti, kterou jsme jako pozitivum vyzdvihli
v překladu Vl. Medka. Pro srovnání se podívejme na slovenské ekvivalenty míst, která
jsme pro ilustraci idiomatičnosti vybrali z českého

překladu:

každý začínal na Rokforte (s. 93)
Pevne verím, že každý z vás bude pre svoju
budúcufakultu prínosom (s. 121)
bol to preňho do s( velký šok (s. 132)
pohnevali si ho (s. 139)
čo sa chystá podniknúť (s. 270)
prerušila mój očný kontakt s tebou (s. 297)

každej začíná vod píky (s. 85)
doufám, že každý budete své koleji dělat čest
(s. 110)
dost ošklivě ho to vzalo (s. 119)
stačili si to u něj rozlít (s. 126)
co mají za lubem (s. 244)
(jinak bych z vás) nespustil oči (s. 266)

V prvním příkladě se navíc slovenská překladatelka dopustila významového posunu.
V textu se nemluví o tom, že každý

"začínal

prvního ročm'ku byl na tom

musel

stejně-

na Rokforte", smysl je ten, že každý z žáků

začínat
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"od nuly".

Neznamená to, že bychom v slovenském překladu nenašli žádné idiomatické
výrazy, ve srovnání s českým textem je jich však výrazně
nemať o ničom

méně (např.

nepovedali ani

ň,

ani páru, ... nebolo konca-kraja, jednoduché jak facka, išli sa popučiť od

smiechu).
Slovenská překladatelka se snaží zachovat barvitý, živý styl autorky používáním
expresívních výrazů- v mnoha případech se jí ale

nedaří

vystihnout styl originálu.

J. Levý popisuje ve stati o lexikálním ochuzování "tendenci k oslabování jemnějších
estetických hodnot díla" a

"zdánlivě protichůdný

stylistických hodnot hrubších,

extrém( ... )- sklon k zesilování

především těch nejvýraznějších,

které jsou zaměřeny

na silný účin". 179 Právě toho se v nemalé míře dopouští slovenský překlad. U mnoha
postav tento pro hřeše k
rather fond

značně mění jejich nepřímou

oť' je přeloženo

z úst laskavého,

leč

jako "túto muklovskú sladkost' priam zbožňujem", což zní

anglicky distingovaného Dumbledora přehnaně, až

Teta Petunie je kvůli
mnohem

"hlasitější"

volbě

nepatřičně.

nadsazených expresívních uvozovacích

výrazů

a hysteričtější, než její anglický předobraz -jen na str. 25

se vyskytují slovesajačala (she screeched),

(the aunt snapped).

charakteristiku. N apříklad "1' m

Podobně

zahučala

(she demanded), škriekala

strýc Vernon je sice velice úzkoprsý a

nepříjemný člověk,

ale k jeho výrazivu, ani když je rozčilený, by neměla patřit slova typu starý šibnutý

somár, poondiate listy.

Nepřátelství

mezi Harrym a Dudleym je sice silné, anglický Harry

by však nikdy z úst nevypustil takto vulgární větu: "Tá hajzl'ová misa ešte nikdy nevidela
čosi

také nechutné, ako je tvoja hlava- ešte by sa z toho mohla dogrcat"'.

Překladatelka

zcela maže jemnou ironii, kterou oplývá "originální" Harry: "The poor toileťs never had
anything as horrible as your head down it- it might be sick". Slovenská překladatelka
nevystihla ani charakter Draco Malfoye, jenž si zakládá na svém

"čistokrevném"

kouzelnickém původu. Zlo a sobectví mají příslušníci jeho rodiny vepsané ve jménech
(otec Lucius, matka Narcissa), z jejich vystupování čiší chlad a aristokratická
rezervovanost, proto působí velice
a mamička. Naopak

nevhodně,

český překladatel

pokud Draco oslovuje své rodiče ocko

jako protějšek anglického father a mother, jež

navíc Draco často používá příznakově bez členu nebo přivlastňovacího zájmena, zvolil
velice

vhodně odměřené

překladatelky

oslovení otec a matka. Nedostatek stylistické citlivosti slovenské

a nekonzistentnost při

výběru

lexika nejvíce škodí postavě Hagrida.
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V originále je Hagrid sice

"nevzdělaný",

ve styku s druhými

nicméně zůstává

uctivý. Používá slangová slova, ale není nikdy vulgární, naopak často se u něj projevuje
citlivá povaha člověka, jenž s láskou pečuje o zvířata a různé

(ne)stvůry

a v jehož srdci je

hluboce vepsán Harry. Postihnout tuto komplexnost jistě není jednoduché, ale řešení
kombinující rozdílné rejstříky, aplikované slovenskou překladatelkou, rozhodně není
adekvátní. Hagrid ztrácí anglickou uctivost ("Tak čo je s tým čajorn?"- "What about that
tea then, eh?"), je zbytečně expresívní, až obhroublý ("Kašli na to"- "Don't worry
about that"; "Ste hluchí, či čo?"- zcela volně přidáno; "zdochol by si od hladu"- "yeh'd
die od hunger"; "len sornár by ju chcel vyrabovat"'- "yeh' d be rnad ter try an' robit"),
rozpačitě působí

Dursleyových -

toto lexikum ve srovnání s výrazy, jimiž oslovuje například členy rodiny

překladatelka

zastaralé, výrazy ("Uhni,
"úbožiačik

mu vkládá do úst zjemnělé až dětinské, případně poněkud

tučko";

"Drž klapačku, pajác nafúkaný"; "vyktrnený brav";

Harry"; "mal sorn tvoju mamku a tatka rád"; "kúpirn ti zvieratko"; "hor'

sa")xxvii. Zásahem slovenské překladatelky (nebo editora) mizí z textu zmínka o alkoholu
("I' d not say no ter surnrnat stronger if yeh've got it"),

na dětského

čtenáře.

pravděpodobně kvůli ohledům

Tato výpustka je podmíněna překladatelčiným obrazem dítěte,

o němž jsme mluvili v teoretické části

(případně

mohlo tuto

zrněnu

iniciovat

nakladatelství nebo redaktor). Slovenské děti nejsou vystaveny zmínce o alkoholu,
protože je to zřejmě považované za nevhodné. Tato výpustka však jde proti záměru
autorky- Hagridova slabost pro kapku něčeho
v příběhu

důležitou

"vostřejšího" (český překlad)

sehraje

roli.

Hagridovy oblíbené repliky slovenská překladatelka převádí téměř všechny jako
Šmárja (zkrácená forma od Ježišmária!). V češtině používá překladatel místo anglického
Blimey!xxviii zvučné Mordyjé!, pro ostatní idiosynkratické výrazy pak hledá další
ekvivalenty, přičemž zachovává i formální podobnost těchto výrazů: Gallopin 'Gorgonsu všech strašidel; Gallopn'Gargoyls- u všech hejkalů). Slovenský překlad tuto
diferenciaci nerespektuje, výběr Šmárja je ale z hlediska sémantického a etymologického
bližší anglickému Blimey! než české Mordyjé!.
kurzíva přidána
Výraz blimey je zkomolenina slovního spojení God blind me, jež se od roku 1 500 n.l. v angličtině
používalo jako nadávka. (DUFFY, J., WHEELER, B. Has swearing lost its power to outrage?. BBC News
Online Magazine. [online]. [cit. 2006-08-25]. < http://news.bbc.co.uk/go/ernlfr//1/hi/magazine/3460123.stm >.)
xxvii

xxviii
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Idiolekt Rubeuse Hagrida, jenž v originále mluví skotským přízvukem
zachyceným v ortografické podobě jeho promluv (yeh, yer, ter; zkracování- ofna o',
last na las', something na summat; nesprávná gramatika- you was only a baby;
idiosynkratická slovní zásoba) převádí Vl. Medek silně hovorovou
řek,

vod,

děte, poněvač,

z dobrejch
"v",

důvodů,

důsledně

budem, skovat se,

češtinou

užitečnýho, něco vostřejšího,

(tudle, estli,

nevodmítnul,

vochránit; všechny - i v plurálu mužského rodu, zapisuje protetické

dodržuje koncovky -ý, -ej). Po

dohodě

s jazykovou redaktorkou

(Jiřina

Nováková) se rozhodl ponechat spisovnou formu jsem, jste, kdyby, vždy. 180 Díky tomu
si Hagrid podržel povahu samorostlého

člověka

bez formálního

charakteristiky, především citlivou a starající povahu,

zároveň

vzdělání.

tento

Jeho další

způsob

mluvy nijak

neomezuje.
Slovenská překladatelka při charakterizaci Hagrida použila především prvky
západoslovenského

nářečí.

Respektuje zásadu slovenské školy překladu

nepřekládat

idiolekt idiolektem - nepoužívá tedy konkrétní identifikovatelné nářečí. Ze slovní zásoby
využívá jen obecně srozumitelná hovorová slova, případně teenagerský slang

(jičať,

kukol som, bengál). Hlavním prvkem, který přebírá ze západoslovenštiny, je tvrdá
výslovnost zachycená v ortografickém přepisu (nigdy, gdo, jagživ) a používání
zkrácených tvarů (šecko,

žičal

som si, bré ráno). Této stylizaci chybí konzistentnost-

na str. 55 stojí v jedné větě vedle sebe ortograficky upravené nigdy a spisovné kde,
na str. 56 gdo, na str. 57
(spol'ahnúť,

opět

kto. Slovenský Hagrid

zároveň pečlivě

vyslovuje "1"'

vysvetl'oval, vel'mi, chl'ast) a "o" (možem), tj. hlásky, které by se vlivem

tvrdosti západoslovenštiny měly

správně změnit

na "1" a "ó". Tato nekonzistentnost může

být záměrná, není vždy účelné text přesycovat dialektem nebo jeho náznaky, v tomto
případě

se však nejednotnost stylu v Hagridových promluvách neomezuje jen

na ortografickou podobu jeho výslovnosti.

Překladatelka

používá velice spisovná

a nezkrácená slova tam, kde by si stylizovaná mluva formálně
žádala slova jiného rejstříku (obaja,

minimálně,

nevzdělaného

samorosta

budem ti povďačný, vychýrený). Tato

nesourodost působí rušivě především na dospělého

čtenáře

znalého jazykového kódu

a jeho diferenciace.
Styl slovenského textu hyzdí četné interference: Dursleyovci z Privátnej cesty
číslo

4; zvuk podobný piskotu práve prišliapnutej myši; piiť knutov
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naberačka;

nemohla

som nepočuť; našiel sa na zemi; bol privel'ký na to, aby bol skutočný; nikdy sa nemusel
tak dlho

zaobísť bez

toho, aby nevyhodil do vzduchu votrelca v počítači; Harry si(... )

uvedomil, že mu bolo privel'mi dobre, aby to vydržalo.
Předností

obou překladů je naopak využívání strukturálních možností cílových

jazyků, konkrétně

uvozovacích sloves I

výrazů

a deminutiv. Slovenští i čeští překladatelé

se v rámci platných stylistických konvencí snaží omezit opakování stejných slov, které
jim navíc často usnadňují rozdílná sémantická pole cizojazyčných

výrazů -např.

anglické sloveso say je obsahově širší než jeho český protějšek říct nebo slovenské
povedať. D. Petrikovičová 181 spočítala, že ve slovenském překladu 1. dílu HP se sloveso
povedaťvyskytuje 252x, zatímco v originále je až say 744xxxix. Není smyslem této práce
provádět

podobný podrobný kvantitativní výzkum ve všech překladech, i ze zběžného

pozorování je však patrné, že jak slovenské, tak české překlady se úspěšně snaží
o co možná největší diverzifikaci uvozovacích slov. Z českého překladu vybíráme
namátkou ekvivalenty anglického uvozovacího slovesa said (str. 26-28):
oznámila,

řekla,

ohradil se,

vykřikla

zoufale, prohlásil,

ujišťoval";

řekl pomalu,

paralelní slovenské

výrazy (str. 27-30): pomaly povedal, povedala, opýtala sa, prosíkal, zvolala, pohrozil mu,
sl'uboval.

Překladatelům

se daří vyhnout se v uvozovacích větách monotónnosti, což

odpovídá stylistickým konvencím daného typu literatury a u mladých čtenářů navíc
pomáhá rozvíjet jazykovou kultivovanost.
Rýmované popěvky a hádanky jsou jednoznačně slabým místem slovenského
překladu- alespoň
překladatelka

ve vydání prvního dílu, které jsme měli k dispozici. Sama

k této záležitosti v rozhovoru pro slovenský časopis Plus 7 dní uvedla,

že byla "zhrozená", když místo původních překladů Viery Prokešové objevila
v publikované verzi přebásněné verše Jozefa Pavloviča. 182 Ten evidentně nepracoval
s originálem, ale s původními překlady V. Prokešové, jež sice byly poněkud "kostrbaté",
jak uvádí D. Petrikovičová, která měla možnost tyto verze srovnat, ale zachovávaly smysl
originálu. 183 Naproti tomu J. Pavlovič díky své básnické licenci vyprodukoval hezké

xxix Slovenský překlad použil 112 uvozovacích výrazů jen jedenkrát (originál 49), 500 výrazů bylo použito
dva až dvacetkrát (originál269). (PETRIKOVIČOVÁ, D. Špecifiká prekladu detskej literatúry a prekladu
"Harry Potter a kameň mudrcov". Diplomová práca. Bratislava: Univezita Komenského, Filozofická
fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky. Ved. dipl. práce: A. Keníž. 2002. s. 40.)
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rýmy,

nicméně věrnost

originálu se vytrácí, oproti originálu dochází ke

sémantickému ochuzení a také k výrazovým a významovým posunům:

značnému
184

"Nasaďte si teda klobúk,
ktorý všetko uhádne,
vedzte, že ste v dobrých rukách,
myslí mi to parádne!" (s.125)

"So put me on! Don't be afraid!
And don' t get in a tlap!
You're in safe hands (though I have
none)
For I'm a Thinking Cap!" (s. 88)

V překladu se ztrácí slovní hříčka (I can cap them all), výrazně ochuzena je i sémantika.
Některé

verše jsou opravdu jenom "pro efekt" a s původním textem nemají téměř nic

společného:

"Our heads could do with filling
With some interesting stuff,
For now they're bare and full of air,
Dead tli es and bits of fluff."
(s.88)

"Nalievaj nám vedomosti,
svojím zlatým Iievikom,
nech nám v hlavách roztrasú sa
ako ten strom pod slnkom."
(s. 125)

Patrná je snaha o poetizaci, která je však v rozporu s humorným, místy ironickým, nebo
vážnějším laděním

originálu:

"Just do your best, we'll do the rest,
And leam until our brains all rot" (s. 88)

"Vieme, že raz dočkáme sa nádherných čias
kúzelných" (s. 125)

"For those who take, but do not eam,
Must pay most dearly in their tum" (s. 56)

"Neber poklad, čo ti nepatrí,
lebo vypadneš z hry raz-dva-tri" (s. 79)

Slovenský překlad veršů je stylizován do pohádkovosti a nerespektuje styl originálu ani
překladatelskou

koncepci zbytku textu. Naproti tomu český překlad je po sémantické

stránce mnohem věrnější a přesnější,

přičemž

respektuje rýmové schéma originálu.

Vyhýbá se přemrštěné snaze o poetizaci. Snad nejlépe je tyto rozdíly vidět na verších, jež
vítají návštěvníky kouzelnické banky v 1. díle:
Enter, stranger, but take heed
Of what awaits the sin or greed,
For those who take, but do not earn,
Must pay most dearly in their turu,
S o if you seek beneath our floors,
A treasure what was never yousrs,
Thief, you have been wamed, beware
Of fmding more than treasure there.
(I/56)

V stup, cizinče, leč pamatuj : Vstúp, cudzinec, buď náš vzácny
hosť,
poklad, jenž nikdy nebyl
za bránou však nechaj chamtivosť,
tvůj,
neber poklad, čo ti nepatrí,
hledáš-li v našich
lebo vypadneš z hry raz-dva-tri,
sklepeních,
životem odpykáš svůj hřích. navyše aj ruka odpadne,
takému, čo niečo ukradne,
Koho by zlákal cizí skvost,
zaplatí za svou hrabivost.
prepadne sa dole do lesa
a tam dlho bude hanbiť sa.
Zloději, viz ty pevné zdi :
najdeš tam víc než poklady. (I/79)
(I/72)
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4. ANAL ÝZA PŘEKLADŮ- PŘEKLADATELSKÉ POSTUPY A PŘEVOD
REÁLIÍ

4.1. Překladatelské postupy

Překladatelské
překladů

postupy patří k základním nástrojům translatologie.

Při

analýze

nám umožňují uchopit a analyzovat překladový text a vztáhnout ho k textu

výchozímu. V této oblasti však neexistuje jednotná terminologie - přístupy jednotlivých
autorů,

jejich terminologie a definice, se liší a navzájem překrývají. Proto autorka práce

uvítala výzkum L. Moliny a A. H. Albira z Universitat Autonoma de Barcelona. 185
Molina a Albir svou koncepci překladatelských postupů

označují jako

"návrh"

("A Proposal to Classify Translation Techniques"). 186 Přestože tato koncepce vyšla zatím
pouze časopisecky a nemáme znalosti o tom, že by byla testována ve více výzkumech,
rozhodli jsme se ji použít pro klasifikaci našeho materiálu z několika důvodů. Za prvé,
Molina a Albir vycházejí z koncepcí Vinay a Darbelneta, Newmarka, Nidy a dalších,
jejichž definice a klasifikace podrobili kritické analýze s cílem odhalit v nich nelogičnosti
a místa, kde se překrývají. Molina a Albir se tedy opírají o respektovanou
translatologickou tradici. Za druhé, Molina a Albir svou klasifikaci vyvinuli pro analýzu
reálií v překladech literárních textů, což vyhovuje
překladatelských postupů

tzn.

nevytvářejí

naší práce. Za třetí, koncepce

Moliny a Albira vychází z funkčního postoje k překladu,

dvojice na komparativním lingvistickém základě, ale adekvátnost

překladatelských postupů

příjemce.

zaměření

posuzují ve vztahu ke kontextu,

účelu překladu

a očekávání

Samotné postupy slouží k deskripci překladového textu.xxx

Molina a Albir si dali za cíl provést kritickou analýzu
definic a klasifikací překladatelských
překladatelé

postupů

některých

stávajících

(Vinay a Darbelnet, Nida a další

Bible, Newmark, Ayora, Delisle) a přijít s návrhem, který bude 1) důsledně

rozlišovat mezi metodou, strategií a postupem; 2) bude splňovat nároky dynamického
a funkčního přístupu k překladu. 187 Výsledkem jejich práce je koncepce, kterou si teď

xxx Na tomto místě považujeme za vhodné opět zdůraznit, že v této práci se budeme zabývat primárně
deskripcí překladatelských postupů v námi analyzovaném materiálu. Systematické hodnocení jednotlivých
řešení nespadá do zvoleného zaměření naší práce. V některých případech se však při deskripci hodnotícím
momentům nevyhneme.

47

ve

stručnosti představíme.

předešli

Definice uvádíme v našem vlastním překladu. Abychom

možným nedorozuměním, originální definice v angličtině uvádíme v příloze

[Příloha č.2].

Malina a Albir konstatují, že ve stávajících přístupech se často
překladatelský

zaměňuje

proces a produkt (translation process, translation result). Nerozlišuje

se důsledně mezi překladatelskou metodou (translation method), postupem (technique)
a strategií (strategy).

Například

Vinay a Darbelnet,

kteří

vycházeli z tradiční dichotomie

mezi přímou a nepřímou metodou překladu (litera!, oblique), pracovali ve svém výzkumu
s jednotkami bez kontextu. Nerozlišovali mezi kategoriemi, jež mají dopad na celý text,
a kategoriemi, které se týkají izolovaných jednotek. Malina a Albir poukazují na to, že
kvůli tomu došlo ke směšování komparativních lingvistických a překladatelských jevů. 188
Nejdříve

si

vysvětlíme některé klíčové

pojmy, jak je používají Malina a Albir

(M&A) a jak je budeme používat v této práci. Překladatelská metoda je globální
rozhodnutí, které překladatel učiní obvykle na začátku překladatelského procesu a které
má vliv na celý překlad. 189 Překladatelských metod je několik a jejich výběr závisí
na tom, jakému cíli má překlad sloužit. M&A uvádějí například metodu

interpretativně

komunikativní (převod podle smyslu), doslovnou (lingvistickou" transkodifikaci"),
volnou (modifikaci semiotických a komunikativních kategorií), filologickou (akademický
a kritický překlad). 190 Překladatelská metoda má vliv na rozhodování na mikro-úrovni,
tj. při výběru jednotlivých překladatelských postupů. 191
Překladatelské

postupy se týkají kraších úseků textu a popisují překlad jako

produkt. 192 Překladatelské postupy jsou postupy, pomocí nichž můžeme analyzovat
a klasifikovat, jak funguje překladatelská ekvivalence. 193 Dynamický přístup
k překladatelským postupům znamená, že budeme rozlišovat mezi postupem jako
takovým a jeho hodnocením v daném kontextu. Zda bude zvolený postup posuzován jako
adekvátní, či nikoliv, závisí na několika proměnných, jež se vztahují ke kontextu, účelu
překladu, očekávání příjemce, atd. 194
Konečně překladatelská

strategie slouží k řešení problémů, které nastanou

při překládání - může být vědomá či nevědomá.

otevírá cestu k řešení konkrétm1w problému,
překladatelský

při

195

Použití jisté strategie překladateli

samotním řešení pak použije

postup. Rozdíl mezi strategií a postupem je tedy v tom, že strategie se
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týká procesu, zatímco postup popisuje produkt, výsledek překladu.

Některé

mechanismy

se však mohou uplatnit jako strategie i jako postup. 196
Malina koncepci M&A testoval při deskriptivní analýze kulturních prvků
v překladu ze španělštiny do arabštiny 197 • Koncepce M&A sestává z 18 překladatelských
postupů 198 • Na tomto místě uvedeme jejich zkrácené definice, některé postupy se kryjí

s postupy jiných autorů. (Anglické definice z koncepce Maliny a Albira pro úplnost
uvádíme v Příloze č. 3.)

A -Adaptace (Adaptation)
Nahrazení kulturního prvku výchozí kultury prvkem kultury cílové, v jiných koncepcí
substituce.

někdy uváděna jako

Aj- Amplifikace (Amplification)
Rozšíření původního textu o detaily, které výchozí text (VT) explicitně neformuloval:
dodávání informace, u Newmarka jako explikativní parafráze.

Bp, Bn- Přepis-

čistý,

naturalizovaný (Borrowing- B; pure- p, naturalized- n)

Převzetí/přepis

slova nebo výrazu přímo z cílového jazyka (CJ). Přepis rozlišujeme čistý
(pure) nebo naturalizovaný (naturalized), tj. přizpůsobený výslovnostním
a ortografickým pravidlům CJ.

Cq- Kalk (Calque)
Doslovný překlad cizího slova nebo fráze.
C- Kompenzace (Compensation)

Kompenzace stylistického nebo sémantického prvku VT na jiném místě v cílovém textu
(CT), protože není možné danou informaci či stylistický prvek uvést na stejném místě
jako ve VT.

D - Popis (Description)
Slovo nebo výraz VT překladatel nahradí v CT popisem jeho formy a/nebo funkce.

DC- Diskurzní!Ad-hoc ekvivalent (Discursive creation)
Diskurzní, nebo-li ad-hoc ekvivalence v tomto případě znamená, že překladatel vytvoří
ekvivalent, který je závislý na daném kontextu a bez kontextu je "unpredictable". Jedná
se tedy o řešení velice silně vázané na konkrétní text.

EE- Zavedený (slovnfkový) ekvivalent- (Established equivalent)
Tento postup znamená, že překladatel použije na místě termínu či slovmno spojení
výchozího jazyka (VJ) ekvivalent, který uvádějí slovníky nebo je běžně v jazyce
jako ekvivalent používán.

G- Generalizace (Generalization)
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Použití obecnějšího nebo

neutrálnějšího

výrazu.

LA- Lingvistická amplifikace (Linguistic amplification)
Přidání

při

lingvistických prvků,
dabování filmů.

často

se používá u konsekutivního tlumočení nebo

LC- Lingvistická komprese (Linguistic compression)
Při

lingvistické kompresi překladatel syntetizuje lingvistické prvky VJ. Používá se
obvykle u simultánního tlumočení a titulkování.

LT- Doslovný překlad (Litera[ translation)
Překlad slovo od slova. Narozdíl od definice Vinay a Darbelneta se nevztahuje na překlad
jednoho slova. Pokud překladatel zvolí místo anglického ink české atrament, jedná se
o zavedený ekvivalent (zkratka EE). Doslovný překlad M&A odpovídá formální
ekvivalenci E. Nidy, pokud se forma kryje s funkcí a významem.

M- Modulace (Modulation)
Změna úhlu pohledu nebo kognitivní kategorie; modulace může být lexikální
nebo strukturální.

P- Partikularizace (Particularization)
Použití přesnějšího nebo konkrétnějšího výrazu.

R- Redukce (Reduction)
Potlačení/vynechání

informace, obsažené ve VT.

S - Substituce (Substitution - linguistic, paralinguistic)
Záměna

lingvistických prvků za prvky paralingvistické (intonace, gesta) nebo naopak.

T- Transpozice (Transposition)
Změna

gramatické kategorie.

V- Variace (Variation)
Změna

lingvistických nebo paralingvistických prvků (intonace, gesta), jež mají vliv
na lingvistickou variaci: změny stylu, sociálního a geografického dialektu, atd.
Molina a Albir definují některé pojmy své typologie poměrně

Při

stručně

a obecně.

práci s materiálem z knih o HP bylo nezbytné blíže specifikovat hranice mezi

některými

postupy, resp. v některých případech rozvést původně

poměrně stručnou

definici. Tyto specifikace si nekladou za cíl být všeobecně platné. Cílem této práce není
vytvořit

nový systém kategorizace překladatelských postupů - specifikace však byla

nutná v zájmu konzistentnosti a transparentnosti výzkumu.
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Mezi konkrétní problémy, s nimiž jsme se museli při používání námi zvolené
koncepce

vypořádat, patří

definice slovníkového ekvivalentu. M&A definují

zavedený/slovníkový ekvivalent (established equlivalent) pomocí poměrně vágmno
"recognized by dictionaries or language in use" 199 • V praxi je však poměrně obtížné určit,
co se míní "běžným použitím". Co se týče
a stupněm propracování.

Při

slovníků,

ty se mezi sebou liší kvalitou

translatologické analýze nám tak chybí vodítko, jak

u víceslovných výrazů z našeho materiálu rozlišovat mezi zavedeným ekvivalentem (EE)
a doslovným překladem (LT).
Na základě koncepce M&A jsme vytvořili následující algoritmus pro rozhodování
při

klasifikaci jednotlivých překladatelských řešení v našem materiálu. Snažili jsme se

respektovat logiku a náplň definic jednotlivých postupů, jak je uvádějí M&A.
V některých případech jsme čerpali z definic P. Newmarka200 , protože z něj, kromě
jiných, vycházeli také Molina a Albir.

Pokud je slovo nebo sousloví (tj. slovo, sousloví z VT a jeho ekvivalent v CT)
uvedeno ve slovm1m, budeme překlad považovat za EE, ovšem s výjimkou
britských reálií. Za EE budeme považovat překlad slov a slovních spojení, které
nejsou kulturně vázané.
U britských reálií můžeme očekávat doslovný překlad (Christmas puddingvánoční pudink),

adaptaci nebo deskripci

(často

v kombinaci s generalizací). Tato

slova nebo slovní spojení se mohou dostat i do slovníku, stávají se však
"zavedeným" ekvivalentem až

sekundárně.

Pokud bychom je považovali

za ekvivalenty, mohlo by to být zavádějící - Christmas pudding nemá s pudinkem,
jak ho známe u nás, nic

společného.

Pokud se však v textu vyskytne reálie, která

není specificky vázaná na britské prostředí a pro niž má CJ ekvivalent, protože
cílová kultura ji zná ve stejné podobě,

zařadíme

tento výraz do EE (Philosopher' s

stone-kámen mudrců).
Příklad:

volské oko- eye of a bull (LT)
volské oko- fried egg (EE)

Obdobně

pro slova a výrazy, které si pro

svět

HP vymyslela JKR (cauldron cakes,

rock cakes), platí, že nemohou mít EE. Z definice vyplývá, že se nemůže jednat
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o zavedený ekvivalent, protože samy pojmy nejsou zavedené.

Překlad

cauldron

cakes jako kotlíkové koláčiky je doslovným překladem (LT), i když na jednotlivé
součásti překladatel

použil slovníkové ekvivalenty.

U proprií, která nesou v originále i obecný smysl, mohou nastat následující
situace (relevantní je v tomto případě příjmení).
o

přepis

o

doslovný překlad (Wendelin the Weird- Vendelína Čudesná)

o

diskurzní ekvivalent (Wendelin the Weird- Vendelína

(Wendelin the Weird- Wendelin the Weird)

Výstřednice)

Rozdíl mezi doslovným překladem a diskurzním ekvivalentem spatřujeme v tom,
že u doslovného překladu převádí překladatel pouze obecný smysl,
přezdívku

a nevyužívá morfologických prostředků češtiny pro

vytvoří

vytvoření

tak

vlastního

jména. Toto rozlišení nám umožní postihnout ta rozhodnutí, kdy překladatel
investoval tvořivý vklad do

vytvoření

diskurního ekvivalentu.

Další problém spatřujeme v tom, že kalk definují M&A jako "litera! translation
of a foreign word or phrase"201 . Není zde jasné, co se myslí výrazem "a foreign
word or phrase" a nemáme vodítko, jak rozlišit kalk od doslovného překladu.
Po konzultacích s odborníky v oboru budeme za rozlišovací znak kalku považovat
případ,

který je nesystémovým řešením, jenž v CT nefunguje tak, jako původní

výraz ve VT. Kalk budeme tedy víceméně považovat za nevhodné a nefungující
řešení

vzhledem k systému CJ. Tím jej odlišíme od doslovného překladu, na který

budeme nahlížet jakó na řešení fungující.
Adaptaci považují M&A pouze za záměnu kulturního charakteru, v našem
materiálu se však vyskytují adaptace, u nichž se domníváme, že nebyly
motivovány nesouměřitelností kultur, ale že vyplývají například z nepochopení
textu. Budeme je považovat za svévolné adaptace.
Konečně

budeme respektovat pravidlo jeden výraz (i víceslovný) -jeden postup.

Výjimku

tvoří převod

postupů

vlastních jmen, kde lze jednoznačně identifikovat více

aplikovaných na jednotlivé části jména, případně jméno a oslovení.

Ze statistických důvodů budeme tato řešení zapisovat ve zlomkové formě.
Mrs. Figg- paní Figgová zapíšeme jako YzBp a lhEE
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Např.:

4.2.

Převod

reálií primármno a sekundárního světa do češtiny a slovenštiny

V analytické části naší práce se podíváme na to, jaké postupy překladatelé použili
a pokusíme se jejich řešení blíže reflektovat.

Nejdříve

se podíváme na kategorie, u nichž

jsme rozlišovali mezi primárním a sekundárním světem (Postavy; Jídlo; Topografie;

Míry a váhy), posléze na kategorie popisující výlučně sekundární svět (Obecné pojmy
světa čar a kouzel; Hogwarts; Quidditch; Instituce; Čarodějnické propriety; Zaklínadla

a elixíry;

Zvířata

a jiní tvorové; Jména zvířat). Kvantitativní údaje o výskytu

jednotlivých překladatelských postupů pro každou kategorii jsou uvedeny v Příloze 4.1.
a4.2.

4.2.1. Postavy

Nejpoužívanějším
přepis

postupem v této kategorii je přepis. Jen zřídka se vyskytuje

naturalizovaný (v SVK i CZ překladu pouze osmkrát ze 164 případů), zatímco

přepis čistý

použili

čeští překladatelé

118-krát (72 %) a slovenské překladatelky až

126-krát (76,8 %). Z dalších postupů se uplatnil především slovníkový a diskurzní
ekvivalent. V následujícím rozboru si ukážeme, že bylo přínosné zachytit v klasifikaci
rozdělení

na primární a sekundární svět.

Postavy -primární svět
V kategorii převodu jmen postav z primárního

světa jednoznačně

dominuje

přepis. Ani jeden překlad nevyužívá adaptační, tj. lokalizující, postupy. Český

i slovenský Harry žije u rodiny Dursleyových se svým strýcem Vernonem, tetou Petunií
(v českém překladu

částečně

naturalizovaná Petunie místo anglického a slovenského

Petunia) a nepovedeným bratránkem Dursleym, jenž kamarádí s Dennisem, Gordonem,
Malcolmem a Piersem Polkissem

(přepis umožňuje

zachovat aliteraci). Za sousedku má

Harry paní Figgovou a život v primárním světě mu příležitostně

znepříjemňuje

teta

Marjorie, neboli Marge. Oslovení jsou překládána povětšinou slovmK.ovými ekvivalenty
(pán, pani, teta, strýc, plukovník). V jednom případě se vyskytla ve slovenském překladu
modulace (Hermioniny

rodičia)

a dvakrát lingvistická amplifikace (pán Granger a pani
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Grangerová; paní Masonová, pán Mas on), přičemž ta se jeví jako zbytečné doslovné
rozvádění skutečnosti

na místě, které je v originále nepříznakové (the Grangers; Mr. and

Mrs. Mason).

Zvolený přístup ukazuje, že se překladatelé nerozhodli prosazovat lokalizaci.
Primární svět, do

nějž

JKR svůj

příběh

zasadila,

zůstává

neporušen- postavy mají

anglická jména a jejich "národnost"xxxi tak zůstala zachována. Harry je chlapec z Anglie,
obklopen postavami s anglicky znějícími jmény. To však neznamená, že pro české
a slovenské děti budou přepsaná jména fungovat
velice pravděpodobné, že pokud nebudou
alespoň

minimální znalosti

číst

stejně

jako pro čtenáře originálu. Je

knihu v doprovodu

angličtiny, přizpůsobí

dospělých,

nebo mít

si výslovnost vlastních jmen podle

pravidel výslovnosti svého mateřského jazyka.xxxii Ani při použití přepisu tak překladatel
nemůže

zajistit úplnou shodu s originálem -překlad inherentně implikuje změnu.

Můžeme

argumentovat tím, že podle zásady významové totožnosti, kterou propaguje

slovenská škola překladu, by se překlad měl číst

stejně

snadno jako originál a jména

postav by tak měla být nějakým způsobem přizpůsobena- zejména pokud se pohybujeme
na poli LDM. Na druhé

straně

adaptace jmen na obvyklá slovenská či

česká

by byla

zásadním ideovým zásahem do díla a porušením věrnosti originálu. Oba překlady řeší
toto dilema- u vlastních jmen postav primárního

světa

- nadřazením věrnosti originálu

nad vstřícnost
//kčteriářr----

Za zmínku ještě stojí, že pokud je v některých případech jméno nadáno
sémantickým významem, transparentnost pro

českého

a slovenského

čtenáře

byla

zachována (Petunia), nebo snížena (sestra Petunie a matka Harryho se jmenuje Lilykterou však v našem dělení řadíme do sekundárního
zdůraznění příbuznosti

obou žen, protože u Lily si

světa-

ztrácí se tak lingvistické

dětský čtenář pravděpodobně

nedomyslí "květinový původ").

nationality u Newmarka (NEWMARK, P. Approaches to Translation. New York: Prentice Hall. 1988.
s. 70-71.)
xxxii Petrikovičová popisuje kuriózní případ, kdy se dětská čtenářka vypořádala s tímto problémem po svém
-například profesorka McGonagallová byla pro ní McDonaldová, protože toto jméno je známější
a snadněji se vyslovuje. (PETRIKOVIČOVÁ, D. Špecifiká prekladu detskej literatúry a prekladu "Harry
Potter a kameň mudrcov". Diplomová práca. Bratislava: Univezita Komenského, Filozofická fakulta,
Katedra anglistiky a amerikanistiky. Ved. dipl. práce: A. Keníž. 2002. s. ll.)
xxxi
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Postavy sekundárního

světa

- Studenti

Podobně překladatelé

přepis,

naložili s vlastními jmény studentů. Naprostou převahu má

od této praxe se překladatelé odchýlili pouze u převodu přezdívek. Dean the West

Ham je student fandící fotbalovému týmu West Ham, což je v textu předtím explicitně
zmíněno.

Forma Dean the West Ham z Deanovy záliby ve fotbalu

dělá jeho

charakteristickou vlastnost. Je to jednorázová slovní hříčka, kterou se v překladu
nepodařilo

zachovat. Oba překladatelé zvolili amplifikaci (Dean, ten chlapec, který fandil

West Hamu; fanúšik West Hamu Dean). Další zajímavý případ představuje přezdívka
Moaning Myrtle. Myrtle je bývalá studentka, kterou zabil bazilišek, a její duch straší
na dívčích toaletách. Aliterace ve jméně překladatelům jistě nemohla uniknout, přesto ji
slovenský překlad nezachoval

(Umrnčaná

Myrta).

Překladatelka

v tomto případě použila

slovníkový ekvivalent a naturalizovaný přepis. Zato Vladimír Medek nabízel editorům
hned tři řešení, jež zachovávala i formální stránku původního jména (Brečlavá Bedřiška,
Fňukavá Filipína, Ufňukaná Uršulai

02

•

V poznámkách, které si bratři Medkové vytvořili

pro vlastní potřebu, Vladimír Medek uvádí, že se aliterace paní Rowlingové snaží
dodržovat a doporučuje totéž i v dalších dílech, které překládal jeho bratr Pave1. 203
Také na dalším místě je český překlad originálu věrnější než slovenský.
Rowlingová vytvořila postavu starého roztržitého

učitele,

jenž studenty oslovuje

zkomoleným, resp. jiným, jménem. Tak Finnigan je pro o něj O' Flahety, Patilové říká

Mrs. Pennyfeather a Hermioně Grangerové zas
nesystémově

slečno

Grantová. Slovenský překlad

poslední "opravuje" na Grangerová a dopouští se tak nemotivovaného

zásahu do textu.
Transkripci jediného exotického jména- Cho Chang- řeší V. Medek
přes angličtinu

(Cho Changová).

Přepis přes angličtinu (přesněji

v pchin-jinu) sice sinologové připouštějí,

anglofonní přepisy

nicméně český dětský čtenář

z tohoto přepisu

nepozná, jak dané jméno vyslovovat - situace je obdobná jako u přepisu
komplikovaných jmen z

angličtiny (např.

výslovnostně

Weasly). Slovenská překladatelka transkribuje

podle platných tabulek na Čeho Čchang.
Převaha přepisu

kvalitu originálu, do

poukazuje na tendenci překladatelů zachovávat cizost jako

nějž nechtěli

nijak výrazně zasahovat. Jejich přístup

motivován vnitřní logikou příběhu- někteří studenti pocházejí původně
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může

být navíc

z nekouzelnických rodin, tedy rodin ukotvených v primárním světě, jenž ani v předchozí
kategorii nebyl lokalizován.

Postavy sekundárního světa - Profesoři
V této kategorii již vidíme, zejména v
postupů (čtyřikrát

českém překladu, větší pestrost použitých

diskurzní ekvivalent, zejména na úkor přepisu, viz Tabulka 4.1.).

Najménech vyučujících si Rowlingová dala záležet- obsahují lexikální a konotativní
významy, aluze na antickou mytologii, aliteraci.

Překladatelé

se museli snažit odhadnout,

nakolik jsou slovní hříčky a významy zakomponované ve vlastních jménech transparentní
pro

dětského čtenáře

originálu.

Vladimír Medek podle svých slov překládal jen ta jména, kde se to

"zvukově

srovná s originálem". 204 Byl si tedy jednoznačně vědom důležitosti zvukové stránky
originálu a nechtěl mu být v tomto

směru nevěrný. Překladem jmen

Brumbál

(Dumbledore), Prýtová (Sprout), Zlatoslav (Gilderoy) a Kratiknot (Flitwick) vychází
vstříc

cílovému

čtenáři.

U ředitele školy Dumbledora se zavedla interpretace, že jeho

jméno je odvozeno od staroanglického slova pro čmeláka, tuto interpretaci posílila sama
Rowlingová. V interview uvedla, že ona sama je muzikálně založená a jméno

Dumbledore si vybrala proto, že si představovala, jak si tato postava sama pro sebe
brouká. 205 Z této interpretace se zřejmě odvíjí také Medkovo řešení Brumbál-lze však
namítat, že v češtině evokuje spíš

medvěda

nebo mrzouta. Ve slovenských médiích

se objevila námitka, že Brumbál nezní tak vznešeně jako Dumbledori06 , nicméně tuto
kvalitu, domníváme se,

zprostředkovává dostatečně

zachování křestního jména (přepsané

Albus). Rozhodnutí přeložit toto jméno se však ještě může ukázat jako problematické.
Poukázali jsme již na obtíže, které

způsobuje překládání otevřeného

díla. Albus

Dumbledore má v originálu stejné iniciály jako jeden z jeho předchůdců, Armando
Dippet, jenž byl ředitelem Hogwarts v době, kdy tam studoval Tom Riddle (student,
z

něhož

se později stane Lord Voldemort). Pokud by se Rowlingová rozhodla tuto shodu

v dalším pokračování příběhu

nějak

využít, dostalo by to

českého překladatele

do

svízelné situace.xxxiii

xxxiii V pátém díle se však dozvíme, že Dumbledore se celým jménem jmenuje Albus Percival Wulfric
Brian Dumbledore, což by překladateli naopak mohlo pomoci.
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Jméno dalšího z učitelů, narcisty Gilderoya Lockharta, v sobě kumuluje hned
několik

lexikálních

významů

a silně charakterizuje svého nositele. Pro

čtenáře

originálu

je toto jméno transparentní (gilded - pozlacený; roy - od royal - královský, lockharttransformováno z locked heart- uzamčené srdce, srdce člověka, jenž vidí jen sebe).
Medek překládá křestní jméno

zdařile

jako Zlatoslav, zachovává tak konotace na zlato-

pozlacený, jméno díky tomu působí nadneseně,
Překlad jména Prýtová, protějšek

a hodí se k učitelce předmětu

stejně

jako celá osobnost této postavy.

anglického Sprout, zachovává lexikální význam

bylinkářství.

Profesor Kratiknot své české jméno získal

díky invenci VL Medka, který vycházel z morfému wick- knot, obsaženého
v originálním jménu Flitwick a zbytek dokomponoval ve snaze uchovat zvukovou
podobu. Ve slovenském překladu u všech těchto jmen najdeme přepis. Slovenský
je tak oproti

čtenáři

originálu

či českého překladu

čtenář

ochuzen.

U dalších dvou jmen, jež nesou transparentní lexikální význam- Filch, Hoochpřevádí český

i slovenský text přepisem. Filch (z angl.filch- ukrást,

školník, jenž pořád pobíhá po budově a s oblibou konfiskuje

"uchmatnúť")

je

studentům jejich věci;

Madam Hoochová má na starosti sportovní vyžití studentů (hooch - z angl. alkoholický
nápoj nízké kvality) -zde je možná spojitost s hooligans a sportovními zápasy v Anglii.
Další jména již nenesou tak transparentní významy a dostáváme se stále více do roviny
spekulací.

Například

ve jméně učitele velice nudného předmětu-

Binnse (bin -koš na odpadky)

můžeme vidět

dějin

magie- profesora

spojení se slovem garbage (odpad), jelikož

tento předmět studenti považují za nudný a zbytečný.

Stejně

čtenáři

se na někoho, odseknout), snub

evokovat slova jako snake (had), snap

(urážka). Ve jménu profesora Quirrela

(obořit

spatřují někteří

tak Snape bude anglickému

zkomoleninu quarrel (hádat se)

a squirrel (veverka) - Quirrel působí dojmem přestrašeného člověka a v prvním díle se
hádá s profesorem Snapem. Tato jména byla v obou překladech přepsána,

zmiňované

lexikální a konotativní významy tak nebyly pro cílového čtenáře zachovány.
Další skupina jmen je odvozena z latiny, nebo obsahuje přímo odkaz na postavy
antické mytologie. Sem patří Albus, Rubeus, Severus, Sinistra, Argus, Minerva, Remus
Lupin, Hagrid. Slovenský i český překlad ve všech případech zvolil přepis. Pro rodilého
mluvčího angličtiny

je však latina blíže než pro mluvčí slovanských jazyků (cf. Severus -
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severe, Sinistra - sinister), kde je transparentnost pro
dospělé

čtenáře poněkud

snížena. Pro

a latiny/mytologie znalé čtenáře však překlad ukrývá stejné narážky jako

originál.

Postavy sekundárního světa -

autoři

knih, historické a fiktivní postavy

V této kategorii se k substitučním strategiím přiklonil na několika místech nejen
český,

ale i slovenský překlad. Jména- přezdívky jsou většinou přeložené za použití

slovníkového ekvivalentu

(Eager!Horlivý!Nedočkavý,

Evil/Zlý/Diabolský,

Oddball/Podivný/Podivínsky, Weirdi-!Čudesná, Smarmyi-/Podlízavý, ), v jednom případě
český překlad vytváří

pomocí morfologických prostředků češtiny diskurzní ekvivalent

v podobně jména Vendelína

Výstřednice

(Wendelin the Weird), zachovávaje aliteraci

originálu (cf. slovenské Vendelína Čudesná), a jednou nesystematicky přepisuje
(Gregory Smarmy).
U autorů učebnic pro studenty Hogwarts se slovenský překlad drží originálu
a všechna jména přepisuje (Quentin Trimble, Newt Scamander, Bathilda Bagshotová,
Arsenius Jigger, Adalbert Wa.ffling, Phyllida Sporeová, Miranda Goshawková). Naproti
tomu český překlad kombinuje přepis (Trimble, Bagshotová) s překladem transparentních
jmen (Newt- Mlok, Switch- Cvak, JiggerJestřábová). Opět

Stopečka,

Spore- Výtrusová, Goshawková-

tak vychází vstříc dětskému čtenáři, jenž se nemusí prokousávat

seznamem nesrozumitelných a těžce vyslovitelných jmen. Vzhledem k tomu, že jak
v originále, tak v překladu, se jedná o jména neobvyklá,
řešením

zvýrazňuje překladatel

svým

nereálnost, pohádkovost příběhu.

Mnohem zřetelnější příklon k pohádkovosti v českém překladu představuje
poetizace při rekonstrukci jmen zakladatelů jednotlivých kolejí školy Ho gwarts, od nichž
jsou odvozena i jména samotných kolejí. V originále jsou tato jména Godric Gryffindor,
Helga Hu.fflepuff, Rowena Ravenclaw a Salazar Slytherin.
obsahují aliterace,

příjmení

Kromě

toho, že tato jména

ukrývají (více či méně transparentní) odkaz k zvířeti, jež

kolej symbolizuje a nachází se v jejím erbu. Charakteristické vlastnosti příslušníků koleje
vyjmenovává magický klobouk, jenž studenty-prváky do jednotlivých kolejí rozděluje
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(s. 88/I originálu).xxxiv Gryffinfor má ve znaku lva (gryphin/griffin je mytologické zvíře
s tělem lva a hlavou a křídly orla, symbolizuje spojení odvahy a inteligence, lev je
zároveň symbolem krále zvířat207 ), Hufflepuff má ve znaku jezevce (huff and puff je

anglický onomatopoetický výraz pro zvuk, který jezevec vydává- symbolika jezevce je
však nejasná, v křest'anské symbolice je spojován s lakomoste08 , jedná se však o jméno
pro "vedlejší" kolej a výběr jezevce zřejmě nemá hlubší význam), Ravenclaw má ve
znaku orla,

ačkoliv

raven znamená havran (havran bývá spojován s tajemstvím věštby,

s talentem a chytroste09 , charakteristickou vlastností členů této koleje je moudrost)
a konečně Slytherin má ve znaku hada (slither- šoupat se, plazit se, sly -lstivý, mazaný,
úskočný).

V češtině zní jména zakladatelů následovně: Godric Nebelvír, Helga

z Mrzimoru, Rowena z Havraspáru a Salazar Zmijozel. Aliterace nebyla zachována,
zřejmě

proto, že v prvním díle se vyskytují pouze jména kolejí a teprve v druhém díle

Rowlingová představuje zakladatele i s jejich křestními jmény. Obsah druhého dílu
překladatel

tedy pravděpodobně neznal, což je škoda, protože v době, kdy Vl. Medek

překládal první díl do češtiny, vyšly již v angličtině první tři díly. Česká jména Nebelvír

a Mrzimor sice zní krásně, ale úplně se z nich vytratila původní sémantika. Havraspár má
jak estetické, tak významotvorné kvality, v případě Zmijozelu možná překladatelská
interpretace odhalila čtenářům víc, než původní název -zmije a zlo v českém názvu
působí negativněji

a expresivněji než úlisnost a vychytralost, kterou konotuje originální

název.
Slovenská překladatelka se rozhodla příjmení zakladatelů a jména kolejí vytvořit
podle charakteristiky vyřčené magickým
tato
při

řešení

"třídícím"

diskurzními ekvivalenty Gsou velice

kloboukem (s. 88/I)- přestože jsou

silně

vázaná na kontext), překladatelka

jejich tvorbě zvolila cestu explikace. Slovenskému čtenáři servíruje informace, které

v originálních jménech nejsou explicitní- Chrabromil (Gryffindor), Bifl'omorová
(Hufflepujf), Bystrohlavová (Ravenclaw), Slizolin (Slytherin).

Zároveň

se v druhém díle

rozhodla zachovat aliteraci i za tu cenu, že křestní jména zakladatelů, až na jedno, mění Richard Chrabromil (odvážný jako lev, odvážný se slovensky řekne mj. chrabrý), Brigita
Bifl'omorová (bifl'ujú sado úmoru, tj. šprtají se bez konce), Brunhilda Bystrohlavová,

xxxiv Ne vždy je však spojitost mezi zvířetem, jménem zakladatele koleje a charakteristickou vlastností
jejích členů zcela transparentní, resp. pochopitelná. Nabízíme zde pouze jednu možnou interpretaci.
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Salazar Slizolin (asociace na slizký lépe vystihuje sémantiku originálmno Sly-therin než
české

Zmijozel, kde došlo poněkud k posunu v interpretaci). Všechna uvedená řešení jsou

velice

silně

vázaná kontextově, byla vytvořena za přispění tvořivého vkladu překladatele

a vycházejí vstříc cílovému čtenáři. V

českých

diskurzních ekvivalentech je zjevná snaha

o poetizaci, slovenská překladatelka se více držela smyslu a vytvořená jména jsou
explikativnc=v
Za komentář stojí také chybné použití přepisu u jmen Ptolemy a Circe, které
slovenská překladatelka ponechává beze zrněny, zatímco

český překladatel

rozpoznal

souvislost s historií, resp. mytologií, a překládá ekvivalentem Ptolemaios a Kirké.
U překladu Druidess Cliodna vychází vstříc

český překlad

svému

než slovenský. Slovenské děti mají v textu druidku, zatímco české
Přestože

dětskému čtenáři
čtou

více

o keltské kněžce.

slovník udává obě možnosti jako ekvivalent anglického druidess,

české řešení

na děti klade menší nároky než slovenské.

Postavy sekundárního

světa

-

čarodějnické

rodiny a ostatní

I v této kategorii je nejpoužívanějším postupem přepis.
zde

zřejmě

světě

sehrála roli logika věci- čarodějnické rodiny žijí

a mají převážně anglická jména. Rozdíly mezi

českým

Obdobně

(částečně)

jako u

studentů

v primárním

a slovenským překladem

jsou však i tak poměrně výrazné.
Český překlad použil diskurzní ekvivalent v sedmi případech, naproti tomu

slovenský jenom jednou (ve všech ostatních případech používá přepis). Stan

Silnička

(Stan Shunpike) a Ernie Bourák (Ernie Prang) jsou dva případy výjimečně vydařených
ekvivalentů.
zároveň

Medek zde vytváří hybrid, jenž zachovává anglickou národnost postav,

ale zprostředkovává českému

čtenáři

lexikální význam obsažený v příjmení

(shunpike- jezdit po vedlejších silnicích), navíc dodržuje i aliteraci.
Aliterace se uchovala i v přepisu jména Peter Pettigrew- je to bývalý přítel Harryho
otce, malý

vzrůstem

a chabý v morálních zásadách, možná právě to

naznačuje

jeho jméno

Na okraj je třeba poznamenat, že slovenský vydavatel ignoroval v grafické úpravě knihy zvířecí
symboliku obsaženou v charakteristice jednotlivých kolejí. Anglické i české vydání námi analyzovaných
prvních tří dílů obsahuje erb školy Hogwarts se všemi čtyřmi zvířaty, ve slovenské verzi knihy tento erb
není zobrazen. Celkově je česká edice po grafické stránce propracovanější a hravější než slovenská. Český
grafik nakladatelství Albatros si vyhrál s vloženými dopisy, využívá kreslené písmo a barevně odlišený
podklad.
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v originále (z fr. petit- malý, angl grew- vy/rostl). Vycházejíce z
v jeho jméně

spatřovat

také kombinaci

významů

angličtiny můžeme

pet (domácí zvířátko) a grew (vy/rostl) -

Pettigrew v příběhu vystupuje nejdříve jako potkan!krysa patřící Ronovi, teprve na konci
třetího

dílu se čtenáři dozví, že se jedná o proměněného kouzelníka. Tyto významy

nebyly čtenářům překladů
stejně

zprostředkovány. Překladatelé

u jména Pettigrew zvolili přepis

jako u ostatních členů party kamarádů, kam patřili Harryho otec James, a dále

Remus J. Lupin a Sirius Black. U Blacka Rowlingová nepochybně využívá lexikálního
významu tohoto jinak poměrně

běžného

anglického jména. Až do konce třetího dílu jsou

čtenáři

udržováni v mylné domněnce, že Black je postava záporná a že zradil Harryho

otce. U

českých

a slovenských čtenářů neznalých

angličtiny

nebude tuto

domněnka,

jež

se nakonec ukáže jako zavádějící, posilňovat sémantika jména postavy.=vi
Obdobně

V

angličtině

zvířetem

Medek ani Petrikovičová nepřekládají jméno rodiny Weaslyových.

weasel znamená lasička, přičemž vlastnosti obvykle spojované s tímto

nemají nic

společného

se

skutečnou

charakteristikou rodiny (snad až na jednoho

z bratrů Percyho ). Tento lexikální význam zdá se být podružným a překladatelé
nepřistoupili

(například

k vytvoření hybridního jména, tj. k substituci slovníkovým ekvivalentem

za Lasičku),

čímž

by částečně

změnili

národnost celé rodiny, jejíž členové

nesou anglická křestní jména (Ron, Bill, Charlie, Arthur, Molly, Fred, George, Ginny,

Percy).
Jediné použití diskurzm1w ekvivalentu ve
spočívá příběh

Riddle je ve

slovenštině

se týká slovní hříčky, na níž

druhého dílu. Student vystupující v originále pod jménem Tom Marvolo

skutečnosti

Lord Voldemort, což odhalí přesmyčkou svého studentského

jména, které funguje jako anagram(/ am Lord Voldemort). Samotné anglické slovo riddle

Na tomto místě bychom se rádi zmínili o symbolice barev a vztahu k alchymii, na něž někteří
v souvislosti s textem HP upozorňují. Protože nejsme v této oblasti nijak fundováni, uvádíme tyto
informace jen pro zajímavost a upozorňujeme, že se pohybují v rovině spekulací. V alchymii existuje
symbolika barev - výrobu kamene mudrců měly provázet změny zbarvení zpracovávané substance. V této
symbolice figurují barvy černá- bílá - (žlutá) - červená. V pátém díle HP umírá Sirius Black, v šestém
Albus Dumbledore. Postavou se jménem odpovídajícím červené je další z Harryho "pomocníků" - Rubeus
Hagrid. Podle tohoto schématu by v dalším díle mohl zemřít právě Hagrid. Je otázkou, zda tato fakta
opravdu mají nějakou souvislost se záměrem autorky, která i na jiných místech používá aluze ke světu
alchymie (např. Agrippa, v HP čarodějka, která v první díle Ronovi chybí ve sbírce kartiček známých
osobností kouzelnického světa, ve skutečnosti středověký učenec Agrippa z Nettelsheimu, autor díla
Okultní filosofie, v němž odhaloval vlastnosti rostlin, kamenů a kovů z pohledu astrologie, Kabaly,
medicíny a magie), nebo jde pouze o náhodné zakomponování těchto prvků bez hlubších vnitřních
souvislostí.
xxxvi
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(hádanka, rébus) navíc tomuto jméno dodává další rozměr. Slovenský i český překlad
zachovávají slovní hříčku, ne však již odkaz jména na sebe sama.
zůstat

Slovenštině

se podařilo

blíž u původního jména -Tom Marvoloso Riddle (a zachovat tak ve jméně

riddle pro

angličtiny

alespoň

znalé čtenáře), v přesmyčce pak A som i lord Voldemort. V

českém

řešení

textu vystupuje Tom Rojvol Rgddle- Já lord Voldemort, na anglické riddle toto

rezignuje. Oba překladatelé řešili situaci upravením středního jména, resp. malou
úpravou

příjmení. Střední jméno zůstává čtenáři

utajeno až do momentu odhalení pravé

identity této postavy, která do příběhu vstupuje nejdříve jako autor přísně tajného
denníku T. M. Riddle (v

češtině

T. R. Raddle), pak se s ním Harry setkává jako s Tomem,

a až na konci příběhu je odhaleno
střední jméno

střední jméno

a slovní hříčka, kterou

tvoří. Přestože

není u nás příliš obvyklé, s touto reálií nebude mít dětský

pravděpodobně

čtenář

žádné potíže. Diskurzní ekvivalent, který oba překlady vytvořily,

je funkční, i když

nezprostředkovává

V daném kontextu je adaptace

celou pragmatickou informaci (riddle- hádanka).

středního

jména jakožto specificky cizorodého prvku

opodstatněná.

Jméno Voldemort v
v obou překladech

zůstává

sobě

skrývá francouzské vol de mort, tedy

doslovně

let smrti,

beze změny. Toto jméno však v knize používají pouze

Dumbledore a Harry, ostatní používají zástupné oslovení He Who Must Not Be Named
nebo You Know Who. Použití antonomázie v tomto případě slouží k zprostředkování
strachu, který prožívali a prožívají obyvatelé čarodějnického

světa

v souvislosti s tímto

čarodějem. Český i slovenský doslovný překlad má blízko ke kalku - v češtině ani
slovenštině

není totiž obvyklé tvořit jména tímto

způsobem,

jenž v

angličtině patří

k standardním slovotvorným prostředkům (tj. substantivizace slovesa nebo celé fráze).
Doslovný překlad však v případě literární postavy neruší, funkce antonomázie je
zachovaná. Zajímavé je použití pomlčky v obou překladech: Ten-jehož -jméno-nesmíme-

vyslovit a Ten-Čo-Ho-Netreba-Menovať. Ve slovenském překladu byla použita nesprávná
modalita, která by odpovídala anglickému He- Who-Need-Not-Be-Named. Druhé "opisné"
jméno této postavy- You Know

Who-překladatele

staví před otázku, jak do

zakomponovat vztahy mezi postavami (tj. tykání nebo vykání) a zapojení do
(skloňování). Přeložené

jméno podle kontextu nabývá různých podob, ve

Veď- Viete-Kto, Veď- Vieš-Kto, Veď- Viete-Komu,
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s

Veď- Viete-Kým,

něj
věty

slovenštině

v češtině Vy-víte-kdo,

..,

Ty-víš-kdo, atd. Toto řešení není vždy právě elegantní, na druhou stranu můžeme

argumentovat, že přispívá k ozvláštnění textu- postava lorda Voldemorta je záhadná
sama o sobě a neobvyklý způsob jeho oslovování tento efekt posiluje.xxxvii
Jako příklon k pohádkovosti v českém překladu vnímáme překlad přezdívek
Moony/Náměšíčník, Wormtail!Červíček, Padfoot/Tichošlápek, Prongs/Dvanácterák. Tyto
přezdívky

si dali Harryho otec James a jeho tři kamarádi, když studovali na Hogwarts.

Slovenský překlad neobsahuje deminutiva- jména Námesačník, Červochvost, Tichošl'ap,
Paroháč

se lepé se hodí pro partu kluků v pubertálním věku.

Skloňování

Nyní bychom se ještě rádi krátce věnovali

způsobu skloňování

proprií, který

překladatelé v textu zvolili. Řešení bratří Medků jim bývá, podle jejich vlastních slov,

někdy vytýkáno.
přidávají

210

Při jménech odvozených z latiny zachovávají celé jméno, k němuž

pádové koncovky,

např.

Snape, Snapea, Snapeovi; Sirius, Siriuse, Siruisovi;

Kornelius, Kornelius, Korneliusovi. Je potřeba si uvědomit, že se v tomto

případě

nejedná

o latinská jména per se, autorka se latinou pouze inspiruje, a pokud budeme tato jména
považovat za umělecký prostředek, nikoliv

součást

skupiny proprií morfologicky

odvozených z latiny a skloňovaných podle speciálních pravidel,
s názorem překladatelů, že tento způsob

skloňování je

pro

můžeme

souhlasit

dětského čtenáře

"pochopitelnější a přirozenější" 211 . Ke zjednodušené formě skloňování latinských I

latinou inspirovaných jmen se přiklonily také slovenské překladatelky.
Na druhou stranu ale sama autorka při výskytu latinských slov,

např.

Animagus

ve třetím díle, používá latinský plurál Animagi. Své čtenáře tedy nepodcěňuje, anglické
děti

se obeznámí s latinskou formou

skloňování.

Výskyt jmen Sirius, Cornelius, Lucius

a dalších je ale v textu mnohem častější než použití výrazu Animagus. Je pravděpodobné,
že kdyby bylo v překladu používáno

skloňování

bez zachování nominativní koncovky,

xxxvii V souvislosti s tímto jménem je zajímavý návrh Julie McDonough, která ve své deskriptivně
preskriptivní magisterské práci analyzuje překlady jmen v HP do francouzštiny a španělštiny. Tvrdí, že pro
francouzského čtenáře je jméno Voldemort, jež bylo ve francouzském překladu přepsáno, příliš
transparentní a mělo by být nahrazeno jménem poangličtěným, například Deaththief McDONOUGH, J.
Muggles, and Quidditch, and Squibs, OhMy! A Study of Names and Onomastic Wordplay in Translation,
with a Focus on the Hany Potter Series. MA Thesis. Ottawa, Kanada: University of Ottawa. 2004. s. 62.
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mohlo by to na dětského

čtenáře působit jako

forma exotizace, která v originále není

přítomna.

4.2.2. Jídlo

Jídlo obvykle vystupuje v pohádkách, a nejen tam, jako symbol bezpečí,

naplnění

a dostatku. 212 V literatuře pro děti je jídlo a pití často jedním ze stěžejních témat
příběhu.xxxvňi

Dokud žil Harry u Dursleyových, v oblasti jídla strádal. Hostiny na škole Hogwarts
fungují jako symbol- Harry je v tomto

světě

doma a je tam o něj postaráno.

Přestože

se hostiny odehrávají na zámku Hogwarts, servírují se tradiční jídla anglické kuchyně
a to byl také

důvod, proč

jsme je zařadili do primárního

světa.

Do sekundárního

světa

jsme pak zahrnuli všechny neobvyklé až magické poživatiny, které si Rowlingová do
svého příběhu vymyslela.

Jídlo- primární svět
Jídlo patří mezi
čeští

silně kulturně

vázané veličiny. Tam, kde to bylo možné, využívali

i slovenští překladatelé přímých metod. Z

nepřímých

se objevuje popis, adaptace,

amplifikace, kompenzace a generalizace. SlovmK:ový ekvivalent nebo doslovný překlad
použili v osmi, resp. sedmi, případech ze dvanácti (sweet/pamlsek/sladkos(

bread/chleba/chleby, roast turkeys /pečení krocani/pečené morky).
Čeští překladatelé dvakrát sáhli po adaptaci, dlužno podotknout, že v jednom
případě

k adaptaci poněkud svévolné- sherbet lemons, což jsou citrónové bonbóny

se šumivou náplní, jsou přeloženy jako citrónová zmrzlina.

Překladatele zřejmě

význam slova sherbet - zmrzlina, používaný zejména v americké

angličtině.

svedl

V textu je

pak vykreslována poměrně kuriózní situace, kdy Dumbledore při vážném rozhovoru

xxxviň Možným vysvětlením toho, proč jsou jídlo a jména jídel v literatuře pro děti tak důležité, uvádí R.
Oittinenová - z výsledků vědeckých výzkumů vyplývá, že děti ve věku do deseti let mají v ústech mnohem
víc chuťových receptorů než dospělí. Schopnost vnímat sladkou chuť souvisí právě s počtem a funkcí
těchto receptorů, jež se u dospělých a dětí liší. Z fyziologických důvodů proto děti preferují chuť sladkou,
zatímco dospělí dávají přednost pálivé, kde důležitější roli hraje jejich čichová složka. (OITTINEN, R.
Translating for Children. New York: Garland Publishing. 2000. s. 55.)
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s profesorkou McGonagallovou na ulici před domem Dursleyových "zrovna odněkud
vytahoval dva pohárky citrónové zmrzliny" ("unsticking two sherbet lemons").
Slovenská překladatelka zase poměrně

svévolně

adaptuje u slova crumpets.

Crumpets jsou britskou specialitou, pečou se z mouky, brambor a kvásku, a podávají se
horké a s máslem. Český překlad zobecňuje na koláčky, slovenský je popisuje jako
koláčiky

z piškótového cesta, což přibližně odpovídá tomu, co by děti na Slovensku

očekávali

k

svačině

nebo k čaji.

U marshmellows slovenská překladatelka vysvětluje, že to jsou penové cukríky.
Vl. Medek se nespokojil s marshmellows, jak je známe, a pro

svět

magie a kouzel

vymyslel ibiškové pokroutky. Ibišek se totiž anglicky řekne hibiscus anebo marsh mellow
-jedná se tedy o kompenzaci, protože vymyslel nový,
činí

neotřelý

pamlsek,

obdobně

jako to

Rowlingová.
Nejistá je motivace pro adaptaci chipolatas na bramborové lupínky, slovenský

překlad

tady zvolil vhodný popis- korenisté párky. Slovenské překladatelce uniklo

kalkové spojení maslový hrášok (butter peas), naopak vhodně explikuje, že šťáva
podávaná v

stříbrných

u nás se obvykle

mísách byla lahodná, hustá a masová (thick, rich gravy), protože

šťáva

servíruje už rovnou na talíře.

Jídlo- sekundární svět
Mnohem zajímavější je jídlo, které si Rowlingová vymyslela pro
kouzelm1ců

a jež nám,

obyčejným smrtelm1cům,

nikdy nebylo

svůj svět

dopřáno, ať

žijeme

v Londýně, Praze nebo v Martině. Svou jazykovou vynalézavost a tvořivost předvedli
čeští překladatelé

v českém,

pět

i slovenské překladatelky při vytváření diskurzních ekvivalentů (sedm

ve slovenském překladu). Z nepřímých postupů se dále uplatnily adaptace,

generalizace, poprvé také výrazněji redukce a v jednom případě také partikularizace.
K nejlepším českým řešením bezpochyby patří Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak

(Bertie Botťs Every-Flavour Beans) podle vzoru

"kuře

stokrát jinak", šumivé bzučivky

(Fizzing Whizbees), Maxovy Maxižvýkačky (Droobles Best Blowing Gumxxm)

xxxix Maxovými maxižvýkačkami nahradil ve třetím díle Pavel Medek původní doslovnou Drooblovu nejlepší
nafukovací gumu z prvmno dílu.
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a zubočisticí vláknopastilky (Toothflossing Stringmints).
vyváří

kompozita, v Maxových

maxižvýkačkách

Podobně

jako Rowlingová

navíc přibyla aliterace, jež patří

k oblíbeným nástrojům autorky originálu.
Slovenské diskurzní ekvivalenty se nevyznačují (kromě šumivých

bzučalek)

takovou jazykovou tvořivostí jako ekvivalenty české, slovenské překladatelky spíš
vymýšlejí nové poživatiny při využití stávajících jazykových forem,

například ďatelinové

pivo (butterbeer), tekvicové piróžky (Pumpkin Pasties). Obdobný postup při vymýšlení

diskurzních ekvivalentů uplatnil v jednom případě také český

překladatel-

máslový ležák

(butterbeer) se záhy stal oblíbeným artiklem české kuchyně a objevily se skutečné

recepty na tento původně imaginární nápoj.x1 Inspirace moderními reklamními slogany
se projevila u žvýkaček nazvaných žuvačky Super extra vel'ké bubliny (Droobles Best
Blowing Gum).

Vhodným popisem řeší slovenský překlad
(Levitating Sherbet Balls), zatímco český
méně přístupný

šerbet

levitačné

překladatel

(levitační šerbetové

Slovenský překlad na jednom místě

ovocné zmrzlinové gul'ky

na tomto místě ponechal poněkud

koule).
nevhodně

použil amplifikaci, v níž čtenáři

podsouvá, že Hagrid svým hostům naservíroval obrovské koláče (rock cakes), což je
vlastnost, kterou bychom snad od kulinářských specialit obra očekávali,

nicméně

důležitou vlastností rock cakes je, že jsou tvrdé. Český překladatel to vynalézavě vyřešil
vhodně

použitou adaptací (griliášové hrudky). Adaptace se v českém

překladu

uplatnila

také v dalších řešeních- Ogdenská starorežná (Ogden 's Old Firewhisky), máslový ležák
(Butterbeer), gumoví slimáci (leZly Slugs) a geniální dortíčky z odpalovaného
(Cauldron Cakes). Slovenský překlad adaptaci využívá méně

nápaditě-

těsta

uplatnily se

pouze kyselinové šumienky (Acid Pops) a pudingové koláčiky místo Custard Tart
překlad řeší

(český

popisem- dort s vaječným krémem), posléze téměř slovníková adaptace

pudding na tortu.

Zajímavý je také další cenzurní moment ve slovenském překladu v souvislosti
s alkoholem- pumpkinfizz překládá tekvicový šumivý nápoj, zatímco
nebojí použít dýňové šampaňské,
xi

ač

se jedná o prózu pro

děti

český překladatel

a mládež.

Internetový vyhledávač Google nalezl939 stránek, které obsahují slovní spojení "máslový ležák". Viz.
<http://www .nadoma.czlhtml/receptar/receptar_detail. php ?id= 13155> [online]. [cit. 2006-08-22]

např.
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se

Některé

pamlsky překladatelé

zobecňují,

tak strawberry-and-peanut-butter ice

cream se stávájahodovou a arašídovou zmrzlinou, resp. jahodovou zmrzlinou
s arašidovým maslom, Treacle Fudge je zjednodušeně řečeno opravdu sirupové cukroví
(slovenský překlad zachovává exotičtější melasové fondánové pralinky). K ochuzení
cílového čtenáře dochází zejména v případech, kdy překladatelé aplikovali redukci.
Pokud však došlo pouze ke zjednodušení tradičních anglických jídel v předchozí
kategorii

(např.

protože pro

steak-and-kidney-pudding na masový nákyp) text nebyl výrazně ochuzen,

čtenáře,

jídla patří ještě

jeho fantazii a potěšení z četby, jistě není zásadní to, jestli do onoho

hovězí

maso

či

nikoliv.

Nicméně

u magických pamlsků, jež opět povstaly

z fantazie Rowlingové, je zásadní, pokud se překladatelé snaží či nesnaží bohatost obsahu
zachovat. Český překlad v tomto místě selhává u cukrových párátek (sugar quills)
a křehkých lízátkek s cukrovou polevou (Sugar-spun Quills), které se nepovedlo
adekvátně převést

brká.

ani slovenské překladatelce, jež čtenářům servíruje krehké cukrové

Skutečnou představou

uprostřed

Rowlingové bylo

zřejmě něco

jako cukrová vata, která má

místo "mudlovského" párátka brko.

4.2.3. Topografie

Topografie- primární svět
Podobně

jako u vlastních jmen osob, ani u místních názvů překladatelé

neprosazovali lokalizaci.

Děj

se odehrává v Anglii, v překladech dominuje přepis

a slovmK:ové ekvivalenty zavedených názvů (Kent, Yorkshire, Dundee, Bristol,

Cokeworth, Aberdeen, Anglesea, Wales; Británie/Británia, Brazílie/Brazília, Černý
les/Čierny les).

Slovenský překlad na několika místech explikuje (v naší terminologii tomu
odpovídá překladatelský postup amplifikace).

Přidané

informace jsou začleněny do textu

a nikterak neruší, ve vhodné míře rozvíjejí znalosti

dětského čtenáře

prostředí

Bath).

(grófstvo Devon, grófstvo Kent,

internátní školu, kam

chtějí

mestečko

Podobně

o anglickém

Smeltings, soukromou

Dursleyovi poslat svého rozmazleného synka, explikuje

na Smeltinskú súkromnú školu,

obdobně

ze Stonewall High
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dělá

Stonewallskú štátnu.

Na druhé
obecně

straně

slovenský překlad vynechává zmínku o Charing Cross Road a mluví

o centre Londýna.
Rowlingová však primární svět svého příběhu nestvořila jako přesnou kopii

našeho

světa.

Vymyslela si fiktivní městečko Little Whinging (whinging je anglické

slangové slovo a znamená bez ustání si na něco
odpovídá whine- kňučet,

fňukat),

stěžovat,

v americké

angličtině

mu

kde bydlí rodina Dursleyových. Little Whinging

oplývá fádností a stereotypem, o to

větší je

pak kontrast s prostředím školy čar a kouzel

Hogwarts. Český překladatel aktivoval při převodu názvu Little Whinging svou
básnickou licenci- Kvikálkov morfologicky odpovídá českým zeměpisným
sémantiku little a můžeme v něm snad zaslechnout echo kvíkání,

celkově

názvům,

nese

však působí

značně pohádkově

a nenavozuje atmosféru řadového anglického městečka. Naproti tomu

slovenský překlad

vůbec

nevyužívá strukturálních možností slovenštiny- Nevel'ké radosti

nepřipomínají, především kvůli

nestandardnímu pravopisu,

zeměpisný

název. Jejich

sémantika se možná také odvíjí od whine, nebo je narážkou na způsob života v tak
nudném městě. Ani jednomu z překladatelů se nepodařilo vymyslet zcela uspokojivý
ekvivalent pro toto netypické jméno. Právě tady mohli překladatelé uplatnit postup,
při němž

by bylo

vytvořeno

anglicky znějící jméno, které by však neslo význam

srozumitelný v češtině.

Little Whinging umístila Rowlingová do Surrey, na jihozápad od Londýna.
Pro některé fanoušky HP je důležitý i sebemenší detailx1i, proto se domníváme, že by měl
být tento údaj v překladu zachován. Český překlad přitom zmínku o geografické poloze
vypouští.
Dursleyovi bydlí v ulici Privet Drive (privet- ptačí zob).
rostlina používaná při

pěstování

obyvatel- jsou to lidé,

kteří

Ptačí

zob, okrasná

živých plotů, může symbolizovat charakter jejích

se od ostatních distancují,

vytvářejí

se mezi sebou ploty

a maloměšťácké bariéry. Druhá možná interpretace říká, že Privet Drive je místo, kde je
Harry chráněn, neboli hedged-in (hedge- plot) proti černé magiixlii. Ve slovenštině
překladatelka překládá
vhodnější).

slovním spojením Privátna cesta (ulica by v tomto kontextu byla

Toto řešení vzniklo buď nedopatřením, nebo je výsledkem vědomé snahy

xli Viz. například detailní mapky a popis domu Dursleyových a jeho okolí
<http://www .hp-lexicon.org/muggle/privet_drive.html> [online]. [cit. 2006-08-23].
xlii <http://www.hp-lexicon.org/muggle/privet_drive.html> [online]. [cit. 2006-08-23].
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zachovat zvukovou podobnost s originálem a zároveň

naznačit

charakter místních

obyvatel, kteří se od sebe separují a stráží si svůj soukromý prostor. Český překladatel
vytvořil

pro

Zobí ulici, pro

dospělé

dětské čtenáře zřejmě

spojitost s ptačím zobem nebude průhledná,

tak do textu vložil malou hádanku.

Topografie- sekundární svět
V některých dílech fantasy je topos sekundárního
a věrně zakreslen do map

(např. Středozemě

Guinové). Tento rozměr sekundárnímu

J. R. R. Tolkiena,

světu

měli

Přesto

však má i Rowlingové

svět

rozpracován

Zeměmoří Ursuly

K. Le

HP chybí, v prvních čtyřech dílech se téměř

celý děj odehrává ve škole Hogwarts, proto Rowlingové
málo míst.

světa podrobně

svoji

stačilo vytvořit

vnitřní

pouze několik

logiku, kterou by překladatelé

zachovat. Uvedeme si dva příklady- oba představovaly pro překladatele poměrně

spletitý problém.

Hogsmeade je jedinou výlučně kouzelnickou vesnicí ve Velké Británii.
Před

odhalením "nekouzelm1cy" ji

(podobně

jako hrad Hogwarts), chrání kouzla.

Etymologicky patří Hogsmeade do jedné řady k Hogwarts a Hog's Head (název hospody
v Hogsmeade),
bradavičnaté).

přičemž

název Hogwarts vznikl přesmyčkou z warts hog (prase

Z příběhu zatím není jasné, proč Rowlingová zvolila právě tuto symboliku.

V křesťanské mytologii mají divoké prase i

vepř

domácí převážně negativní

symb ol1"ku. 213
Kanec byl symbolem anglického krále Richarda III a figuruje také v keltské a irské
mytologii. U nás v příbězích ani pohádkách, pokud je nám známo, není kanec příliš
obecně

obvyklý, prase

má spíše negativní konotace. Encyklopedie Wikipedie uvádí,

že kanec symbolizuje odvahu a prudkost v boji, případně pohostinnost. 214
Zmínka o Hogsmeade se objevuje až v třetím díle, kdy už překladatelé
zavedený ekvivalent pro Hogwarts- v češtině Bradavice, ve
tomu

můžeme

příbuznost

slovenštině

měli

Rokfort. Díky

pochopit řešení slovenské překladatelky- Rokville. Snaží se zachovat

Hogwarts- Hogsmeade a do

který existuje v

angličtině

řešení

vkládá morfologický kořen pro vesnici,

(village). Stejný lexém však existuje ve francouzštině

(Ze village- vesnice, Za ville- město) a v kombinaci s názvem školy Rokfort se nelze
ubránit asociacím s Francií. Do textu tím vnáší cizost a exotičnost prostředí, ovšem
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výrazně

odlišnou od originálu. Lokalizace do francouzského

prostředí

navíc pro

slovenskou překladatelku, resp. slovenské čtenáře, musela přinést další komplikace
ve čtvrtém díle, kdy do

děje

vstupuje škola čar a kouzel z Francie, v originále nazvaná

Beauxbatons (víc o překladu Hogwarts na str. 77-83).
Český překladatel vymyslel Prasinky- opět se neubránil pohádkovému

deminutivu, snad aby zmírnil "hrubost" prasete. Zachovává sémantiku originálu, rozluštit
etymologickou příbuznost s Bradavicemi je však obtížné- i dospělý čtenář bude mít
pravděpodobně

problém spojit si Prasinky a Bradavice v obraz prasete bradavičnatého.

České řešení vychází se snahy kompenzovat ztrátu, která nastala při zjednodušení

Hogwarts na Bradavice.
Druhý příklad představuje zdánlivě bezproblémový název Godric' s Hollow, jenž
se objevuje v první kapitole prvního dílu. Tam se ukryli Harryho rodiče, když je
pronásledoval Voldemort. Český i slovenský překlad kombinuje naturalizovaný přepis
a slovníkový ekvivalent

(Godrikův důl/Godrikova

úžl'abina). Bez kontextu by toto řešení

bylo v pořádku. V druhém díle se ale dozvíme, že zakladatelem koleje, kam patřili
Harryho rodiče a kam chodí i Harry, byl Godric Gryffindor. V tak malém světě, který je
celý pod taktovkou J. K. Rowlingové,

může jít

sotva o náhodu. V

českém překladu

je

vnitrotextová aluze zachována, zakladatel koleje se jmenuje Godric Nebelvír. Slovenská
překladatelka
změnila

ve snaze zachovat zvykovou kvalitu originálu, i když ne přímo aliteraci,

Godric na Richard a aluze se tím z textu vytratila.

Ve všech ostatních případech si překladatelé vystačili s přepisem nebo
slovníkovým ekvivalentem. Kouzelnické
připomínající

Alcatraz,

zůstalo

vězení Azkaban,

svým názvem nápadně

v překladech jako Azkaban. Rodina Arthura Weaslyho

bydlí v domě nazvaném The Burrow- česky Doupě, slovensky Brloh Qako alternativní
řešení

se nabízelo útulnější Kutloch).
Do

středu

Londýna umístnila Rowlingová dvě ulice, které jsou před zraky mudlů

skryté a patří do kouzelnického
hříčkou,

světa.

Skrytost ulic koresponduje se skrytou slovní

kterou do jejich názvů Rowlingová vložila- Diagon Alley v sobě skrývá slovo

diagonally (diagonal- příčný), Knockturn Alley pak slovo nocturnally (nocturnalnoční).

V prvním případě se ani jednomu z překladatelů slovní hříčku zachovat

nepodařilo, překládají pouze sémantický význam (Příčná ulice/Šikmá ulička). V druhém

70

případě vytvořil

Vladimír Medek Obrtlou ulici, odvozenou od výrazu "obrátit se na

obrtlíku"- vyjadřuje tím temnou povahu místa, kde se prodávají věci související s černou
magií.

Nepodařilo

se mu sice zachovat kalambúr, ale název působí neobvykle a jeho

význam musí čtenář, podobně jako čtenář originálu, odhalit vlastním úsilím.

4.2.4.

Měna

Měna

a míry -primární svět

a míry

Je všeobecně známo, že ve Velké Británii se i po zavedení metrické soustavy SI
stále používají tradiční jednotky délky a váhy. V HP se setkáváme se stopami (joot)
a palci (inches). V českém překladu jsou tyto angloamerické míry zachovány, v palcích
se měří například délka kouzelnické hůlky, ve stopách je vyjádřena výška trolla, jenž
do hradu Hogwarts pronikne v prvním díle. Slovenská překladatelka zvolila adaptaci
a tyto údaje převádí precizně na metrickou soustavu (eight and a halfinches I
dvadsaťjeden

a pol centimetra, seven

inches!sedemnášť a

tri švrte centimetra).

Rozhodnutí zachovat v českém překladu anglické míry přispívá ke zdůraznění anglického
koloritu. Pro

dětského čtenáře

bude tento údaje ale pravděpodobně nesrozumitelný-

s přepočtem na metrickou soustavu mívají problémy i
směru

někteří dospělí čtenáři.

V tomto

vychází slovenský překlad svým čtenářům vstříc, zatímco český se rozhodl pro

exotizaci.

Měna

a míry - sekundární svět
V kouzelnickém světě se používají peníze, pro

něž

Rowlingová vymyslela názvy

galleons, knuts a sickles (pro zajímavost, jsou to mince a jejich vzájemná hodnota je
1 galleon = 17 sickles = 493 knuts). Český překladatel vymyslel svrčky (knuts) a srpce

(sickles), pouze galeony

přepisuje

v naturalizované podobě. Etymologii

nám nepodařilo objevit,

české svrčky

těchto výrazů

se

však zní jako něco malého a jako neologismus

pro název mincí fungují v textu velice dobře,

stejně

jako srpce. Slovenská překladatelka

na kreativitu rezignovala a rozhodla se pro přepis ve všech třech případech (galleóny,

knuty, sikle), u galleónů navíc ponechává ve slovenštině cizorodé dvě "I".
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4.2.5. Obecné pojmy kouzelnického

světa

Do kategorie "Obecné pojmy kouzelnického
základní výrazy týkající se kouzel a čarování ve

světa" jsme zařadili

světě

HP

všechny

(čarodějnické pomůcky

a další

propriety jsme však vyčlenili jako samostatnou kategorii). U obecných pojmů
se překladatelé museli

vypořádat

s bohatostí angličtiny, která má v této oblasti velice

pestrou slovní zásobu (spell, jinx, hex, enchantment, charm, curse, bewitching). Za druhé,
a to považujeme za důležité, bylo žádoucí používat zvolené pojmy konzistentně
a dodržovat přiměřenou míru

specifičnosti

tak, aby

svět

HP v překladu

měl

stejnou míru

koherence jako originální svět HP.
V češtině je patrná tendence k větší explikaci (popis byl použit 9-krát,
ve slovenském překladu 3-krát), ve

slovenštině

zase ke generalizaci (generalizace jako

postup byla ve slovenském překladu použita 5-krát, v českém ani jednou).
Začněme

nepodlehl

u nejobecnějšího

svodům

označení-

magie. Ani jeden překlad v tomto případě

v podobě internacionalizmu magie/mágie. (Ten se v překladech

uplatňuje pouze v zavedeném slovním spojení černá magielčierna mágia). Český překlad

obvykle používá slovní spojení čáry a kouzla, jež se vyskytuje především v českých
pohádkách. V slovenském překladu nacházíme slovmK:ové ekvivalenty kúzlo,
posun

směrem

příp.

kúzla,

k pohádkovosti zde není patrný.

Podívějme

se nejdříve na synonymní řady spell, charm, enchantment, hex, jinx

a curse. AňgTídé výrazy spell a charm jsou významově totožné, liší se ovšem
v kolokacích, do nichž vstupují (to work charms, to use spells). Další výrazy mají
poněkud

specifickou sémantiku - enchantment je slovo vyjadřující stav

"očarování"

(podle NSOED je to "state of being under a spell"), hex se používá jako synonymum
ke curse, nese tedy negativní konotace (curse v původním významu jako "utterance
of God", která na dotyčného snese zlo- NSOED), a konečně jinx může v angličtině
označovat člověka

nebo

věc,

který nosí smůlu nebo

vědomě

škodí (NSOED).

Pro spell a charm překladatelé používají střídavě kouzlo/zaklínadlo,
ve

slovenštině

pak kúzlo/zaklínadlo, stejné výrazy se objevují i u slova enchantment,

pro něž by bylo v češtině možné použít také očarování, ve slovenštině půvabné čaromoc.
Negativní konotace jinx se v českém překladu podařilo zachovat v transpozici- uřknout,
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v některých názvech kouzelných formulí je jinx překládáno jako kletba, jen výjimečně
obecnějším

kouzlo. Negativní asociace výrazujinxed zachovává také výraz zakleté,

obdobně jinx-free

- není zakleté. V slovenském překladu jsme pouze při prvním výskytu

jinx-free narazili na překlad, který zachovává negativní asociace originálního výrazunie je (na

ňom)

zlá kliatba, v ostatních případech používá slovenský překlad opět

obecnější

zaklínadlo nebo začarovaný. Výraz curse překládají bratři Medkové jako

kletbu/zlé kouzlo, slovenský překlad si na několika místech vypomáhá transpozicí
na zakliať. Nevyužívá dalších synonym jako jsou např. urieknu(
Kompozita utvořená v
překladatelé
předponu

angličtině

pomocí předpony counter- překládají čeští

i slovenské překladatelky kalkovým způsobem, tj.

doslovně přeložili

i slovní základ. Tak se countercharm stává protikouzlem, ve slovenštině

protikúzlom; countercurse je v češtině protikletba (ale
kontextu i protizbraň), ve
odčarovat.

kalkový,

zarieknuť.

slovenštině

někde

také protikouzlo, podle

si překladatelka pomáhá zobecňující transpozicí

Tato řešení považujeme za doslovný překlad, jenž však nehodnotíme jako

přestože

vznikl překladem předpony a slovotvorného základu. Domníváme se,

že slova jako protikletba či protikúzlo v systému CJ fungují a nepůsobí rušivě,
ve

slovenštině

i v češtině existuje mnoho kodifikovaných

výrazů začínajících předponou

proti- (protijed, protilátka, protihrác).
Při převodu

další skupiny výrazů jsme v českém překladu identifikovali posun,

který hodnotíme jako projev tendence situovat překlad

směrem

k pohádkovosti. Jedná se

o výrazy obsahující adjektivum dark, jež se Vl. Medek rozhodl překládat jako zlýv kontextu příběhu to má jistě svou logiku, ale touto lexikální volbou vnáší do textu
axiologický aspekt, který v originále takto
důležitá

nuance - ve

zlé, bílé nebo

černé,

jsou pro příběh

světě stvořené

explicitně

obsažen není. Ztrácí se jemná, ale

Rowlingovou není všechno jednoznačně dobré nebo

jako je tomu v pohádkách. Domníváme se, že asociace výrazu dark

důležité, např.

v pozdějších dílech (5., 6.) se čtenáři dozví, jak došlo

k tomu, že nadaný bystrý mladý čaroděj Tom Riddle se stal temným lordem
Voldemortem. V českém překladu je ostřeji vybudovaná dichotomie dobra a zla, tak jak
ji známe z pohádek. V tomto duchu překládá Vl. Medek Dark Lord, což je zástupné
jméno/oslovení lorda Voldemorta, jako Pán zla, dark side!forces jako mocnosti zla
(případně

v transpozici dát se na stranu zla), Dark Mark je Znamení zla, Dark Order-
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Říše zla, případně vláda zlaxliň, dark creatures jsou stvoření zla nebo zlovolní/zlověstní
tvorové/stvoření.

Slovenská překladatelka se přiklonila k zachování temný a mluví o temném
lordovi.

logiku

Obdobně

světa,

DarkArts jsou temné sily. Na některých místech ale nerespektuje

v němž centrální roli hraje konflikt dvou skupin čarodějníků, dvou životních
svět

cest, mezi nimiž volí každý, kdo tento
rodiče

obývá- když Hagrid mluví o tom, že Harryho

se Voldemort nepokusil zlákat na the Dark Side,

že sa nedali

nahovoriť na nič

nekalé.

Kralovičová

Petrikovičová zobecňuje

a píše,

tento způsob v dalších dílech přebrala,

ve čtvrtém díle píše o Temnom znamení!Dark Marka vláde temna/Dark Order.
U dark arts a dark wizard, jež také patří do lexikální řady propojené logikou
"temného

světa",

zachovává VL Medek jejich jazykovou příbuznost, mluví o černé magii

a černokněžníkovi, což v tomto případě nehodnotíme jako posun, protože se jedná
o zavedené české výrazy a kalky typu temné umění/magie či temný čaroděj by působily
nepřirozeně.

V slovenském překladu se místo dark arts

střídají

temné sily a čierna mágia,

dark wizard je zlý čaroděj, lexikální příbuznost není zachována.

V kategorii obecných pojmů se vyskytuje několik neologismů, které tvoří
základní "terminologii" světa HP.

Překladatelé

je převádějí ponejvíce diskurzním

ekvivalentem, případně popisem. Sem patří výraz Muggle, snad nejznámější neologismus
ze série o HP, a jeho odvozeniny Muggle-borns, Mudblood.xliv V příběhu o HP označuje
slovo Muggle na rovině denotace lidi,

kteří

nemají kouzelnické schopnosti.

Zároveň

však

s sebou nese konotativní významy- na osoby definované jako Muggle pohlížejí ostatní
kouzelníci

buď prostě

případech jsou

jako na jiné, odlišné, nebo jako na "outsidery", a v mnoha

dokonce Muggles považováni za méněcenné. Tuto interpretaci podporuje

také samotné slovo Muggle, jež v

sobě

nese

mug (ksicht, grimasa; slang. moula, blbec,

ozvěnu

vůl),

anglických slov jako mud (bláto),

muddle (zmatek,

nepořádek;

otupit;

Výrazy Dark Mark a Dark Order se vyskytují ve čtvrtém dílu, avšak vzhledem k naší argumentaci jsme
považovali za důležité je uvést. Volba směřovat text směrem k pohádkovosti má nepochybně vliv
na překlady dalších dílů.
xliv J. Randall uvádí, že Rowlingová nebyla první, kdo slovo Muggle použil. Mezi lety 1926 a 1972 se prý
používalo v americké angličtině jako slangový výraz pro marihuanu (muggle-head bylo označení pro
člověka, který kouřil trávu, muggler pak byl drogově závislý). Svá tvrzení však Randall ničím nedokládá,
proto se přikláníme k interpretaci zachycené ve slovníku Oxford English Dictionary, jenž J. K. Rowlingové
autorství slova Muggle přiznává. (RANDALL, J. Wizard Words: The Literary, Latin, and Lexical Origins
ofHarry Potter's Vocabulary. In Verbatim- The Language Quarterly. Vol. 22. Iss. 2. 2001. s. 2.)
xliii
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blábolit) 215 a dále ji potvrzuje definice ve slovni'ku OED, kam byl neologismus Muggle
zařazen, protože se již dnes v angličtině běžně používá i mimo kontext HP. xlv

VL Medek vymyslel zvukově velice podobné mudla!mudlové, podobně
J.

Petrikovičová

se snažila zachovat zvukovou podobu slova a používá slovo

mukel!muklovia. VL Medkovi se svým řešením podařilo zachovat i negativní konotace
původního

výrazu, mudla asociuje slovo šmudla, tedy něco jako nešika, případně

nečistotný člověk.

Slovenské řešení hodnotíme jako mírně problematické, ovšem tento

názor může být výsledkem subjektivmno vnímání ovlivněného

českým

významem slova

mukl, tedy vězeň. Je však pravděpodobné, že slovenské děti nebudou výraz mukel
asociovat s českým mukl a spojí si ho s významem, který se konstituuje čtením HP.
Nicméně

faktem

zůstává,

že slovenské mukl nemá ve

slovenštině

podobné asociace jako

anglické Muggle nebo české mudla.
Výraz Muggle se rovněž objevuje ve složeninách Muggle-born a Mudblood.
VL Medek v prvním případě používá popisné žáci z mudlovských rodin,

podobně při

hledání ekvivalentu Mudblood, jež v originálním kontextu funguje jako pejorativum,
rozumně

rezignoval na snahu vytvořit jedno slovo. Experimentoval s adjektivem

mudlovský a k němu hledal vhodné substantivum. Nakonec se rozhodl pro slovní spojení
mudlovský šmejd/mudlovská šmejdka.xlvi Také slovenská překladatelka vyřešila Muggleborn popisem (deti s muklovským původom), za Mudblood dosazuje humusák/humusáčka.
Ztrácí se opět vnitrotextová návaznost,

stačilo přitom důsledně

O Muggles se v originále mluví také

nepejorativně

používat výraz muklovský.

jako o non-magic folk, non-

magic people. Český překlad používá přepis, řešení variuje: lidé, co neumějí žádný čáry
a kouzla/co

neuměj

kouzlit/co jim kouzla nic neříkají, nebo jednou dokonce lidé

nedisponující čarodějnými schopnostmi. Ve slovenském překladu nalezneme jak přepis
(l'udia,

čo

nevedia čarovat), tak poněkud nestandardní, ale funkční nečarodejníci.

xlv "Muggle: invented by JK (Joanne Kathleen) Rowling (b. 1965), British author of children's fantasy
fiction. In the fiction of JK Rowling: a person who possesses no magical powers. Hence in allusive and
extended uses: a person who lacks a particular skill or skills, or who is regarded as inferior in some
way." (OED Online. [online]. [cit. 2006-07-05]. <http://www.oed.com>.)

K adjektivu mudlovský zkoušel výrazy "bastard, zmetek, ksindl, šunt, hnida a póvl", nakonec zůstal
u jemnějšího šmejd. (MEDEK, P., MEDEK, V. Slovník k Harry Potterovi: Verze po dílech 1-4. [poslední
úpravy 2001-08-05]. s. 16.)

xivi

75

Opakem Muggles jsou Squibs, ve

světě

HP tento výraz označuje lidi,

narodili v kouzelnické rodině, ale sami kouzelnické schopnosti postrádají.

kteří

Opět

se

se jedná

o poměrně hanlivý výraz, squib znamená v angličtině kromě jiného "vtip, který vyšel
naprázdno, vtip, který nezabral", v zastaralém použití také přímo lump, mizera. 216
Takovýmto jedincem, jemuž jeho stav přivodil značné komplexy, je školník Filch.
V češtině vymyslel Vl. Medek slovo moták, v němž se pejorativnost i aluze na zkažený
vtip ztrácí.

Podobně

slovenský ekvivalent šmukel, jenž vznikl pouze obměnou mukla, tyto

kvality postrádá.
Dalším neologismem Rowlingové je Animagus. P. Medek vyšel vstříc svým
čtenářům

a vymyslel kompozitum zvěromág. Slovenská překladatelka použila přepis,

slovenské

děti

se v textu setkají se slovem animágus (pl. animágové), které jim

pravděpodobně

nic neřekne. V tomto případě si anglické děti význam dovodí snáze, a to

nejen z kontextu, ale i z běžných anglických slov animal

(zvíře)

a magician (kouzelník),

kdežto animágus je pro slovenské děti exotickým nesrozumitelným slovem.
Podobně parselčina jako

ekvivalent hadího jazyka nazvaného v originále

Parseltongue. V tomto případě je ale řešení slovenské překladatelky odůvodnitelné tím,
že slovo parsel si Rowlingová pravděpodobně vymyslela, nenabízí se žádné přímé
spojení s běžným anglickým výrazem

(kromě

anglického parcel, jež však se v této

souvislosti nezdá být významné, a hlásky "s" obsažené ve slově parsel se nejeví žádná
jiná spojitost), a proto pro čtenáře VT nebude jeho význam transparentní, podobně jako
parselčina

čtenáře

a Parselan (tj.

člověk,

který tímto jazykem vládne) není transparentní pro

slovenského překladu a význam nabývají pouze v kontextu. Vl. Medek prvek

neobvyklosti nivelizuje, protože používá popisné a vysvětlující hadí jazyk. Neobvyklost
se snaží do slovního spojení dodat, když místo

nepříznakového

používá na některých místech slovní spojení mít hadí jazyk.

76

používat hadí jazyk

4.2.6. Hogwarts

Jak jsme již předeslali v části

věnované

topografii, název Hogwarts vznikl

pravděpodobně jako přesmyčka anglického výrazu warts hog- prase bradavičnaté.xlvii

Český ani slovenský ekvivalent jména se neskládá z jednoslabičných slov jako originál,

proto podobná přesmyčka nepřicházela v úvahu. Český překladatel si z oněch dvou
významů

vybral ten, jenž si

snadněji

spojíme se

světem kouzelníků

a čarodějnic

a vymyslel Bradavice. Slovenská překladatelka šla v samostatném tvůrčím vkladu ještě
dál. Rolifort zní cizokrajně,
názvem je podle D.
do slovenštiny,

ač

spíše francouzsky než anglicky, a spojitost s původním

Petrikovičové,

vnitřní-

autorky diplomové práce o překladu HP

rolifort, druh sýra s modrou plísní (obdoba české nivy) podle ní

spojujeme se zápachem obdobně jako prase, které rovněž vydává specifický zápach? 17
Z hlediska reálií je název fiktivní školy pro kouzelníky náročný na překlad,
protože je ukotven v anglickém prostředí. Samotný koncept internátní školy pro žáky
ve věku od ll let, což je dolní hranice pro přijetí na Hogwarts, je u nás poměrně
neznámý. Pro

dětského čtenáře

však cizost prostředí nemusí být překážkou

čtenářského

požitku, dokonce je tomu v jistém smyslu právě naopak- přispívá k ozvláštnění příběhu.
Harry a ostatní odcházejí z domova, daleko od rodičů či
dobrodružství v neobvyklém prostředí,
pro

čtenáře překladů umocňována

přičemž

pěstounů,

a zažívají

neobvyklost kouzelnického

světa je

cizokrajným nádechem reálií anglických.

Plný název školy zní Hogwarts School ofWitchcraft and Wizardry, což
Vl. Medek překládá přesně jako Škola čar a kouzel v Bradavicích. Nebylo sice možné
zachovat aliteraci,

nicméně

používá v názvu zaužívané slovní spojení čáry a kouzla místo

anglického Witchcraft and Wizardry. Slovenský překlad je volnější a méně přesný -

xlvii Z této interpretace vycházeli oba překladatelé. Sama Rowlingová ale tvrdí, že k použití jména Hogwarts
ji inspirovala kytka ho gwort, botanickým názvem crotus capitatus: "Ideas come from all sorts of places and
sometimes I don't realise where I got them from. A friend from London recentl y asked me if I remembered
when we first saw Hogwarts. I had no idea what she was talking about until she recalled the day we went to
Kew Gardens and saw those lilies that were called Hogwarts. I'd seen them seven years before and they'd
bubbled around in my memory. When Hogwarts occurred to me as a name for the school, I had no idea
where it carne from." Tento citát pochází z internetu a zdroj ani datum údajného interview
s J. K. Rowlingovou se nepodařilo najít. (HP Lexikon. [online]. [cit. 2006-08-21].
<http://www.hp-lexicon.org/hogwarts/w_pl_hogwarts.html>.)
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Rolifortská stredná škola čarodejnícka.

Můžeme

se jen dohadovat, proč

Petrikovičová

z Rolifortu udělala střední školu, snad aby zdůvodnila ono internátní zařízení, které
na středním stupni

výjimečně

existuje také na Slovensku. Hogwarts

kouzelnictví ve věku ll až 17 let,

věkovou

navštěvují

adepti

strukturou tedy odpovídají přibližně

žákům

osmiletých gymnázií. Český překlad místo anglického students používá v souvislosti
s frekventanty prvního ročníku,
překladatelka

alespoň

v prvním díle,

důsledně

zvolila výraz študenti- vnáší tím do textu prvky

slovo žáci, slovenská

středního

(resp. vyššího)

školství. Hogwarts se dělí na čtyři houses, jejichž názvy, odvozené od jmen zakladatelů,
jsme analyzovali na str. 58-60. Medek překládá house jako kolej,

Petrikovičová

zvolila

vysokoškolský termínfakulta.xiviii Poněkud jiné konotace než originální common room
má takéfakultná klubovňa,jež evokuje oddělenou místnost vyhrazenou pro skupiny
a zájmové kroužky, zatímco common room, neboli společenská místnost, je určena
k trávení volného času a setkávání všech

studentů,

z tohoto prostoru se pak jde dál

do jednotlivých studentských pokojů.
Vyučující jsou

spíše náš

titulováni Professor, v překladech profesor/profesorka, tedy opět

středoškolský,

resp. gymnaziální úzus. Vybraným žákům se uděluje titul prefect

-jejich úkolem je dohlížet na ostatní studenty. Na našich školách speciální označení
pro tuto funkci nemáme, výraz prefekt však existuje, i když se jeho použití v češtině
a slovenštině liší218 • V českém překladu je prefekt doplněn vysvětlující poznámkou pod
čarou, kterou do textu vložila jazyková redaktorka219 . Podobně kulturně vázanými výrazy

jsou head boy a head girl.

Bratři

Medkové k těmto problematickým pojmům ve svých

poznámkách uvádějí, že podle nich jsou nejvhodnějšími ekvivalenty přední žák a přední
žákyně,

protože na celé škole je tato funkce/důstojenství jenom jedna a žáci o ni

aktivně

usilují. Po zásahu jazykové redaktorky byl však Vl. Medkem navrhovaný výraz v prvním
díle na důležitý žák, ve druhém najeden z nejlepších žáků a v třetím díle byla zavedena

Slovník nabízí pro house jakožto specifický umělý útvar internátní školy, jenž slouží na podporu
soutěživosti žactva, výraz oddíl (VAČS, s. 357), v českém i slovenském kontextu má však slovo oddíl

xlviii

konotace spíše směrem k oddílu pionýrskému, případně sportovnímu. V češtině se dnes kolej běžně
používá k označení "zařízení pro hromadné ubytování a někdy též stravování vysokoškolských studentů".
SSJČ však tento význam uvádí až na třetím místě. Další významy podle SSJČ jsou: 1) středověký typ
společného ubytování profesorů a žáků, universita, 2) vyšší škola s internátem (SSJČ, s. 352). Poslední
z uvedených významů přesně odpovídá koleji jak existuje ve světě HP. Naproti tomu slovenské fakulta
jednoznačně evokuje prostředí vysoké školy a reálie originálu tím poněkud modifikuje.
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adaptace na primus/primuska.xlix Jak ale poznamenává VL Medek, v tomto pojmu chybí
sémantika onoho jmenování, kterou obsahuje originál. 220 Slovenský překlad uvádí
střídavě

slovní spojení najlepší študák/študáčka nebo neutrální najlepší v triede, tento

popis je však nepřesný a původní obsah pojmu head boy/girl poměrně

výrazně

vyprazdňuje.

K dalším překladatelsky zajímavým položkám v kategorii Hogwarts patří zkratky
OWLs a NEWTs. Obdobné zkratky existují ve

skutečném vzdělávacím

systému ve Velké

Británii (GCSEs, A-levels). OWLs jsou zkratkou pro Ordinary Wizarding Levels, NEWTs
zastupují vtipně pojmenované Nastily Exhausting Wizarding Tests. Tyto zkratky v sobě
zároveň

nesou název zvířete typického pro kouzelnický

(sova), jež ve

světě

svět,

v prvním případě owl

HP slouží k doručování pošty, ve druhém newt (mlok), oblíbená

surovina pro různé elixíry. U první zkratky se ani v jednom z překladů

nepodařilo

najít

odpovídající ekvivalenty- NKÚ (náležitá kouzelnická úroveň) a V.Č.Ú. (vynikajúca
čarodejnícka úroveň) převádějí
hříčku,

pouze význam jednotlivých slov a "animální" slovní

která vznikne z prvních písmen těchto slov, se nepodařilo zachovat. Navíc

ve slovenském překladu došlo k sémantickému posunu,

výběr

slova vynikajúci

za ordinary není opodstatněný. V druhém případě se oba překladatelé snažili zachovat
slovní hříčku. Český překladatel vymyslel OVCE- ohavně vyčerpávající celočarodějné
exameny.
zaměnil

Podařilo

se mu zachovat sémantickou i pragmatickou informaci, i když mloky

za ovce, přičemž ovce nejsou

a kouzly. Pro

děti

zvířetem,

které bychom si obvykle spojovali s čáry

je slovo exameny nesrozumitelné, jeho smysl si však mohou odvodit

z kontextu. Jedná se v českém překladu o výjimečné řešení, na jiných místech se oba
čeští překladatelé
zvítězila

cizím slovům v největší možné míře vyhýbají. V tomto případě

snaha o zachování slovní hříčky, kterou v konečném

důsledku dětský čtenář

ocení.
Slovenská překladatelka zachovala v překladu mloky, její zkratka M.L.O.K.y
(Mimoriadna legálna odborná kategória) tedy přesně reprodukuje pragmatickou

informaci, ze sémantického hlediska je ale slovní spojení Mimoriadna legálna odborná
kategória nesrozumitelné a jasně prozrazuje snahu překladatelky napasovat výběr slov

xlix Vy vydání, z něhož jsme excerpovali pojmy do naší databáze, figuroval primus a primuska již v prvním
díle, zřejmě po dodatečných redakčních úpravách.
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na zkratku M.L.O.K. jako sémantický ekvivalent NEWT, kterou se rozhodla zachovat. 1
U vybavení a popisu hradu Hogwarts si překladatelé

vystačili většinou

s přímými

postupy (doslovný překlad, slovmK.ový ekvivalent). Ve slovenském překladu nás zarazil
výběr

slova žalár za anglické dungeons, jež sice odpovídá reáliím středověkého hradu,

nicméně český

ekvivalent sklepení se zdá vhodnější vzhledem ke

skutečnosti,

že v

těchto

prostorách probíhá výuka. li Rozhodnutí českého překladatele možná souvisí se snahou
obrousit drsné hrany originálu s ohledem na předpokládaný

věk čtenáře,

i na překladu Fat Lady (název obrazu, jenž ukrývá vchod do jedné z

dáma. Tento

výběr

což je patrné

věží)

jako Buclatá

vnáší do textu prvek poetizace - z prozaické tlusté paní dělá milou

buclatou dámu. Slovenský překlad se podobným posunům vyhýbá.

Hogwarts- předměty
Při převodu názvů předmětů

je v překladech patrný odlišný přístup.

Ve slovenském textu se překladatelky nebály ponechat naturalizované výrazy odvozené
z latiny, tak například transfigurácia (Transfiguration) nebo herbológia (Herbology).
Čeští překladatelé v těchto případech zvolili překlad (přeměňování) nebo vytvořili

ekvivalent, z něhož lze odvodit náplň

předmětu (bylinkářství).

Tato rozdílná řešení

a použité překladatelské postupy ilustrují odlišný přístup ke čtenáři. Čeští překladatelé,
jak víme, překládali podle zadání nakladatelství Albatros, jež se knihu rozhodlo
na cílovou skupinu

dětí

od devíti let, a tyto

čtenáře evidentně nechtělo

zaměřit

vystavit v textu

cizím slovům. Víme však, že sama Rowlingová čtenářům předkládá i cizí a neobvyklá
slova. Na druhou stranu

děti,

jejichž mateřským jazykem je angličtina, budou mít

k významu odvozenému z latiny blíž než mluvčí slovanských jazyků.

Herbology bude pro

ně transparentnější

Například

než pro slovenské děti herbológia, protože

Přestože v této práci obvykle neuvádíme návrhy na alternativní řešení, v tomto případě se nabízí otázka,
zda šlo sémantiku zkratky OWLs zachovat v překladu. Možné to jistě bylo, i za cenu poněkud kostrbatého
slovního spojení, například SOVY- standardní odborné vyzkoušení/vyšší zkoušky, nebo zkoušky standardní
odborné výkonnosti. Ve slovenštině pak skúška odborných vedomostí SOV, což by šlo do textu
zakomponovat jako "pripravovať sa na SOVy", "študentov čakajú SOVy", atd. Motivace překladatelů pro
zkratky NKÚ a VČÚ (NKÚ v češtině funguje jako běžná zkratka pro Národní kontrolní úřad, což ale
dětský čtenář pravděpodobně znát nebude, navíc se tato souvislost zdá být v daném kontextu irelevantní)
není v tomto případě jasná.
Ii The New Shorter Oxford English Dictionary uvádí u hesla dungeon: "strong subterranean cell for
prisoners" nebo "a deep dark vault", zároveň uvádí příklad toho, že dungeon jako původní vězení může být
předěláno např. na vinný sklep (wine cellar).
1
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z běžné slovní zásoby znají výraz herbs (byliny). Slovenský překlad v tomto smyslu
klade na své čtenáře vyšší nároky než překlad český.
Také u dalších předmětů je český překlad vysvětlující, resp. popisný, zatímco
slovenský obsahuje nezvyklá a náročnější slova. Anglické Arithmancy VL Medek
vysvětluje

popisným veštění z čísel, zatímco J.

Petrikovičová

vymyslela aritmotyku.

Anti-dementor lessons jsou v českém překladu lekce obrany proti mozkomorům,
slovenština opět ponechává protidementorské školenie, ale ne anti-dementorské školenie,
pravděpodobně

přemírou

si překladatelka uvědomovala nutnost nepřetížit dětského

čtenáře

cizích výrazů.

Další zajímavou skupinou

výrazů

jsou hesla, která studenti používají, aby se

dostali do své koleje. Tady Rowlingová opět používá i výrazy z latiny, tentokrát je
zachovávají oba překlady- bratři Medkové v tomto případě
že sémantika hesel není důležitá sama o

sobě, důležitější je

jedná o komplikovaná a těžko zapamatovatelná slova,

zřejmě

vycházeli z toho,

v tomto případě fakt, že se

např.

Caput Draconis nebo

Fortuna major (oba překlady používají čistý přepis). V dalším hesle se opakuje chyba
VL Medka -Zeman drop

překládá

citrónová zmrzlina. Velice netypickým heslem je

Oddsbodkins, které používá Sir Cadogan, postava z obrazu

dočasně

strážící vchod

do nebelvírské věžě. Oddsbodkins je eufemismus, který se používal místo rouhavého

God' s body a v minulosti fungoval jako nadávka221 . Český překladatel sáhnul po adaptaci
a do úst tohoto rytíře, jehož jméno je odvozeno ze starovelšského Cadwgan222 , vkládá
ryze české slovo Otesánek, jež s původním výrazem nemá nic
překladatelka

společného.

Slovenská

vymyslela sémanticky adekvátní a zároveň slovenské a foneticky povedené

Bodajťaparom.

Hogwarts- knihy
Jen v prvních
rozhodli

vyčlenit je

třech

dílech HP se objevuje 63

názvů

fiktivních knih, proto jsme se

jako samostatnou kategorii, přestože tematicky souvisí s Hogwarts

a s předměty, jež se tu

vyučují.

(v českém 31

ve slovenském 39), druhým

výskytů,

diskurzní ekvivalent (15

V obou překladech je nejvíce zastoupen doslovný překlad

výskytů

v každém jazyce).
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nejpoužívanějším

postupem je

Některé

názvů

z názvů knih jsou popisné, jiné obsahují aliteraci. Série aliterativních

se objevuje v druhém dílem v souvislosti se samozvaným dobrodruhem

a narcistickým grafomanem jménem Gilderoy Lockhart, jenž do Hogwarts nastoupí jako
učitel.

VL Medek i J.

Petrikovičová

v některých případech částečně

se snažili aliterace zachovat a tomuto hledisku

obětovali

i sémantiku (Year with the Yeti/Jaro

s yettim/Jeseň s yetim ). Substituce jaro nebo jeseň za year ne ní samoúčelná, nýbrž
motivovaná snahou reprodukovat aliterativní název. Zvolený postup je adekvátní, protože
u

názvů

Lockhartových knih nejde o jejich obsah.

Výčet

Lockhartových

děl

slouží

v knize především k podtržení charakteristických rysů postavy a v neposlední řadě
i k pobavení čtenáře:
Travels with Trolls
Weekend with a Werewolf
Year with the Yeti
Gadding with Ghouls
Holidays with Hags
Break with a Banshee
Voyages with Vampires

Potulky s trolmi
Výlety s vlkolakmi
Jeseň s yetim
Debaty s démonmi
Žúr s ježibabami
Besedy s banší
Úlety s upírmi

Toulky s trolly
Výlety s vlkodlaky
Jaro s yettim
Génius a ghúlové
Čtrnáct dní s čarodějnicemi
Souboj se smrtonoškou
Cestování s upíry

Nepochopení překladatelova záměru prokázal jazykový korektor O. Miiller, jenž změnil
Medkovo Usínání s upíry na Cestování s upíry. 223 Podobně slovenská řešení jsou
nekonzistentní pouze v jednom případě (Potulky s trollmi), v jednom případě je
zvukomalebnost zachována, i když název neobsahuje identická začáteční písmena (Žúr

s ježibabami). K dalším aliteracím, které se podařilo v překladech zachovat,

patří

The Monster Book oj Monsters/ Obludné obludárium! Príšerná kniha príšer,
v doslovném překladu se naopak ztratily Fowl or Foul?(Zvíře nebo bestie/ Vták
či

netvor?) nebo Charm Your Own Cheese (Jak si očarovat domácí sýr). Poslední příklad

také ilustruje tendenci

českého překladu přizpůsobit

názvy knih místnímu úzu (Lesson

One: Holding Your Wand!Lekce první: Jak držet hůlku; Bewitch your Friends .../Jak
očarovat

své přátele ... ). Slovenský překlad v těchto případech kopíruje imperativ

originálu, resp. nahrazuje gerundium deverbativním slovesem

syr; Prvá lekcia: Držanie čarodejníckeho prútika;
Překladatelé

a autora knihy. V

také ve

angličtině

shodě

Začaruj

(Začaruj

si svoj vlastný

priatel'ov ... ).

s domácím územ ve většině případů mění pořadí názvu

je běžná forma A Beginners' Guide to Transfiguration By
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Emeric Switch, v češtině i slovenštině pak Emerik Cvak: Úvod do přeměňování pro
začátečníky/Emeric

Switch:

Učebnica

transfigurácie pre začiatočníkov.

Slovenská překladatelka nahrazuje číslovky
u sportovních typů

košťat

číslicemi, podobně

jako

(Great Wizarding Events ofthe Twentieth Century/ Historické

medzníky čarodejníckych dejín 20.

storočia).

Z dalších postupů se v českém překladu

objevuje transpozice (Transfiguration Today/Moderní přeměňován{) a lingvistická
amplifikace (Magical Theory/ Teorie kouzelnického
čar

umění;

A History oj Magie/Dějiny

a kouzel), nebo jejich kombinace (Modem Magical History/ Dějiny kouzel a čar

moderní doby). Čeští překladatelé důsledně dodržují používání pohádkového čáry
a kouzla jako ekvivalent anglického magie.
Kromě

ochuzení, tyto

ztrát ve fonetické
případy jsou

v

tendenci. Ceský překladatel

rovině

dochází na několika místech k sémantickému
!

však spíše výjimkami a nevitvářejí žádnou výraznější
například

\

generalizuje Ency'clopedia ofToadstools

na Encyklopedii jedovatých hub (slovensky přesněji Encyklopédia muchotrávok),
ke

ztrátě

ve slovenském překladu dochází při převodu názvu knihy Predicting the

Unpredictable: Insulate Yourself Against Shocks/Predpovedanie nepredpovedatel'ného,
Pripravte sa na šoky. Český překladatel místo idiomatického insulate použil adekvátní
Obrňte

se proti šokům.

4.2.7. Quidditch

Quidditch je nejoblíbenější sport ve světě kouzelníků, slovy Harryho je to
"košíková na košťatech a s šesti koši". 224 Terminologie tohoto sportu je plná neologisrnů,
jež pro překladatele představují o to
pomůcek jsou

v

angličtině

větší

výzvu, že ne všechny názvy hráčů a herních

motivovány sémanticky. V překladech bylo třeba vymyslet

neologismy, které by formou zapadaly do sportovní terminologie a zároveň byly věrné
originální předloze.
Tak například hned název sportu, Quidditch, není odvozen od žádného
průhledného

sémantického základu. Jednou z možností je, že je poskládán z názvů

míčů,

které se při něm používají - Quaffle, Bludger, Snitch. V knížce Quidditch Through the

Ages Qejímž fiktivní autorem je Kennilworthy Whisp)
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vysvětluje

Rowlingová etymologii

slova Quidditch tak, že je odvozen od místa vzniku, což je Queerditch Marsh, odkud
pochází nejstarší verze této hry. 225

lii Dospělému

čtenáři je však zřejmé, že se jedná

o prodloužení fabulace, kterou Rowlingová započala vymyšlením tohoto sportu a jeho
názvu. Navíc v

době,

kdy se první díl překládal,

zmíněná

publikace ještě nebyla na světě.

Je pravděpodobné, že i kdyby překladatelé měli k dispozici Rowlingové

"vysvětlení",

moc by jim nepomohlo a museli by opět spoléhat na svou imaginaci a jazykový cit,
pokud v textu

nechtěli

zachovat pro český a slovenský jazyk nesystémové a zcela

nesrozumitelné Quidditch. VL Medek vymyslelfamifpál, Jana Petrikovičová metlobal.

Famifpál jako slovo působí rozverně, překlad stylizuje směrem k pohádkovosti,
o samotné náplni sportu však mlčí

stejně

metlobal je mnohem transparentnější.

jako originální Quidditch. Naproti tomu

Petrikovičová

použila ve

slovenštině

domestikovaný sufix -bal (futbal, basketbal), jenž vznikl transformací anglického-ball
(football, basketball), a do názvu fiktivního sportu vložila jeho charakteristickou
pomůcku-

metlu, tedy koště. Neologismus metlobal je transparentnější nežfamfrpál,

na druhou stranu lépe snese pozdější vývoj
s rodinou Weaslyových a velkou

částí

příběhu.

Ve čtvrtém díle se totiž Harry spolu

kouzelnické populace zúčastnífamfrpálového

mistrovství světa- famfrpál v tomto kontextu působí poněkud
hodí spíš do

světa

pohádek než do

světa

nedůstojně,

jako název se

sportovmno zpravodajství. Naproti tomu

metlobal snese bez problémů i tuto aktualizaci. Dlužno poznamenat, že u tohoto výrazu
hraje velkou roli subjektivní interpretace a recepce těchto

neologismů

u

čtenářů

je velice

individuální záležitostí.
Hráče rozdělila

Rowlingová na Beaters, Chasers, Keepers a Seekers (dodržuje

psaní s velkým písmenem). Název pro každou

hráčskou

pozici je odvozen od funkce,

kterou daný hráč na poli, resp. ve vzduchu, plní. České a slovenské ekvivalenty byly
utvořeny podobně:

S překladem etymologického výkladu v Quidditch Through the Ages si Pavel Medek poradil tak, že
z fafmrpálu udělal v historickém exkurzu hru, jež se v ll. století hrála u močálu Amphorpoole Marsh.
Využil tak možnosti vytvořit anglicky znějící jméno, které nese význam srozumitelný v češtině.
(ROWLINGOVÁ, J. K./ KENNILWORTHY W. Famfrpál v průběhu věků. Přeložil Pavel Medek;
ilustrovala J. K. Rowlingová. l.vyd. Praha: Albatros. 2001. s. 15.)
lli
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Beater
Chaser
Keeper
Seeker

odrážeč

odrážač

střelec

triafač

brankář

strážca

chytač

stíhač

Neobvykle působí slovenské strážca, protože stačilo použít slovníkový ekvivalent
brankár.

Překladatelka

příznakové

se rozhodla pro kompenzaci a zvolila ve sportovním kontextu

slovo, které přispívá k ozvláštnění textu. Problematický byl zřejmě překlad

výrazu Seeker, což je hráč, který se v průběhu utkání snaží zahlédnout a posléze chytit
malý létající míček nazvaný Snitch. Český ekvivalent (chytac) zdůrazňuje cíl tohoto
hráče,

jímž je míček chytit, slovenský ekvivalent (stíhac) je procesuálnější a zdůrazňuje

činnost hráče,

který tento

míček

na hříšti stíha

(stíhať-

usilovat se někoho dohonit,

chytit).
Kromě košťat hráči potřebují

následující předměty: Bludger, Quaffle, Golden

Snitch a rounders bat, což je "hůl podobná pálce, s jakou se hraje pasák" nebo jinak
řečeno "pálka (... )skoro ako bejzbalová, len (... )o niečo kratšia". Český popis rounders

bat pomocí hry pasák (playgroundball) demonstruje snahu
se cizím slovům a používat co nejvíce českých
slovenský jazyk, naproti tornu pro názvy

výrazů.

sportů běžně

českých překladatelů

Slovenský překlad,

vyhnout

stejně

jako

používá výrazy převzaté např.

z angličtiny (bejzbal, basketbal, volejbal). Bludger, Quaffle, Golden Snitch jsou
neologisrny

označující míče,

se kterými se hraje.

Uveďme

si nejprve jejich překladové

ekvivalenty:
Bludger
Quaffle
Golden Snitch

dorážačka

potlouk
camrá[
zlatonka

prehadzovačka

ohnivá strela

Bludger je míč, jenž se v průběhu hry snaží shodit hráče protivníkova družstva z jejich
košťat.

Název je zřejmě odvozen od anglického bludgeon- klacek, obušek. Tornu přesně

odpovídá české potlouk i a poměrně

věrně

i slovenská dorážačka (slovenské doraziť má

však poněkud silnější význam- 1. úplne prirazit', 2. zabit', dobit', dobit' k srnrti 226 ).
Anglický výraz to bludge má však ještě další význam, v australské a novozélandské
angličtině znamená "vyhýbat se práci nebo zodpovědnosti". 227 Podobně hráči se musí

tomuto míči vyhýbat, aby je nesrazil z koštěte.
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Quaffle si hráči mezi sebou přehazují a získávají body, když jej prohodí obručí.
Slovenská prehadzovačka je opět transparentnější než originál,
nepodařilo

sémanticky dekódovat.

pravděpodobně

Konečně

český

camrál se nám

Golden Snitch je malý míček,

s křidélky, jehož lapení je ve hře ohodnoceno nevyšším počtem bodů.

Slovenská ohnivá strela čtenáři prozrazuje, že tento míček se pohybuje vysokou
rychlostí, zatímco

český

ekvivalent opět zachovává sémantickou neprůhlednost originálu

(snitch ve významu "žalovat, donášet na někoho" je v tomto případě pravděpodobně
irelevantní). Zachovává pouze význam slova golden a k

němu přidává

sufix -ka, jenž

v češtině slouží k tvorbě deminutiv ?

28

Dalším zajímavým momentem je nahrazování číslovek číslicemi ve slovenském
překladu.

Tak Comet Two Sixty je v překladu Kométa 260, Cleansweep Five!Ometlo 5,

Nimbus Two Thousand/Nimbus 2000. Český překlad čislovky rozepisuje (Kometa Dva
Šedesát, Zameták Pět, Nimbus Dva tisíce). Tento postup považujeme za variaci, protože
změnou lingvistických prvků došlo ke změně stylu. Číslice v textu působí moderně,

v pohádce bychom se s podobným označením modelů
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košťat zřejmě

nesetkali.

4.2.8. Instituce
Jediná zmínka o instituci mudlovského,

čili

primárního

světa

se objevuje

v televizním zpravodajství. The Ministry oj Agriculture and Fisheries je v obou jazycích
přeloženo adekvátně

jako Ministerstvo

zemědělství a

rybolovu/Ministerstvo

pol'nohospodárstva a rybolovu. Všechny ostatní pojmy, které jsme zahrnuli do této
kategorie, spadají do
kouzelnického

světa

světa

sekundárního -patří sem na jedné straně "oficiální" instituce

(ministerstvo,

úřady),

na druhé

straně různé

obchody a hospůdky.

Do této kategorie jsme zařadili také název firmy, kde pracuje Vernon Dursley. V rámci
příběhu

součástí

je firma Grunnings

překladatel přepisuje
vytvořila

primármno

světa, zřejmě

proto její název český

a nechává beze změny. Slovenská překladatelka zvolila jiný postup,

diskurzní ekvivalent, který je srozumitelný ve

slovenštině

a významově

transparentní (Vrtamex), tím z textu vymazala prvek cizosti.
Při převodu

první skupiny institucí využili překladatelé

téměř

ve všech případech

doslovný překlad (Newmark tento typ převodu klasifikuje jako kalkccxxix) -Ministry

oj Magie/ministerstvo kouzel, Ministerstvo mágie; Department oj Magical
Catastrophes/odbor kouzelnických katastrof/odbor čarodejníckych katastrof; Accidental
Magie Reversal Department/ komise pro likvidaci nebezpečných
pre likvidáciu
sevřenost

nebezpečných

tvorů/ Výbor

tvorov. Ve dvou případech řeší slovenská překladatelka

originálního výrazu, jež pramení ze strukturálních rozdílů mezi

angličtinou

a češtinou/slovenštinou, amplifikací (The Misuse oj Muggle Artefacts Office/ odbor

zneužívání mudlovských výtvorů/ oddelenie pre odhal'ovanie zneužitých muklovských
artefaktov; lmproper Use oj Magie Office/ odbor nepatřičného užívání kouzel/ oddelenie
na prešetrovanie nenáležitého využitia čarodejníckých schopností).
Z překladatelského hlediska jsou zajímavější názvy

obchodů

a hospůdek, které

se nacházejí v kouzelnické vesnici nebo uprostřed Londýna ve skrytých uličkách Diagon

Alley a Knockturn Alley. Česká řešení se v tomto případě vyznačují větší jazykovou
vynalézavostí než slovenská:
Eeylops Owl Emporium
Zonko's Joke Shop

Velkoprodejna Mžourov
Taškářovy žertovné

Flourish and Blotts

Krucánky a kaňoury

Sovy každého druhu
Zonkova predaňa zábavných potrieb

předměty

Čarodejnícka literatúra pre malých i

velKých
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Název obchodu Čarodejnícka literatúra pre malých i vel'kých je vzhledem k originálu
příliš

dlouhý, navíc se tak jmenuje celá kapitola a slovenský název je zbytečně popisný

a technický. N a druhou stranu české Krucánky a kaňoury zní spíše pohádkově, navíc
obsahují kompenzaci aliterace, která se v českém překladu ztrácí na jiném místě
při převodu

(např.

Eeylops Owl Emporium nebo Magical Menagerie)

Tam, kde v příběhu vystupuje i majitel stejnojmenného obchodu, nechávají oba
překlady

název původní, t.j. jméno majitele nemění, pouze ho doplní doslovným

překladem:

Madam Malkin-s Robes for
Alt Occasions
Ollivanders: Makers oj Fine
Wands since 382 b.c.

Madame Malkinová Hábity
pro každou příležitost
Ollivanderovi I Výrobci
vybraných hůlek od r. 382

Borgin and Burkes
Florean Fortescue's
Ice-cream Parlor

Borgin & Burkes
zmrzlinářství Floreana
Fortescuea

př.Kr.

Madame Malkinová I Habity
pre každú príležitost
Ollivanderovci: výrobcovia
prvotriedncyh čarodejníckych
prútikov od roku 383 pred n.l
BORGIN A BURKES
cukrárňa Floriana Fortescua

Ve slovenském překladu BORGIN A BURKES neníjasná motivace pro verzálky, snad že
jako název obchodu se dobře vyjímá na vývěsním štítu. V české verzi použil překladatel
anglický znak"&" místo

souřadné

spojky (Borgin & Burkes), což opět text váže

k anglickému prostředí.
V slovenském překladu naopak nalezneme lokalizaci do slovenského prostředí
a tato tendence je opět spojena s reálií jídla.
na cukráreň,

zřejmě

Překladatelka změnila

ice-cream parlor

proto, že ve slovenském kontextu se zmrzlina prodávala vždy

v cukrárnách- samostatná prodejna

(kromě stánků)

se zmrzlinou, nepatří mezi slovenské

reálie.
Při převodu názvů

kouzelnických hospod dodržuje český překlad po formální

stránce úzus cílového jazyka- Three Broomsticks/ U Tří košťat; Hog's Head!U Prasečí

hlavy- zachovává rovněž etymologickou souvislost s Hogwarts a Hogsmeade.
Slovenský překlad Three broomsticks je kalkový (Tri metly), i když v textu se tato
skutečnost

následkem umístění ve větě ("u Troch metiel") ztrácí. V důsledku svého

rozhodnutí přeložit Hogwarts jako Rokfort musela Petrikovičová přizpůsobit překlad
názevu hospody Hog 's Head. Vymyslela poněkud morbidnější označení Rolifortská

lebka,

přičemž

motivace pro její volbu není jasná, když uvážíme, že Three broomsticks
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je oblíbeným místem pro studenty při výletech do kouzelnické vesnice, a v Three

broomsticks se servírují speciality jako butterbear nebo

třešňový

sirup se sodou.

Rowlingová používá aliteraci v šesti názvech. O dvou názvech jsme již mluvili

(Hog's Head, Eeylops Owl Emporium), v překladech se aliterace nezachovala,
překladatelé

dali přednost sémantickému hledisku. V přepisu se aliterace

samozřejmě

zachovává (Borgin and Burkes, Florean Fortescue). Aliteraci dále obsahuje název

Shrieking Shack/Chroptící chýše!Škriekajúca búda, což je dům ve vesnici Hogsmeade,
kde údajně straší. V české verzi je patrná snaha o
zachovat,

invenční

výběr

vklad překladatele v tomto případě

slov, jež umožnily aliteraci

dělá

z jeho volby diskurzní

ekvivalent, zatímco slovenský překlad jsme označili pouze za doslovný překlad.
Ve druhém příkladě je situace opačná, aliterace se zachovala ve slovenském překladu,
v českém nikoliv - Magical Menagerie/Kouzelný zvěřinec/Zázračný zverinec.
Celkově můžeme
jazykově invenčních

konstatovat, že český

překlad

obsahuje v této kategorii více

diskurzních ekvivalentů (8) než překlad slovenský (3), v němž se

místo toho vyskytuje popis (2), naturalizovaný přepis (1) a doslovný překlad. Patrná je
snaha o zachování, případně kompenzaci aliterace v českém překladu. Ve slovenském
překladu

kompenzaci nenajdeme.

4.2.9. Čarodějnické propriety

V kategorii čarodějnických propriet nalezneme takové univerzálie fantastického
světa,

jako jsou wands

(hůlky/prútiky),

crystal balls

cauldrons (kotlíky/kotlíky) a další. V češtině i ve

(křišťálové

slovenštině

problém použít zavedený/slovníkový ekvivalent. U

běžných

koulelkrištál'ové gule),

v těchto případech nebyl
slovních spojení jako např.

brass scales (mosazné váhylmosadzné váhy), poinsonous candles (jedovaté svíce/
jedovaté sviečky), pointed hat (špičatá čapka/špicatý klobúk) se uplatnil doslovný
překlad.

Jiná byla situace u

neologismů,

a místo přímých metod volili

většinou

kde překladatelé uplatňovali

diskurzní ekvivalent,

adaptaci.
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svůj tvůrčí

výjimečně

vklad

také popis nebo

Při vytváření

diskurzních ekvivalentů v této kategorii využívají čeští překladatelé

i slovenské překladatelky strukturních možností cílového jazyka. Uplatňuje se metoda
derivace a kompozice:
Put-Outer
Howler
Remembrall
lunascope
Time- Turner

Zhasínadlo
Hulák

zhasínač

Pamatováček

Nezabudal
luno skop
Časovrat

Vrešťadlo

lunoskop
Obraceč času
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V případě, že význam neologismů Rowlingové nebyl tak průhledný, nechávali se
překladatelé při převodu
čarodějnická

motivovat vnitřní souvislostí.

Například

Gobstones, což je

verze hry s kuličkami, převádí VL Medek jako tchoříčky, J.

vymyslela pl'uvadlíky.

Vnitřní

souvislost

spočívá

Petrikovičová

v tom, že v případě ztráty bodu

vyplivnou kouzelnické kuličky, garbles, na hráče zapáchající tekutinu. U kouzelného
prášku Floo powder, jehož požití umožní přemístit se z jednoho krbu do druhého, a tímto
způsobem vlastně

cestovat, se můžeme jen dohadovat, jestli výrazfloo souvisí s výrazem

fly. VL Medek se zřejmě domníval, že ano, překládá jako Letax. Volba slovenské
překladatelky
překonávat

poukazuje opět na vnitřní motivovanost- hop-šup prášek vám umožní

vzdálenosti raz-dva, tedy hop-šup, velice rychle.

Tato řešení zachovávají jazykovou nápaditost originálu a zprostředkovávají
cílovým čtenářům obdobný požitek z četby jako originál.
Ne vždy se však kvality originálu podařilo v plné míře zachovat. Knight Bus
obsahuje v angličtině slovní hříčku založenou na kumulaci
(rytíř)

významů

homonym knight

a night (noc). Je to autobus, který se dostaví, když se kouzelník dostane do nesnází

a přivolá ho svou hůlkou, funguje tedy jako záchranný autobus- a právě toto popisné
explikativní řešení zvolil český překladatel. Slovenský překlad Rytiersky autobus
zachovává pouze jeden z významů nightlknight a je méně explikativní než řešení české.
V jednom případě posloužila překladatelům při

vytváření

neologismu i adaptace.

Český i slovenský překlad ji vhodně použil, když z další kouzelnické hry, nazvané

Exploading Snap, udělal Řachavého Petra, resp. Rachotiaci sedmu.
V kategorii

čarodějnických

propriet jsme v obou překladech narazili na jednu

výraznou chybu. The Mirror oj Erised je zrcadlo, které ukazuje neskrytější touhy
lidského srdce. Název zrcadla je anagramem- Erised čteme pozpátku jako desire
(touha). Ve edicích, které jsme měli k dispozici, ani jeden překlad tuto slovní hříčku
nezachoval, v překladu

zůstává přepsané

zrcadlo z Erisedu/zrkadlo z Erisedu.

Přitom

nápis, který se objevuje na horním rámu zrcadla ("Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on
wohsi") a čte se rovněž pozpátku, byl

přeložen

odpovídajícím způsobem ("Mízar bozyhu

otešave lařáv ten"/"UM ZO REINA CRD SOHJO VSEIN AIR PETE IRZUU DESIRE
ZELDAK RZV"). Slovenské řešení používá nápadnější verzálky, zarazí však jeho délka
-na horní rám zrcadla by se tento nápis asi vešel jen těžko. D.
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Petrikovičová,

autorka

\

I

v

diplomové práce o překladu HP do slovenštiny, toto řešení kritizuje a navrhuje jako
alternativu kratší a přitom sémanticky rovnocenné "Ybžút acdr sohj ovs elaz ardoj ovs
šád abzen". 230 Název zrcadla Erised se objevuje také v názvu kapitoly. Rozhodnutí

překladatelů mohlo být motivováno bud' přehlednutím, nebo nechutí použít jako název
zrcadla anagram slova touhy, jež se nabízí jako ekvivalent desire. Název by totiž začínal
ypsilonem (zrcadlo Yhout/zrkadlo Ybžút), což je ve slovní zásobě obou jazyků neobvyklé.
Domníváme se, že v daném žánru je anomálie tohoto typu přípustná a navrhované řešení
by umožnilo zachovat slovní hříčku obsaženou v originále. Druhou možností, která by
navíc zachovala vnitrotextovou souvislost obsaženou v originále, bylo použít poslední
slova z nápisu na rámu zrcadla. Zrcadlo se mohlo v češtině jmenovat Zrcadlo Mízar
("Mízar bozyhu otešave lařáv ten"), ve slovenštině by si toto řešení vyžádalo jiné dělení
slov ("UM ZO REINA CRD SOHJO VSEIN AIR PETE IRZUU DESIRE ZELDAK
RZV"- např. Zrcadlo Umzor).
Do kategorie čarodějnických propriet jsme zařadili i názvy rostlin, které se
ve světě HP používají k výrobě elixírů.
překladatelů.

V

českém překladu

Při

jejich převodu je patrný rozdílný přístup

se projevuje tendence nepoužívat cizí slova,

často

se

objevují české lidové názvy rostlin a bylin. Ve slovenském překladu se naopak
setkáváme buď se slovenským nebo latinským dvouslovným botanickým názvem.
Slovenská překladatelka dokonce zpřesňuje a doplňuje botanickou informaci originálu.
Profesor Snape žákům vysvětluje, že wolfsbane a monkswhood jsou jedna a tatáž rostlina,
známá také pod jménem aconite. Zatímco v češtině nalézáme mordovník a šalamounek
jako synonyma obecnějšího omělii' ve slovenském překladu se poučíme o rozdílech
s téměř vědeckou přesností: "aconitum lycocotum a aconitum napellus sú dve pn1mzné
liň Čeština v tomto případě nabízí hojný zástup výrazů pro označení byliny známé obecně jako oměj,
z těchto informací vyplývá, že mordovník a čalamounek se často používají jako synonyma :
OMĚJ JEDHOJ (Aconitum anthora L.)- jedhoj
OMĚJ PRAVÝ (Aconitum Stoerkianum Reichb.) - dřevojed, holůbky, mordovník, pantoflíčky, svolina,
střevíčky, šalamúnek, voměj, zlý mníšek
OMĚJ ŠALAMOUNEK (Aconitum napellus L.) -bačkorky, cigánské pantofle, čertův pantoflíček, dudy,
giftkraut, hemelín, jedhoj, kačenky, kapalec, kočárky, kohoutky, koníčky, královna jedů, mordovník,
mordovníček, omej, pantoflíčky, psí mor, střevíčky, střevíčky do nebe, rostlinný arzenik (Plinius), šalamek,
šalamínek, šalamounek, venduška, voměj, vomín, vonnej vomín, výměnkářský prášek, zlý mníšek
OMĚJ TENKOLISTÝ (Aconitum anthora L.)- dobrý mníšek, jedhoj
OMĚJ VLČÍ MOR (Aconitum lycoctonum L.)- oměj žlutý, vlčí mor
OMĚJ ŽLUTÝ (Aconiturn vulparia Reichb.)- omich, psí mor, vlčí mor, žlutý mor, žlutý pantoflíček
(Byliny a jejich lidové názvy. [online.] [cit. 2006-06-06]. <http://www.darius.cz/archeus/BB_O.html>.
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rastliny, prilibica žltá a prilbica modrá, ktoré poznáme aj pod názvom akonit."
Překladatelka

navíc doplňuje informaci o tom, že "jedovatú látku akonitín však obsahuje

len druhá z nich". 231 Vylepšuje a domýšlí tím originál, čímž zasahuje to autorské domény
Rowlingové

způsobem,

který v překladu není přijatelný.

Názvy rostlin, které si Rowlingová vymyslela, převádí český překlad obvykle
stejně

nápaditými diskurzními ekvivalenty (shrivelfig/scvrklofík; puffapod/tlustolusk;

Venenomous Tentacula!úponice jedovatá; DeviZ' s Snare!Ďáblovo osidlo). Ve slovenském
překladu

byl na stejných místech použit popis (svrkávaciafiga; búrlivé struky) a přepis

(venenomous tentacula), v případě Devil's Snare je řešení totožné s českým (Diablovo
osidlo).
Tendence nevnášet do

českého

textu cizí slova se projevila i v řešení jazykové

komiky, která je v originále založená na zkomolení cizího slova. Pan Weasly, kouzelruK:,
jenž oplývá nezměrným nadšením pro všechny technické vynálezy primármno,
nekouzelnického

světa,

mluví v originále o escapators, což je malapropismus výrazu

escalators (pohyblivé schody). Vl. Medek nepoužil eskalátory, resp. jejich zkomoleninu,
ale slovní hříčku založil na záměně

ujíždějící místo

obvyklého pohyblivé. Pan Weasly

popisuje onu technickou vymoženost jako ujíždějící schody. Slovenské řešení se cizímu
slovu eskalátory nevyhýbá, překladatelka ho zkomolila na eskapalátory, a předkládá tak
slovenským dětem náročnější slovní hříčku než český text svým čtenářům.

4.2.1 O. Zaklínadla a elixíry

Nejvýraznější převahu

(v

českém překladu

mezi překladatelskými postupy má v této kategorii přepis

celkem 22,5

výskytů,

ve slovenském 23,5) a doslovný překlad (33

výskytů

v českém, 24 výskytů ve slovenském překladu). Diskurzní ekvivalent je o něco

častější

v českém překladu (10

oběma překlady spočívá
překladu

výskytů)

než ve slovenském (7). Hlavní rozdíl mezi

ve větší míře generalizace, kterou nacházíme ve slovenském

(generalizace jako postup byla použita 6-krát, v českém ani jednou).

Při

vymýšlení názvů zaklínadel a elixírů Rowlingová používá názvy popisné,

ale nevyhýbá se ani dlouhým, z latiny odvozeným slovům. Jak poznamenala Kanaďanka
L. Wytenbroeková, tato

náročnost dětského čtenáře
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neodrazuje - naopak Wytenbroeková

/i

se domnívá, že již děti ve věku kolem devíti let těmto

slovům buď

porozumí díky

kontextu, nebo se zeptají, případně se snaží význam samy aktivně dohledat. 232 Vidíme
tedy, že autorka originálu své čtenáře nepodceňovala a musíme konstatovat, že díky
hojnému užívání přepisu nebyli ani
čtenářského

čtenáři překladu

ochuzeni o tuto

náročnější

zážitku.

Názvy zaklínadel můžeme rozdělit na anglické a latinské. K těmto
skupinám přistupovali překladatelé různě.
přímo

dimenzi

Paradoxně,

dvěma

názvy odvozené z latiny (nebo

latinské) se jeví jako překladatelsky nejsnadnější- překladatelé je zachovávají

v původním znění (Petrificus Totalus, Locomotor mortis, Wingardium Leviosa,

Aparecium, Expelliarmus). Pro

české

a slovenské čtenáře tak připravili ještě o něco málo

náročnější

úkol, protože ti se oproti

příbuznost

svého mateřského jazyka s latinou, jako tomu je u

U dvou
v překladu

názvů

skloňují

čtenářům

originálu nemohou opírat o etymologickou

zaklínadel Pavel Medek se rozhodl

angličtiny.

změnit způsob,

jakým se jinde

latinská jména. Zatímco u vlastních jmen (Sirius, Lucius) je ve všech

pádech ponechaná nominativní koncovka, s odůvodněním, že pro nejmenší čtenáře je
tento způsob

skloňování pochopitelnější

a přirozenější, u zaklínadel nominativní

koncovku nezachovává- Patronovo zaklínadlo (Patronus Charm), Fideliovo zaklínadlo

(Fidelius Charm). Slovenská překladatelka řeší první případ postmodifikací (kúzlo
Patronus), v druhém případě se rozhodla pro překlad, což jsme v tomto případě hodnotili
jako amplifikaci (Kúzlo spofahlivosti), protože místo
kořenu

méně průhledného

latinského

slova používá transparentní sebevysvětlující pojmenování.
Do druhé skupiny patří anglické názvy kouzel, ty převádějí čeští překladatelé

téměř výhradně

pomocí adjektiva v premodifikaci a substantiva (Lechtací kouzlo/Iickling

Charm; Koktací kletba/ Babbling Curse),
pouze u několika názvů

elixírů

Ve slovenském překladu,

výjimečná je

postmodifikace, jež se objevuje

(Lektvar zapomnění/Forgetfullness Potion).

konkrétně

ve třetím díle, se postmodifikace objevuje častěji,

a to i v názvech kouzel (Kliatba koktania/ Babbling Curse; Kúzlo pomatenia/Confundus

Charm; Roztok puchnutia/Swelling Solution). Tato forma zní poněkud přirozeněji
a logičtěji (cf. Matoucí kouzlo; Nadouvací roztok), v premodifikaci může být význam
někdy dvojznačný (např.

roztok působí;

podobně

Nadouvací roztok- není jasné, zda se nadouvá roztok, nebo

Matoucí kouzlo- z českého názvu není zcela jasné, jestli je to
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vlastnost oné substance, nebo její účinek). U některých adjektiv tato
nehrozí (např. Lechtací kouzlo, kde je jasný účinek),
v některých případech byla z tohoto

nicméně

dvojznačnost

postmodifikace by

důvodu vhodnější.

Domníváme se, že největší slabinou slovenského překladu je již zmíněná
generalizace - Engorgement Charm se stává Zviičšujúcim zaklínadlom, Freezing Charm Znehybňujúcim

Ke

ztrátě

zaklínadlom (cf. Vykrmovací kouzlo; Zmrazovací kouzlo v češtině).

informací dochází zbytečně také při

resp. Anti-Dark Farce Spell, která J.
Obdobně

převodu

Petrikovičová převádí jako

jako u obecných pojmů kouzelnického

sekundárního

světa

pojmenování Anti-Dark Arts Spell,

světa

protikliatba/protikúzlo.

chybí slovenské terminologii

konzistentnost - v tomto případě se jedná o zaklínadlo proti černé

magii. Další nepřesnost nacházíme ve větě popisující skutečnost, že Hermiona nezískala
body pro svou kolej za to, že uměla všetky zaklínadlá (Switching Spells), ale za to,
že uměla všechna kouzelnická slova pro přeměny.
V českém překladu se

kromě výrazů

elixír, lektvar, roztok, odvar, nápoj objevují

jako synonyma ještě utrejch, dryák. Podle SSJČ je utrejch zastaralý a expresivní výraz,
v původním významu jed, v přeneseném významu nápoj se silným účinkem.

dryák je staré české slovo,

označuje přímo zázračný

nápoj, lék,

někdy

Podobně

pochybné kvality.

Slovenský překlad tak bohatým slovníkem neoplývá (elixír, odvar, nápoj, roztok),

přitom

synonymický slovník nabízí zajímavé výrazy, které by text ozvláštnily a zpřesnily
význam u

některých elixírů,

pokud by se překladatelky rozhodly je použít

almázia- silný, sladký nápoj;

brečka,

žbrnda,

(např.

mok,

ločprda).

Deficit jazykové pestrosti a tvořivosti však nemůžeme vytýkat diskurzním
ekvivalentům,

např.

jež jsou jak v českém tak v slovenském překladu jsou jazykově nápadité,

Homorphus Charm/Lidotvaré kouzlo/Zaklínadlo

človekopremeny;

Skele-Gro/

Kostirost/ Kostro-rast nebo Polyjuice Potion!Mnoholičný lektvar/odvar všehodžúsu.
4.2.11.

Zvířata

a jiní tvorové

Do této kategorie jsme zahrnuli všechna zvířataliv, stvoření a příšerky 233 včetně
duchů,

liv

jež v HP vystupují.

Stejně

pestrý jako paleta originálních tvorů je i seznam

s výjimkou triviálního psa, kočky a myši
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použitých překladatelských řešení. V

českém překladu

byl

opakovaně

diskurzní ekvivalent (10) a slovníkový ekvivalent (22), a to

častěji

použit popis (9),

než v překladu

slovenském (7-krát popis, 6-krát diskurzní ekvivalent, 18-krát slovm'kový ekvivalent).
Ve slovenském překladu se naopak více objevuje přepis (8-krát, ve srovnání se 3,5
výskyty v českém překladu) a generalizace (5, v českém 0). Oba překlady zajímavým
způsobem

pracují s adaptací.

Překladatelé

museli rozlišovat, kdy se jedná o tvory

smyšlené a kdy je jejich existence "doložena" v antické či britské mytologii 1v.
Při převodu neologismů

se nabízel prostor pro kreativitu překladatelů.

Nejprve se zaměříme na zvířata známá i v primárním světě-

nevydělili

jako samostatnou kategorii, protože až na boa constrictor vystupují v rámci

jsme je

děje

odehrávajícího se v sekundárním světě. Zajímavé je, že u boa constrictor použil
Vl. Medek nejdříve přepis, a na následující stránce pak překládá jako jako hroznýš.
Domníváme se, že pro
případech

ví, že je řeč o

překladatel

překlad

dětského čtenáře

"největším

tento postup nebude matoucí, protože v obou

hadovi v celém pavilonu". Není zcela jasné, proč

nezvolil přepis v kombinaci s překladem hned při prvním výskytu. Slovenský

v obou případech uvádí vel'had americký, i když slovníkový ekvivalent je vel'had

král'ovský. Je možné, že se překladatelka snažila z textu vymazat stopy royalismu, nebo
pouze chtěla zdůraznit vazbu onoho zvířete na americký kontinent, resp. Brazílii, jakožto
zemi původu.
Z

"obyčejných" zvířat

se dále v HP setkáme s tvory, jimž se ve

snad ani nelze vyhnout (salamander, spider, owl nebo

exotičtější

slovníkovým ekvivalentem byl v tomto případě jasnou volbou.
označení
zvěř,

J.

squid).

generalizuje na lovecký pes. Ve

ekvivalent pro tubeworms

(česky

slovenštině

byl převod

cvičený

na černou

neexistuje slovníkový

rournatci), což jsou tencí červovití mořští živočichové

z kmene Pogonophora, botanickým jménem Riftia pachyptila.
udělala červíky-niťovky -přestože

z literármno hlediska je toto

a kouzel

Překlad

Obtížnější

boarhoad- Vl. Medek překládá přesným popisem jako pes,

Petrikovičová

světě čar

Překladatelka

z nich

z botanického hlediska není tento název korektní,

řešení přijatelné.

Speciálním případem z oblasti zvířat primárního

světa jsou

sovy. Rowlingová

Tennín britská mytologie či britský folklor budeme používat jako zastřešující termín pro označení
anglického, skotského a irského folkloru/mytologie. Ve většině případů není možné tyto tradice od sebe
odlišit, protože se ovlivňovaly a ovlivňují dodnes.

Iv
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do

děje

zapojila hned několik druhů sov, přičemž překladatelé

ekvivalentu, jenž odpovídá botanickému názvu, zvolili popis.

někdy

místo slovmK:ového

Například

great greys (bot.

puštík bradatý) jsou v překladu šedí výři/vel'ké šedé sovy, ze scops owls (bot.

malý)

dělá

Pavel Medek roztomilé chundelaté sovičky,

najmenšie sovy.

Jedině

výreček

Kralovičová poněkud prozaičtější

Vladimír Medek překládá v prvním díle tawny owl přesným

termínem puštík, ve slovenském překladu je popisné žltohnedá sova. lvi

Dostáváme se k pravděpodobně
a sice k tvorům a

stvořením

nejzajímavější části

fiktivním.

Většina

kategorie Zvířata a jiní tvorové,

z těch, jež se v HP objevují, patří do

univerzálního kánonu fantastické literatury a folklórní tradice,
přizpůsobila.

většinu

si ale Rowlingová

První skupinu tvoří výrazy, u nichž existují zavedené české a slovenské

ekvivalenty - sem patří unicorn, vampire, werewolf (slovensky vlkolak), gnome, ghost,

poltergeist. U posledních dvou
přestože

výrazů

slovenský překlad nerozlišuje a mluví o duchovi,

poltergeist má poněkud jiný význam i konotace (v českém překladu je

poltergeist odlišeno jako strašidlo). K tvorům v našich končinách
fandom)

poměrně

(pravděpodobně

mimo

neznámým patří stvoření z druhé skupiny - goblin, pixie, Grim, ogre,

banshee nebo troll. Rowlingová nepopisuje tyto tvory vždy vždy v souladu s legendami
či

mytologií, které

samozřejmě

také nejsou vždy jednotné.

nejsou jedno a totéž, ale Rowlingová je v bestiáři

najít (FZ) uvádí jako synonyma.
převzatá

Třetí

světa

skupinu tvoří

z antické mytologie a konečně poslední,

Například

Yeti a Bigfoot

HP Fantastická zvířata a kde je

stvoření

inspirovaná nebo přímo

čtvrtou tvoří

originální výtvory

Rowlingové (dementor, wattlebird, různé druhy draků). 1vii
Slovenský a český překlad se liší ve volbě ekvivalentu slova goblin- v češtině
skřetové,
většina

český

ve slovenštině škriatkovia. Goblins jsou zatížení spoustou popisů a definic,

z nich se však shoduje v tom, že jsou to

stvoření

zlomyslná, až zlá. Slovník jako

ekvivalent uvádí pojmenování skřítek, šotek, která znějí spíše rozverně. S trochou

Pro zajímavost uvádíme odkaz na internetovou stránku, která se věnuje překladu sov v HP do čínštiny,
vietnamštiny a japonštiny: [online]. <http://www.cjvlang.com/Hpotter/owls.html> [cit. 2006-08-29].
Ivii Mnohem víc zcela smyšlených tvorů popsala Rowlingová v knížce Fantastic Beasts and Where To Find
Them (200l),jež vyšla také v češtině a slovenštině. V této práci budeme citovat z české verze přeložené
Pavlem Medkem. (ROWLINGOVÁ, J. K./ KENNILWORTHY W. Famfrpál v průběhu věků. Přeložil
Pavel Medek; ilustrovala J. K. Rowlingová. l.vyd. Praha: Albatros. 2001.)
lvi
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nadsázky bychom mohli argumentovat, že výběrem slova skřet Vl. Medek vnáší do
charakteristiky správců kouzelnické banky něco z brutality skřetů
I pro ty, kdo Tolkiena nečetli, má skřet v češtině
škriatok je v tomto

směru neutrálnější,

obecně

světa

tolkienovského.

negativní konotace. Slovenský

v pohádkách vystupují škriatkovia

dobří

i zlí.

Z popisu goblins v HP vyplývá, že se jedná o velice inteligentní stvoření, která spravují
kouzelnickou banku a jsou předmětem diskriminace ze strany rasy kouzelníků. 234 Goblin,
jenž v prvním díle doprovází v bance Hagrida a Harryho, je škodolibý, ale rozhodně
ne přímo zlý.
aby byl

Dětský čtenář

ovlivněn

však pravděpodobně nebude zatížen intertextualitou natolik,

charakteristikou skřetů v jiných dílech fantasy a vytvoří si obraz skřeta

podle stvoření popsaných v HP jako "short and dark-skinned, with very long fingers and
feet, (... ) pointed nose and pointed ears". 235
S

označením

goblins souvisí i hags, slovensky i česky překládané jako ježibaby.

Výraz hags někdy označuje ženské protějšky od goblini 36 , ale zdá se, že tuto souvislost
nebrala v úvahu ani samotná Rowlingová. Hags vystupují v jiném kontextu, ne jako
družky skřetů!škriatkov, ale jako nebezpečná, zlá stvoření ženského pohlaví, proto
je výběr slova ježibaba na místě.
Další dvě

stvoření jsou

keltský původ a údajně
Podobně

typická pro britský folklor. Pixies mají pravděpodobně

nejrozšířenější jsou

v oblasti anglického Cornwallu a Devonu.

jako u goblins jsou jim v mytologii přisuzovány spíše negativní vlastnosti -

pixies jsou škodolibí a zlomyslní. 237 Podle FZ jsou pixies "velice nezbední; libují si
ve šprýmech a kanadských žertících všeho druhu", ale nejsou

vysloveně

zlí. Jejich český

ekvivalent rarašilviii tyto konotace zachovává, zatímco slovenský piadimužíci je obecnější
- čtenářům říká jen to, že jsou to

stvoření

malého

vzrůstu.

Redcaps jsou další z řady britských mytologických tvorů nižšího
jsou opět přisuzovány negativní vlastnosti. Podle bestiáře FZ "žijí v

vzrůstu,

děrách

jimž

na starých

bojištích nebo kdekoli jinde, kde byla prolita lidská krev" a "jsou velice nebezpečné
pro mudly,

neboť

za temných nocí se pokoušejí ubít je k smrti". Ve folkloru je povaha

těchto tvorů ještě brutálnější- jejich

zabíjet a krví svých

Iviii

obětí smáčet

anglický název se odvíjí od toho, že musejí pořád

klobouk, který nosí, jinak sami

Vl. Medek používá v 2. díle HP plurál rarachové, P. Medek ve FZ raraši.
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zemřou.

V českém ani

slovenském překladu se nepodařilo tyto konotace
působí mírumilovně

až roztomile, podobně

zprostředkovat

červení pikulíkovia.

Vodní démon nazvaný kelpie žije ve vodě a dokáže
objevuje jako kůň,

čímž přiláká

- české karkulinky

měnit svůj

tvar.

Nejčastěji

se

nic netušící oběti, které po tom, co na něj vysednou,

stáhne do hlubin a tam je zahubí. Kelpies

opět patří

do britského folkloru, existují také

ve skandinávské mytologii pod jménem Biickahiisten. VL Medek
si těchto

významů zřejmě

nebyl vědom, poprvé jsou v HP zmíněni, když jeden

z profesorů chce od Hagrida radu, jak je vyhnat ze studny. V této souvislosti se zdá
generalizované označení vodní skřítci vhodné. Ve FZ ale P. Medek bratrovo řešení
změnil

J.

a inspirován českým folklorem

Petrikovičová

udělal

z kelpie tvora jménem hastrmanec.

nevyužila možností slovotvorby a kelpie adaptovala na vodník.

Elf pochází z germánské mytologie, kde

označoval

lidem podobná stvoření

nadpozemské moudrosti a krásy, anglosaský elf se však postupně stal označením
pro tvora menšího vzrůstu a spíše nelichotivých vlastností. 238 V HP vystupuje v mutaci
house-elf, v překladu domácí skřítek/domový škriatok. Funguje jako domácí sluha/otrok

a Rowlingová prostřednictvím postaviček elfů vnáší do příběhu sociální témata.
Garden gnomes
převádějí jako

nepředstavují překladatelský

problém, oba překladatelé

shodně

trpaslíci v zahradách/trpaslíkovia v záhradách. V kontextu HP jsou to

zahradní škůdci,

kteří

díky velké hlavě a malým končetinám vypadají jako brambory

s nožičkami? 39
Dalším tvorem, jenž u nás nemá přesnou obdobu, je ghoul,

původem

z arabského

folkloru, kde označoval příšeru žijící na hřbitovech a jiných neobydlených místech. 240
V HP je ghúl ošklivý, ale nijak nebezpečný a jeho domovem jsou půdy či neobydlené
stodoly, kde se živí pavouky a můrami?41 Slovenská překladatelka místo přepisu zvolila
opět obecnější

démon.

Jak je vidět, britská mytologie je v kategorii
diferencovaná a zdá se

(alespoň soudě

stvoření

nižšího vzrůstu velice

podle výběru Rowlingové) ve srovnání s česko

slovenskými pohádkovými a mytologickými poměry také

"brutálnější". Různorodost

charakterizuje i britské mytologické tvory nadlidských rozměrů. Ogre je překládán jako
lidožravý obr!l'udožravý obor. Tímto popisem oba překladatelé vystihli podstatu výrazu
ogre odvozeného z francouzštiny. V HP dále vystupuje troll, podle FZ hrůzostrašné
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stvoření

vážící více než tunu- toto

vždy obsahuje také vysvětlení,

označení

např.

formou

oba překlady přepisují, ale český překlad
přístavku

obrovský skřet, zlý obr.

Grim je v HP giant, spectral dog, tedy přízrak obrovitého psa (slovenská
překladatelka

používá zavádějící označení obor, strašidelný pes) a je považován

za předzvěst smrti. V

angličtině

je Grim Reaper personifikací smrti, a proto je české

Smrtonoš výstižnějším řešením než slovenské B es.
Banshee je ženského pohlaví, v irské a skotské mytologii se postupně ustálila
interpretace, podle níž banshee označuje přízrak ženy předpovídající smrt člověka.
Tento význam v češtině

adekvátně zprostředkovává

smrtonoška (v tomto

případě

242

se jedná

o adaptaci, smrtonoška se objevuje ve slovanském folkloru), slovenská překladatelka
kombinuje generalizující adaptaci a přepis- víla banší.

Kappa je podle FZ vodní démon, jenž je někdy popisován jako opice s rybími
šupinami místo srsti, živící se lidskou krví. Od tohoto záměru upustí, hodíte-li mu
okurku, do níž vyřežete svoje jméno. 243 V tomto případě se Rowlingová inspirovala
v japonské mytologii. Slovenský překlad řeší opět přepisem (kappovia), Pavel Medek
využil autorskou překladatelskou licenci a vymyslel

libozvučné tůňodavy.

Dalším vodním démonem ze zásobárny britské mytologie je grindylow, v českém
překladu ďasovec,

ve slovenském hlbočník. Pokud si s jeho jménem (grindylow) spojíme

fakt, že údajně žije na dně jezer, je v tomto případě slovenský ekvivalent věrnější
původnímu názvu. Český název je zřejmě odvozen z povahy ďasovce, jenž se ve světě

HP chová "agresivně ke kouzelníkům i k mudlům". 244
Další inventář britské mytologie, tvora s názvem bugbear, Rowlingová upravila
na blood-sucking bugbear.

Kvůli

této specifikaci vymyslel Vl. Medek medvědí

krvistrašidlo, a opět tak využil strukturálních možností češtiny. Slovenská překladatelka
šla cestou generalizujícího doslovného překladu - krv sajúci démon.

Hinkypunks se v jihozápadní Anglii říká fenoménu známému v britském folkloru
jako will o' the wisp nebo ignis fatuus, tedy tajemná světýlka, která se vznášejí v noci
nebo za soumraku nad močály, ale ztratí se, když se k nim člověk snaží přiblížit. 245
Rowlingová tento fenomén personifikovala a z hinkypunks udělala jednonohá průhledná
stvoření,

která světélkováním lákají zbloudilce do
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močálů.

Slovenská překladatelka se

v tomto případě vyhnula adaptaci a nepoužila bludičky, což je prakticky obdoba této
britské mytologické reálie- místo toho vymyslela svetlonosov. V

českém překladu

naopak najdeme bludníčky.
Podrobně

jsme probrali první dvě skupiny, následuje skupina třetí- zvířata

s původem v antické mytologii. Sem patří cupids, manticore, Hippogriffa centaur.
Překlady

využívají přepisu nebo zavedených ekvivalentů (kentaur, hipogryj),

přičemž

se vyhýbají explikaci, pokud není v originálním textu.
Poslední, čtvrtou skupinou jsou

stvoření,

která se zrodila z fantazie autorky.

Tvorové Flobberworms jsou velice nudní a nezajímaví, překladatelé si však s nimi při
převodu zřejmě

zvířatatvorů,

užili více zábavy než Harry se spolužáky na hodině péče o kouzelná

vymysleli

tlustočervy,

resp.

červoplazy.

Oba vycházeli z charakteristiky těchto

a tak je české i slovenské kompozitum popisnější a transparentnější než anglické

flobberworms. V tomto případě

nicméně

explicitnost vůbec nevadí.

Jako explikaci ale hodnotíme Zúrivú vrbu místo Whomping Willow. Ani
překlad

český

nezachovává aliteraci, Vrba mlátivá ale neprozrazuje víc, než originál (whomp-

rána, plesknutí), navíc díky postpozici respektuje obvyklou formu botanického jména
(např.

vrba plazivá, vrba popelavá).

Dementors jsou snad nejoriginálnějším a nejděsivějším výtvorem Rowlingové.
Dokáží proniknout do duše

dementors

způsobují,

člověka či

kouzelníka a vysát z něj pocity

by se daly popsat k velice silné depresi.

štěstí.

Stavy, které

Oběti většinou skončí

ve stavu šílenství a s pocitem totální beznaděje pak pomalu umírají. Pavel Medek se
rozhodl přeložit dementor jako mozkomor, což opravdu zní strašidelně a pro
čtenáře je

toto slovo

srozumitelnější

dětského

než dementor, i když by se mohlo podle jména zdát,

že mozkomor působí jen na mozek, tedy na intelektuální schopnosti své oběti.
Ve slovenském překladu
podceňovat

zůstal přepsaný

dementor.

Překladatelka zřejmě nechtěla

své čtenáře a nebála se vystavit je cizímu slovu,

nicméně

slovenské slovo

dementní má poněkud jiný význam než anglické demented - VAČS uvádí jako první
význam šílený a až na druhém místě význam dementní.
Rowlingová pojmenovala několik druhů

draků

(Common Welsh Green,

Hebridean Blacks, Norwegian Ridgeback), jež překladatelé převádějí vesměs
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adekvátně

pomocí doslovného překladu, případně pro

ně

vymysleli vhodné kompozitum (nórsky

ostnác). Zarazilo nás jedině adjektivum welšský ve slovenském překladu, správný tvar
je waleský.

4.2.12. Jména zvířat a jiných tvorů
V této kategorii nás zaujalo
J.

Petrikovičová udělala

několik

adaptací ve slovenském překladu.

z Trevora, což je žába, domácí zvířátko jednoho ze

studentů,

Gertrúdu, podobně sovu rodiny Weaslyových přejmenovala z Errola na Elvíru.
Překladatelka měla
zvířata

vzhledem k těmto svévolným adaptacím

štěstí,

nezapojila v dalších dílech nijak výrazněji do příběhu.

že autorka zmiňovaná

Například

z Ronova

potkana Scabbers se ve třetím díle vyklube bývalý spolužák Harryho otce jménem Peter

Pettigrew. Medek sice z potkana udělal krysu Prašivku, ale zrněna rodu
zřejmě

k

dětského čtenáře

rušit nebude, navíc když mluvíme o krysách, vztahujeme toto apelativum běžně

samcům

i

samičkám,

proto proměna krysy na muže jménem Peter Pettigrew zarazí jen

opravdu na detaily zaměřené čtenáře. K adaptaci jména ptáka fénixe z Fawkesa na Félixa
vedla slovenskou překladatelku možná snaha ulehčit dětem výslovnost tohoto
pro slovenské

děti

nezvyklého jména, z textu tím ale odstranila narážku na Guye

Fawkese, tedy aluzi, kterou ocení dospělí či dospívající znalci britských
stranu

vytvořila

dějin.

Na druhou

rytmizované spojení fénix Félix, jež se dětem bude dobře vyslovovat

i pamatovat.
Některá

ze jmen jsou opravdovými jazykolamy,

např.

Sir Patrick Delaney-

Podmore, Sir Nicholas de Mimsy-Porpington. Tato honosná jména duchů patřících
k inventáři hradu Hogwarts

zůstala

ve slovenském i českém překladu zachována,

stejně

jako většina dalších- domácí skřítkové Dobby a Binky, "bankovní úředník" Griphook,
obrovští pavouci Aragog a Mosag,

kentauři

Bane, Ronan a Firenze.

U jmen, která v originále nesou význam srozumitelný v angličtině, se jej
překladatelé

snažili

(většinou

velice úspěšně a nápaditě) zachovat. Hipogryf Buckbeak je

tak v češtině Klofan, slovenská překladatelka zase vycházela z povahy tohoto tvora,
a pojmenovala ho proto Hrdozobec. Hermionin kocour Crookshanks se stal Křivonožkou,
resp. Krivolabom (slovenský překlad používá také deminutivní formu Krivolabík).
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Překladatelé

si velice

dobře

poradili také s Peevesem (peeve- otravovat,

namíchnout, jít na nervy). Slovenský Zloduch a český Protiva svým jménem dávají tušit,
co mohou obyvatelé hradu od tohoto strašidla čekat.
Rozparovač vhodně

Dále u

tříhlavého

vhodně

této

zvolený,

(ne)stvůry.

Podobně české Raťafák

vystihují povahu psa tety Marge, který v má originále jméno Ripper.

psa jménem Fluffy je český překlad Chloupek i slovenský

neboť

jméno

stejně

jako v originále kontrastuje se

Na obranu Fluffyho by ale Hagrid uvedl, že

se stane neškodný

a slovenské

stačí

Chlpáčik

skutečnou

povahou

trochu hudby a z obludy

mazlíček.

4.3. Shrnutí

V této kapitole jsme provedli deskriptivní analýzu
světa

a sekundárního

češtiny

v HP do

převodu

reálií primárního

a slovenštiny.

U vlastních jmen v kategorii "Postavy" se ukazuje, že bylo přínosné v klasifikaci
zaznamenat rozlišení na primární a sekundární svět. V primárním světě má naprostou
převahu přepis,

v sekundárním světě se uplatňuje také diskurzní ekvivalent. Oba překlady

zvolily kompromis mezi konzervační a substituční strategií. Český překlad přitom tíhne
více k cílovému

čtenáři,

snaží se zprostředkovat původní kvality jmen i tam, kde

slovenský překlad na význam rezignuje a volí konzervační strategii - přepis. To znamená,
že pro českého

čtenáře

obvykle, více či

bylo v textu zachováno více ze sémantiky mluvících jmen, která

méně transparentně,

vystihuje charakteristiku dané postavy.

Medkové využívají strukturních možností češtiny a při
česky- poměr

minimální. V
studenti,

překladu vytvářejí jména znějící

mluvících jmen je však vzhledem k celkovému počtu proprií v textu

důsledku

částečně

další)

aplikace přepisu na konvenční jména (postavy primárního
zůstává

kolorit originálu, a to i v těch
čtenáře značně

Bratři

světa,

v českém i slovenském překladu zachován anglický

případech,

kde

může

být výslovnost jmen pro

dětského

obtížná.

V kategorii "Jídlo" oba překlady využívají stejné postupy ve srovnatelné míře
(diskurzní ekvivalent, adaptace, redukce, popis, přímé postupy). Rozdíl mezi nimi však
přesto

existuje- český

překlad

se vyznačuje

Projevuje se to zejména při převodu

větší

mírou imaginace a jazykové invence.

neologismů, při
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nichž bratři Medkové využívqjí

strukturálních možností češtiny a snaží se zachovat originální kvality původního textu.
Slovenský překlad upřednostnil při tvorbě pojmenování pro jídla, která patří
do sekundárního

světa,

adaptaci a popis.

U "Topografie" můžeme konstatovat, že podobně jako při převodu vlastních jmen
osob překladatelé neprosazovali lokalizaci, adaptace jako překladatelský postup nebyla
použita ani jednou.
přepis

Děj zůstal

zasazen v původním prostředí, překladatelé využívají

a zavedené ekvivalenty zeměpisných názvů.

vymyslela Rowlingová také místa fiktivní
se většinou

nepodařilo

Kromě reálně

(např. bydliště

existujících míst

Dursleyových). V překladech

zachovat lexikální a konotativní významy obsažené v originálních

názvech. V sekundárním světě figurují místní názvy, které se vyznačují silnou
vnitrotextovou provázaností.

Překladatelé

a proto museli v některých případech
Při převodu

překladatelů

do

češtiny

i slovenštiny se ji snažili zachovat,

obětovat původní

položek v kategorii

"Měna

lexikální a konotativní obsah.

a míry" zaujme rozhodnutí českých

ponechat v textu angloamerické délkové míry (stopa, palec).

Přispívá

to k ozvláštnění textu a zachování anglického koloritu. Slovenský překlad tyto údaje
důsledně převádí

na metrickou soustavu, vychází tím vstříc

U obecných pojmů kouzelnického
konstatovat, že se

světa můžeme

českému překladu podařilo

dětskému čtenáři.

v celkovém pohledu

lépe zachovat konzistenci v kouzelnické

"terminologii". Na druhou stranu čeští překladatelé svou volbou lexika poněkud zostřili
dichotomii dobra a zla a přiblížili

českou

interpretaci

světa

HP k světu pohádek.

Slovenský překlad vykazuje tendenci k zobecňování, k jeho přednostem patří
nepodceňování dětského čtenáře při

zachovávání cizích a neobvyklých výrazů.

Kategorie "Hogwarts" obsahuje mnoho reálií svázaných s anglickým prostředím.
Český překlad ve větší míře aplikuje adaptaci, neruší ale výrazným způsobem původní

kolorit textu.

Překladatelé většinou

slovníkový ekvivalent).

používali přímé postupy (doslovný překlad,

Při překladu názvů

poměrně značný invenční

fiktivních knížek je v obou překladech patrný

vklad překladatelů.

Překladatelé

a neobvyklých názvů, popisné názvy naopak překládají ve
knih ve

slovenštině

se snaží o zachování aliterace
shodě

s pravidly tvoření názvů

a češtině.

V kategorii "Quidditch" můžeme konstatovat, že český překlad při tvorbě
diskurzních ekvivalentů

věrně

kopíruje sémantickou průhlednost, resp.
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neprůhlednost,

originálních neologismů. Slovenský překlad tíhne k explikaci, do slovenských
ekvivalentů

vnáší sémantiku, která v originále nebyla obsažena. V této kategorii

se výrazně uplatnil doslovný překlad, v celkovém
postupů

součtu

je použití přímých a nepřímých

vyrovnané.
"Instituce" ve světě HP jsou dvojího druhu. Oficiální úřady sekundármno

převádějí čeští překladatelé

světa

i slovenské překladatelky povětšinou doslovným překladem.

Z překladatelského hlediska jsou zajímavější nestandardní názvy různých

obchodů

a hospůdek. Česká řešení se vyznačují větší jazykovou vynalézavostí než řešení slovenská.
Kategorie
U běžných

výrazů

"čarodějnické

propriety" obsahuje běžné výrazy, ale i neologismy.

používají oba překlady slovníkový ekvivalent a doslovný překlad.

U neologismů využívají oba překlady strukturních možností cílového jazyka. V českém
překladu

je zřetelná tendence vyhýbat se cizím slovům, překladatelé sáhli i do starších

vrstev jazyka. N aopak slovenský překlad především při převodu

náročnější.

bude

V této kategorii udělali oba překladatelé

výraznou chybu, kterou původní text ochudili o
hříčku

bylin vnáší

dětského čtenáře

do textu odbornost a používá latinské botanické názvy. Pro
slovenský text pravděpodobně

názvů

důležitou

a významově nosnou slovní

(The Mirror oj Erised).
V kategorii "Zaklínadla a elixíry" se v originále vyskytují latinské a anglické

názvy. V prvním případě používali
bezvýhradně přepis,

čeští překladatelé

v druhém dominuje doslovný

překlad.

diskurzní ekvivalent, slovenský překlad se vyznačuje
"Zvířata

větší

V českém překladu je častější
mírou generalizace.

a jiní tvorové" jsou kategorií, kde jsme zaznamenali největší rozptyl

překladatelských řešení.

N áročnost překladatelského úkolu

na antické a britské reálie, v případě
překlady

i slovenské překladatelky

neologismů

Souhrnně můžeme

že ve slovenském překladu je častější generalizace, zatímco

překladatelů

a invenčnější diskurzní ekvivalent.

Opět

konstatovat,

český překlad

používá

se projevila snaha českých

nevnášet do textu cizí slova, ve slovenském překladu je opět častější přepis.

Závěrem
překladatelů

v rozpoznání aluzí

pak byla žádaná jazyková tvořivost. Oba

zajímavým způsobem pracují s adaptací.

přesnější popis

spočívala

tedy

můžeme říct,

že individuální překladatelská řešení českých

poukazují na snahu vycházet vstříc cílovému

text překladu srozumitelný

dítěti

čtenáři

a překládat tak, aby byl

ve věku devíti let. Znamená to, že český překlad
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se vyhýbá používání cizích slov
vyznačuje

(kromě

latinských

názvů

se idiomatičností a bohatou slovní zásobou.

překladatelských řešení hojně

čtenáři

český

Naznačuje

to, že slovenské překladatelky mají odlišný přístup k

než překladatelé

čeští.

dětskému

Pro fundovanější posouzení nám chybí znalost instrukcí,
Souhrnně

že slovenský překlad má větší předpoklady zařadit se do
děti

používá přepis. V některých

se tím ztrácí původní dimenze textu (lexikální, konotativní významy a jejich

které překladatelky obdržely od svého zadavatele.

pro

hledání invenčních

usuzovat na snahu situovat text do žánru pohádky.

Slovenský překlad ve větší míře než překlad

prolínání).

Při

využívá strukturních možností češtiny. Z individuálních

řešení českých překladatelů můžeme

případech

kouzel a zaklínacích formulek),

a mládež.
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však můžeme konstatovat,

příběhové

I dobrodružné prózy

ZÁVĚR

V této práci jsme porovnali překlady knih o Harrym Potterovi do
a slovenštiny.

Zaměřili

češtiny

jsme se na transfer kulturně a pragmaticky důležitých jevů

z prvm1w, druhého a třetího dílu. Vycházeli jsme z premisy české a slovenské
překladatelské

tradice, podle které má překlad podle možností působit na čtenáře

přibližně stejně
děti

pro

jako na čtenáře originálu.

Dvojnásobně

to platí při překládání literatury

a mládež, protože cílový čtenář bude dílo vnímat jako originál.

Při

porovnávání českého a slovenského překladu HP se do centra diskuse obvykle //L
I
i

dostávají rozdílná řešení převodu jmen a názvů. Jak jsme však zjistili, zásadní rozdíl mez~
oběma překlady nespočívá

slovenštině

l

Albuse Dumbledora, v českém překladu Albuse Brumbála, je spíše

výjimkou.
Ani jeden překlad totiž v zásadě neprosazuje lokalizaci v souvislosti s reáliemi
primárního světa (tj.

světa,

který reflektuje náš empirický

svět),

postavy mají anglická

jména a děj se odehrává ve Velké Británii. Reálie sekundárního světa (tj.

světa,

kde

existuje magie) jsou zdrojem požitku z četby a přístup překladatelů se zde poněkud
diferencuje. Čeští překladatelé ve větší míře překládají mluvící jména a neologismy,
důsledně

se vyhýbají cizím slovům (kromě latinských názvů zaklínadel a elixírů).

V řešeních je patrná větší dávka jazykové tvořivosti a v některých případech také sklon
k pohádkovosti. Slovenský překlad tyto tendence nevykazuje. Více než v českém
překladu

(tj.

~l/

se místo přímých překladatelských metod uplatňuje generalizace a amplifikace

vysvětlující překladatelský

postup). I tady však najdeme některá jména přeložená.

Oba překlady tedy obsahují kompromisní řešení, které je zvlášť v literatuře pro

děti

a mládež obvyklé.
Český překlad je ve srovnání se slovenským hravější a jazykově tvořivější.
Překladatelská

koncepce se podle všeho odvíjí od zaměření na cílového

podle zadání nakladatelství Albatros

dítě

ve věku devíti let.
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Můžeme

čtenáře,

jímž je

konstatovat,

!

'/

\,_...-/

v tom, co je převedeno a co zůstalo zachováno v původním

znění. Často citovaný příklad postavy ředitele kouzelnické školy, v originále

a ve

:1

-''

že v překladech je patrná tendence situovat je do kontextu pohádkové literatury. Otázkou
je, nakolik bude tento přístup vyhovovat záměru autorky a rozvíjení příběhu v dalších
dílech. To by mohlo být předmětem dalšího výzkumu v této oblasti. Jako další téma
v souvislosti s českými překlady se nabízí srovnání oficiálních překladů a překladů
pořízených

fanoušky u pátého a šestého dílu.

Slovenský překlad je méně
neologismů

čtivý,

místy nese stopy interference a při

tvorbě

a překladu mluvících jmen v menší míře využívá strukturálních možností

cílového jazyka.

Překladatelky měly

problém s vystihnutím stylizace jazyka některých

postav a adekvátním převedením expresivity originálu.
Nakonec si dovolíme uvést názor, ke kterému jsme v průběhu výzkumu
Dospělí čtenáři, kteří

HP čtou v překladu,

většinou překlad

hodnotí kladně. Pokud se zajímají o tento typ literatury,
pravděpodobně

čtenáři

dospěli.

mluvících jmen a neologismů

dítě,

které nosí uvnitř sebe,

ocení jazykovou hravost a originalitu překladatele.

Zároveň

jsou tito

schopni rozlišit, že čtou překlad. V některých případech je přeložený termín

může

zaujmout natolik, že jsou zvědaví na původní výraz a ten si dohledají. Dobrý překlad je
v tomto smyslu může povzbudit k tomu, aby si přečetli originál. Naopak negativně
se k překladům obvykle staví ti z

dospělých čtenářů, kteří

HP četli

nejdříve

v originále.

Zásahy do původm1w textu jim vadí a v subjektivním hodnocení oceňují více přístup
slovenských překladatelek, jež v menší míře vycházejí vstříc cílovému
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čtenáři.

RÉSUMÉ

Tato práce popisuje převod kulturně a pragmaticky relevantních jevů v překladu
prvních tří dílů série o Harrym Potterovi do
J. K. Rowlingová, překladateli do

češtiny

češtiny jsou

a slovenštiny. Autorkou originálu je

Pavel a Vladimír Medkovi, do slovenštiny

Jana Petrikovičová a Ol'ga Kralovičová.

Obsahem první kapitoly je žánrový rozbor originálu. Na to, co je vnímáno jako
původní
děti

tvorba fantasy, má vliv místní literárně-vědná tradice. Díla s prvky fantasy pro

bývají v českém a slovenském literárním kontextu obvykle řazena k žánru moderní

autorské pohádky, nebo do příběhové I dobrodružné prózy s dětským hrdinou.
V

současné době přispívá překladová

literatura k rostoucímu povědomí o žánru fantasy.

Konstitutivním prvkem žánru fantasy je sekundární svět, HP je dílo se sekundárním
světem otevřeným.

Druhá kapitola představuje přehled translatologické teorie o překladu a překládání
literatury pro
překladu je

děti

a mládež (LDM).

kategorie příjemce.

Nejdůležitější

Překladatelka

z hlediska vymezení LDM a jejího

a translatoložka R. Oittinenová (2000)

vychází z teorie skoposu a tvrdí, že adaptace jako filosofická kategorie je inherentním
rysem překládání.
věrný

Překladatel může

být věrný autorovi originálu díky tomu, že bude

cílovému čtenáři. Slovenská i česká škola překladu rovněž považuje dětského

čtenáře jakožto

sekundárního příjemce za zásadní faktor v procesu překladu.

Překladatel

by měl při převodu kulturních reálií především zohlednit zkušenostní komplex
očekávaného příjemce. Důležité je rovněž
Třetí

kapitola ve

stručnosti

vyhnout se podceňování cílového

čtenáře.

popisuje výchozí a cílovou komunikační situaci, která

reálně

existuje při překladu HP. Dále obsahuje obecnou charakteristiku překladových

textů,

z níž je patrné, že český překlad se

vyznačuje větší idiomatičností

než překlad

slovenský. V textu slovenského překladu je zřejmá interference, navíc překladatelky
ne vždy dokázaly vystihnout expresivitu originálu.
Poslední,

čtvrtá

kapitola obsahuje komentář k analýze excerpovaného materiálu,

který byl klasifikován do předmětných kategorií (Postavy, Jídlo, Topografie,
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Měna

a míry, Obecné pojmy světa čar a kouzel, Hogwarts, Quidditch, Instituce, Čarodějnické
propriety, Zaklínadla a elixíry,

Zvířata

a jiní tvorové, Jména

zvířat).

Analýza vychází

z překladatelských postupů definovaných Malinou a Albirem (2002) a sleduje poměr
mezi

konzervačním

a substitučním přístupem. Oba překlady zvolily kompromisní řešení.

Ani jeden z překladů neprosazuje zásadním způsobem lokalizaci, příběh

zůstal

zasazen v Británii a většina postav má anglická jména. V českém překladu se však
vyskytuje více přeložených mluvících jmen náležících postavám sekundárního
Při vytváření neologismů

světa.

je český překlad tvořivější než překlad slovenský, využívá

strukturálních možností češtiny a v některých momentech se stylizuje do pohádkovosti.
Tyto tendence ve slovenském překladu nenajdeme, naopak více se uplatňuje
generalizace.
Koncepce českého překladu

výrazněji

vychází vstříc

dětskému čtenáři,

takjakjej

definuje nakladatelské zadání (dítě ve věku devíti let). Další výzkum by se mohl zaměřit
na to, jak tato koncepce koresponduje se záměrem autorky v dalších dílech.
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SUMMARY

This study provides a description of the translation techniques applied
to the translation of culturally significant phenomena in the Harry Potter series into
Czech and Slovak. The analysis extends to the first three boo ks of the Harry Potter series
by British author J. K. Rowling and their translations into Czech and Slovak.
The theoretical framework is derived from the views of Finnish scholar R. Oittinen
(2000) on the translation of children's literature; the translation techniques used to
analyze the translations are taken from Molina&Albir (2002).
Chapter 1 discusses Harry Potter from the point of view of literary theory.
It reviews the different traditions (Anglo-American, Czech, Slovak) in defining and

describing fantasy literature and fantasy for children. In the Czech and Slovak literary
contexts, there is a tendency to view works similar to Harry Potter as fairy tales with
fantastic elements.
Chapter 2 reviews the field of translation studies with respect to translation
of children's literature. It develops the thesis introduced by the skopos theory which
views changes as an inherent part of the trans lation proces s. Hence, in children' s
literature, the changes needed to accommodate the target language reader are considered
part of the translator' s strategy and a sign of the translator' s loyalty both to the original
author and to the target language readers. The work of each individua! translator will be
inevitably influenced by his/her child image, which is a complex concept derived from
an individua!' s persona! experience and from the image of childhood existing in a given
society. The translators should account for the culture gap in translating culturally
significant phenomena such as proper names.
Chapter 3 provides a short introduction into the communication context
of translating the Harry Potter series into Czech and Slovak. The translators have had no
access to the author, they have been translating a story whose ending is not known
to them and they have been working under severe time pressure. The Czech and Slovak
translations differ significantly in terms of register and expressiveness.
Chapter 4 describes the Czech and Slovak translations in terms of translation
techniques used to translate culturally and pragmatically significant items. The discussion
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is divided in to the following categories: Names oj Characters, Names oj Places, Names

oj Foods, Currency and Measurement, General Wizarding Terms, Hogwarts, Quidditch,
Names oj Institutions, Wizarding Tools, Spells and Draughts, Animals and Beasts, Names
oj Beasts. Both translations keep the original setting (Great Britain) and English names
of most characters of the primary world. The Czech translation, however, includes more
translated names and neologisms in the other categories than the Slovak one. At the same
time, it avoids any foreign words and seems to be placing itself more in the line
of translations of fairy tal es for children. Its language i s idiomatic, the Czech neologisms
show a great deal of creativity and the translators' effort to render into Czech the qualities
of the original text such as alliterations and wordplay. The Slovak translation is less
idiomatic, the level of expressiveness often fails to meet the intentions of the author.
In translating the cultural and pragmatic elements of the text, the Slovak translators have
transcribed almost all of the characters' persona! names in the series, even the secondary
world characters whose names carry semantic and connotative meanings. In the other
categories, the Slovak translators have accommodated the target language readers by
utilizing a variety of techniques. Along with direct translation techniques, the Slovak
translation more often than the Czech one applies amplification (i.e. explication) and
generalisation.
On the whole, it seems the Czech translators have geared their translation towards
a playful child, which may run against the author' s intentions in the later sequels which
grow darker. There is no such tendency discernible in the Slovak translations, which
leave more names and neologism untranslated, depriving the target reader
of the pleasures of the original text. The Slovak translation in many places, however, fails
to meet the original in terms of style.
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Příloha č.

1 - Seznam používaných zkratek

HP
CF
LOM PS
SS

Harry Potter
children's fantasy/dětská fantasy
literatura pro děti a mládež
primární svět
sekundární svět

VJ
VT
CJ
CT

výchozí jazyk
výchozí text
cílový jazyk
cílový text

VAČS SSJČ

FZ

Velký anglicko-český slovník
Slovník spisovného jazyka českého
Krátky slovník slovenského jazyka
Akademický slovník cizích slov
The New Shorter Oiford English Dictionary
Synonymický slovník slovenčiny
Fantastická zvířata a kde je najít

Překladatelské

postupy podle Moliny a Albira (2002):

KSSJ
ASCS NSOED-

sss

A
Af
B
Cq
C
O
DC
EE
G
LA
LC
LT
M
P
R
S
T
V

Adaptation
Amplification
Borrowing (p - pure, n - naturalized)
Calque
Compensation
Description
Discursive creation
Established equivalent
Generalization
Linguistic amplification
Linguistic compression
Literal trans lati on
Modulation
Particularization
Reduction
Substitution (linguictic, paralinguistic)
Transposition
Variation

126

Adaptace
Amplifikace
Přepis (čistý,

naturalizovaný)

Kalk
Kompenzace
Popis
Diskurzní/ad-hoc ekvivalent
Zavedený (slovníkový) ekvivalent
Generalizace
Lingvistická amplifikace
Lingvistická komprese
Doslovný překlad
Modulace
Partikularizace
Redukce
Substituce
Transpozice
Variace

Příloha č.

2 - Kategorie pro klasifikaci analyzovaného materiálu

Kategorie rozlišené podle primárního

světa

(PS) a sekundárního

Postavy (PS)
Postavy (SS) - Studenti
Profesoři

Autoři

knížek, historické postavy

Ostatní kouzelníci a

čarodějnické

rodiny

Jídlo (PS)
Jídlo (SS)

Topografie (PS)
Topografie (SS)

Měna

a míry (PS)

Měna

a míry (SS)

Kategorie spadající pouze do sekundárního
Obecné pojmy světa

čar

světa

a kouzel

Hogwarts
Quidditch
Instituce
Čarodějnické propriety

Zaklínadla a elixíry
Zvířata

a jiní tvorové

Jména zvířat

127

:

světa

(SS):

Příloha č.

3 - Originální definice

překladatelských postupů

Pro úplnost uvádíme originální znění definic překladatelských postupů použitých při
analýze (Molin, L., Albir, H. A., "Translation Techniques Revisited: A Dynamic and
Functionalist Approach". Meta, XL VII, 4, 2002, s. 509-511.)

A -Adaptace (Adaptation)
To replace a ST cultural element with one from the target culture (corresponds to V &D's
adaptation)
Af- Amplifikace (Amplification)
To introduce details that are not formulated in the ST: information, explicative
paraphrasing (corresponds to Newmark's explicative paraphrase, V&D's explicitation)
Bp, Bn - Přepis - čistý, naturalizovaný (Borrowing- B; pure - p, naturalized- n)
To take a word or expression straight from another language. It can be pure (without any
change), or it can be naturalized (to fit the spelling rules in the TL). (Bp = V&D's
borrowing, Bn = Newmark's naturalization)
Cq -Kalk (Calque)
Literal translation of a foreign word ofphrase (V&D's acceptation)
C - Kompenzace (Compensation)
To introduce a ST element ofinformation or stylistic effect in another place in the TT
because it cannot be reflected in the same place as in the ST (V &D's conception)
D - Popis (Description)
To replace a term or expression with a description of its form or/and function.
DC- Diskurzní/Ad-hoc ekvivalent (Discursive creation)
To establish a temporary equivalence that is totally unpredictable out of context.řešení
vázané na daný diskurz
EE - Zavedený (slovníkový) ekvivalent- (Established equivalent)
To use a term of expression recognized (by dictionaries or language use) as an equivalent
in the TL. (V&D's equivalence and literal translation)
G - Generalizace (Generalization)
To use a more general or neutral term
LA - Lingvistická amplifikace (Linguistic amplification)
To add linguistic elements. Often used in consecutive interpreting or dubbing.
LC - Lingvistická komprese (Linguistic compression)
To synthesize linguistic elements in the TT. Often used in simultaneous interpreting and
in sub-titling.

128

LT- Doslovný překlad (Litera! translation)
To translate a word or an expression word for word. In contrast to V &D' s definition, it
does not mean translating o ne word for another. The translation of the English word ink
as encre in French is not a litera! trans lati on but an established equivalent. Mol in' s L T
corresponds to Nida's formal equivalent when form coincides with function and meaning.

M- Modulace (Modulation)
To change the point ofview, focus or cognitive category in relation to the ST; it can be
lexical or structural.

P- Partikularizace (Particularization)
To use a more precise or concrete term.

R -Redukce (Reduction)
To suppress a ST information item in the TT.

S- Substituce (Substitution - linguistic, paralinguistic)
To change linguistic elements for paralinguistic elements (intonation, gesture) or vice
versa.

T- Transpozice (Transposition)
To change a grammatical category.

V- Variace (Variation)
To change linguistic or paralinguistic elements (intonation, gesture) that affect aspects of
linguistic variation: changes oftextual tone, style, social dialect, geographic dialect, etc.

129

Příloha 4.1.- Souhrnná tabulka překladatelských postupů (PP) použitých v českém překladu Harryho Pottera (díll., 2., 3.)

A*
Postavy-PS
Post. SS-studenti
Post. SS-profesoři
Post.SS-hist.,fikt.

Af
1

PostSS-čar.rod.

POSTA VY - celkem

o

Jídlo- PS
Jídlo- SS
JÍDLO- celkem

2
4
6

Topografie - PS
Topografie - SS
TOPOGRAFIE-celk

o

1

Bp
13,83
43,5
ll
17,16
32,5
118

Bn
0,5
2
1,5
2,5
1,5
8

o

o

o

o

19,16
1
20,16

0,50
0,50

Cq

o

o

o

c

EE
3,66
1,5
5,5
6,83
5,5
23

G

LA

LC

LT

M

p

R

s

T

v

o

o

o

2
2

o

o

o

o

o

o

Celkem
18
49
20
31
50
168

3

I
2
3

o

5
21
26

o

1
1

3
3

o

13
40
53

o

3
3
6

o

31
9
40

o

2
3
5

o

42
16
63
121

D

DC

o

o

1
2
4,5
8,5
16

1

I
2
3

7
7

3

o

2
3
5

5,83
1,50
7,33

o

2
2

1

o

o

o

o

Měna

a míry - PS
a míry - SS
MĚNAaMÍRY -celkem

o

o

1
1

Hogwarts

6

1

2

o

1

o

o

1

o

o

2

Měna

o

o

o

Hogwarts-předměty

Hogwarts - knihy
HOGWARTS-celk.

o

2
6

1

Obecné
Quidditch
Instituce
Čar. propriety
Zaklínadla a elixíry
Zvířata a jiní tvorové
Jména zvířat

2

2

3

1

CELKEM

18

6

2

o

o

o

1

9
1
1
4

1

* Vysvětlivky zkratek viz. Příloha 1.

3
0,50
21
1
14,50

1
I,50
2,50
1

1

181,15

14,50

1

2

9

1

29

o

o

o

6
7

1

3

1
2

15
18

8
1
15
24

13

9
10
8
22
10
10
9

14
3
1
26
3,50
22,50
0,50

132

116,82

o

2

o

14
6
31
51

1
1
1
10
2
1

5

34

o

223,50

o

o

o
1

o

8
10
31
41,50
33
10
3

o

o

o

o

o

1
2
2

1

1
1

45
26
45
112
72
61
28

1

1

o

3

6

o

5

o

776

Příloha 4.2.- Souhrnná tabulka překladatelských postupů (PP) použitých v slovenském překladu Harryho Pottera (díl

A*
Postavy-PS
Post. SS-studenti

Af
1

Post.SS-profesoři

Post.SS-hist.,fikt.
PostSS-čar.rod.

POSTA VY - celkem

o

1

Jídlo- PS
Jídlo- SS
JÍDLO- celkem

3
3

1
1
2

Topografie- PS
Topografie- SS
TOPOGRAFIE-celkem

o

Měna

2

a míry - PS
a míry - SS
MĚNAaMÍRY -celkem

Hogwarts-předměty

2
1

Hogwarts - knihy
HOGWARTS-celkem

3

Obecné
Quidditch
Instituce
Čar. propriety
Zaklínadla a elixíry
Zvířata a jiní tvorové
Jména zvířat

4
3

CELKEM

22

1
1
5

* Vysvětlivky zkratek viz. Příloha I.

o
1
1
2

o

7

13,16
1
14,16

0,50
0,50

o

1
1

2
2

2

1
2

2

2

3

2

1

1

Měna

Hogwarts

Cq

o

7

2

Bp
Bn
12,16
41,5
4
13,5
1
22,16
1
36,5
1,5
125,82 7,50

2
1
3

c

o

1
1
22,50
2,50
11,50

1
2,50
1
5,50
1

1
1

23

181,48

25

8

EE
2,83
1,5
5,5
4
5
18,83

o

o

o

3
1
4

5
5

2

3
3

2,83
1,50
4,33

o

o

o

1

2

G

LA
2

LC

LT

M
1

o

2

1
1

1
1

o

o

5
24
29

o

3
3
6

o

o

1

o

s

T

v

o

o

o

Celkem
18
49
20
31
50
168

o

o

o

o

o

o

o

1

8
1
15
24

6
3

1
1
2
4

2

1
1

14
5
39
58

1

3
1
3
2
2
7

10
8
4
15
7
6
9

12
2
1
27
0,50
18
0,50

5

25

99,50

95,16

23

1
1
6
5

3
5

2

10
7
27
46,50
24
9
3

1
3
3
1

16

2

221,50

o

1,33

o

1
3
4

o

13
40
53

o

31
9
40

o

2
3
5

2
2

42
16
63
121

o

1

o

9

R

0,33
2
2

o

1

p

1

2

2

1
2
4
3
1

DC

3,5
5
8,50

1
1

D

I., 2., 3.)

1

o

o

1

o

o
1

o

o

1

o

1

o

1

o

1
1
3

4

1

2

1
1

4
1
2

4

2

15,33

1

o

6

6

45
26
45
112
72
61
28
776

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
Postavy (]~S)
I Dennis
I Dudley Dursley
I Mr. And Mrs. Dursley

česky,

slovensky)

Str.

CESKY

Př.postup

Str.

SLOVENSKY

Př.postup

Str.

28
7
7

Dennis
Dudley Dursley
Pan a paní Dursleyovi

35
7
7

Dennis
Dudley Dursley
Pán a pani Dursleyovci

37
8
7

25
12
25
26
35
35
28
27
58
71

Marge
Petunia Dursleyová
Vernon Dursley
lpani Figgová
Gordon
Dennis Malcolm
Piers Polkiss
Yvonne
loán Granger a pani Grangerová
pani Hetty Baylissová

71

pán Angus Fleet

10

pani Masonová, pán Mason

Bp
Bp
l!JEE l!JEE
I!JBp
Bp
Bp
Bp
YzBp YzEE
Y2BP Y2EE
Bp
Bp
Bp
LA
l!JEE l!JBp
1
hBo
l!JEE l!JBp
l!JBp
LA

55
26
44

Hermioniny rodičia
plukovník Fubster
Mariorie Dursleyová

M
YzBp YzEE
Bp

67
29
49

I
I
I
I
I
I
I
I
II
II

Marge
Petunia Dursley
Vernon Dursley
Mrs. Figg
Gordon
Mal co lm
Piers Polkiss
Yvonne
The Grangers
Mrs. Hetty Bayliss

21
ll
20
21
28
28
22
22
63
79

Marge
Petunie Dursleyová
Vernon Dursley
paní Figgová
Gordon
Mal com
Piers Polkiss
Yvonne
Grangerovi
paní Hetty Baylissová

II

Mr. Angus Fleet

79

pan Angus Fleet

II

Mr. and Mrs. Mason

5

pan a paní Masonovi

II Mr. And Mrs. Granger
III Colonel Fubster
III Mariorie Dursley
Bostavv (SS) ;,:Studenti
I Harry Potter
I Hannah Abbot
I Katie Bel!
I Bletchley
I Susan Bones
I Terrv Boot
I Mandy Brocklehurst
I Lavender Brown
I Millicent Bulstrode
I Vincent Crabbe

59
23
44

pán a paní Grangerovi
plukovník Fubster
Mariorie Dursleyová

Bp
Bp
l!JEE l!JEE
I!JBp
Bp
YzBn YzBp
Bp
YzBp YzEE
Bp
Bp
Bp
Bp
Bo
l!JEE l!JBp
l!JBp
l!JEE l!JBp
l!JBo
l!JEE l!JEE
l!JBp
EEEEBp
YzBo YzEE
Bp

Harry Potter
Hannah Abbotová
Katie Bellová
Bletchley
Susan Bonesová
Terrv Boot
Mandy Brocklehurstová
Levandule Brownová
Millicent Bulstrodeová
Vincent Crabbe

obálka Harry Potter
Bo
Bp
114 Hannah Abbotová
Bp
174 Katie Bellová
174 Bletchley
Bo
Bp
ll4 Susan Bonesová
Bp
114 T~Boot
Bp
114 Mandy Brocklehurstová
YzBp YzBn
114 Levandule Brownová
Bp
114 Millicent Bulstrodová
Bp
104 Vincent Crabbe

obálka
89
186
186
89
89
89
89
89
81

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

-

Příloha č.

5/Str. 1

--·-·-

--~~

27
13
27
28
37
37
29
28
70
87
87
12

Bp
obálka
Bp
126
Bp
193
Bp
193
Bp
126
Bp
126
Bp
126
YzBp YzBn
126
YzBp YzBn
127
Bp
115

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I Dean the West Ham
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II

Justin Finch-Fietchley
Seamus Finnigan
Marcus Flint
Gregory Goyle
Hermiona Granger
Terence Higgs
Angelina Johnson
Lee Jordan
Neville Longbottom
Draco Malfoy
Moon
Morag MacDougal
Nott
Pansy Parkinson
Sally-Anne Perks
Adrian Pucey
Alicia Spinnet
Dean Thomas
Lisa Turpin
Oliver Wood
Blaise Zabini
Penelope Clearwater
Colin Creevey
Miss Fawcett
Emie Macmillan

II
II
II
II
II
III

Olive Hornby
Moaning Myrtle
O'Fiaherty
Miss Pennyfeather
Miss Grant
Bole

Str.

česky,

slovensky)

CESKY
Dean, ten chlapec, který fandil
West Hamu
89 Justin Finch-Fletchley
90 Seamus Finnigan
184 Marcus Flint
Gregory Goyle
81
79 Hermiona Grang_erová
187 Terence Higgs
185 Angelina Johnsonová
71,74 Lee Jordan
71
Neville Longbottom
81
Draco Malfoy
90 Moon
90 Morag MacDougal
90 Nottová
90 Pansy Parkinsonová
90 Sally-Anne Perksová
186 Adrian Pucey
186 Alice Spinnetová
107 Dean Thomas
Lisa Turpinová
91
151 Oliver Wood
Blaise Zabini
91
258 Penelopa Clearwaterová
96 Colin Creevey
193 slečna Fawcettová
203, Ernie Macmillan
235
299 Olivie Hornbyová
132 Ufňukaná Uršula
151 O'Flaherty
151 slečna Pennyfeatherová
151 slečna Grantová
309 Bole

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

Př.postup

D

Str.
172

SLOVENSKY
fanúšik West Hamu Dean

Př.postup

Af

Str.
191
'

i

Bp
115 Justin Finch-Fletchley
115 Seamus Finnigan
Bp
Bp
173 Marcus Flint
Bp
104 Gregory Goyle
Bp
102 Hermiona Grangerová
Bp
176 Terence Higgs
Bp
173 Angelina Johnsonová
Bp
92,96 Lee Jordan
Bp
92
Neville Longbottom
Bp
104 Draco Malfoy
Bp
116 Moon
B_Q_
115 Morag MacDougal
Bp
116 Nott
Bp
116 Pansy Parkinsonová
Bp
116 Sally-Anne Perksová
Bp
174 Adrian Pucey
YzBp YzBn
174 Alicia Spinnetová
B_Q
137 Dean Thomas
Bp
117 Lisa Turpinová
Bp
143 OliverWood
Bp
117 Blaise Zambini
219 Penelopa Clearwaterová
YzBp YzBn
Colin Creevey
Bp
85
YzEE YzBp
165 slečna Fawcettová
Bp
175 Ernie Macmillan

Bp
127
Bp
127
Bp
192
Bp
115
Bp
113
Bp
195
Bp
191
Bp
101,11
Bp
101
Bp
115
Bp
128
Bp
128
Bp
128
128
Bp
Bp
128
Bp
193
Bp
193
Bp
151
Bp
129
Bp
158
YzBp YzBn
130
YzBp YzBn 271
Bp
106
YzEE YzBp 205
Bp
216

YzBpYzBn

YzBp YzBn
YzEE YzBn
Bp
YzEE YzBp
R
Bp

DC
B_))_
YzEE YzBp
YzEE YzBp
Bp

Příloha č.

5/Str. 2

252
115
131
131
129
276

Oliva Hornbyová
Umrnčaná Myrta
O'Flaherty
slečna Pennyfeatherová
slečna Grangerová
Bole
--

----

- - -

314
144
164
164
161
311

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,

česky,

slovensky)

Str.
259
259
309
168
311
306
186

CESKY
Cho Changová
Davies
Derrick
Cedrik Diggory
Montague
Warrington
Davey Gudgeon

Př.postup

Str.
228
232
276
151
277
273
167

SLOVENSKY
Čeho Čchang
Davies
Derrick
Cedric Diggory
Montague
Warrington
Davey Gudgeon

Př.postup

Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp

Bn
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp

Str.
256
261
311
171
313
308
188

I
I

ANGLICKY
Cho Chang_
Davies
Derrick
Cedric Diggory
Montague
Warrington
Davey Gudgeon
Rosta:vy(SS)- Fro(esoři
Professor Binns
A1bus Dumbledore

99
12

profesor Binns
Albus Brumbál

V:lEE V:lBp
V:lBp V:lDC

127
14

profesor Binns
Albus Dumbledore

V:zEE V:lBp
Bp

140
14

I
I

Argus Filch
Professor Flitwick

99
99

Argus Filch
profesor Kratiknot

Bp
V:zEE V:lDC

126
127

Argus Filch
profesor Flitwick

Bp
V:zEE V:lBp

139
140

I
I
I
I
I

Rubeus Hagrid
Madam Hooch
Minerva McGonagall
Madam Pince
Madam Poppy Pomfrey

16
94
13
146
14

Rubeus Hagrid
madame Hoochová
Minerva McGonagallová
madame Pinceová
Madame Poppy Pomfreyová

I
I
I

Professor Quirrell
Severus Snape
Professor Sprout

Bp
Rubeus Hagrid
19
V:lEE V:lBp
121 madam Hoochová
Bp
14
Minerva McGonagallová
V:zEE V:lB~ 184 madam Pinceová
YJEE YJBp
16
madam Poppy Pomfreyová
YJBp
V:lEE V:lBp
70 !profesor Quirrell
Bp
121,14 Severus Snape
Y:zDC V:lEE 126 profesorka Sproutová

II

Professor Armando Dippet

311

profesor Armando Dippet

II

Gilderoy Lockhart

99

Zlatoslav Lockhart

II
II
III
III

Professor Sinistra
Mundungus Fletcher
Professor Kettleburn
Professor Remus J. Lupin

204
38
93
74

profesorka Sinistrová
Mundungus Fletcher
profesor Kettleburn
profesor Remus J. Lupin

DÍL
III
III
III
III
III
III
III

55 !profesor Quirrell
94,113 Severus Snape
99
profesorka Prýtová

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

profesor Armando Dippet

YJEE YJBp
YJBp
Y:zDC V:lBp

261
88

Gilderoy Lockhart

V:lEE V:lBn
Bp
V:lEE V:lBp
YJEE YJBp
YJBp

175
37
86
70

profesorka Sinistrová
Mundungus Fletcher
p_rofesor Kettleburn
profesor Remus J. Lupin

Příloha č.

5/Str. 3

Bp
20
V:zEE V:lBp
134
Bp
15
V:zEE V:lBp
205
YJEE YJBp
17
YJBp
V:zEE V:lBp
76
Bp
133,16
V:zEE V:lBp
140
YJEE YJBp
YJBp
Bp

327

V:zEE V:lBn
Bp
YzEE V:lBp
YJEE YJBp
YJBp

216
45
89
79

109

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
III
Sibyll Trelawney

III Professor Vector
Postavy (SS) - Autoři knih,
. Jiistorické,postavv
I Agrippa
I Wizard Baruffio
I Circe
I Druidess Cliodna
I Elfric the Eager

CESKY

101

Sibyla Trelawneyová

slovensky)
Př.postup

YzBn

Str.

SLOVENSKY

93

Sibyla Trelawneyová

244

profesorka Vektorová

YzBp
YzEE YzBn

218

77
171
78
78
263

Agrippa
Bp
kouzelník Baruffio
YzEE YzBp
Kirké
EE
keltská kněžka Cliodna
YzEE YzBp
Elfrik Horlivý (není ve slovníku) YzBn YzEE

99
161
100
100
244

Circa
druidka Cliodna
Elfric Nedočkavý

I

Př.postup

YzBn YzBp

246

Agrippa

Bp
YzEE YzBp
B_]J
YzEE YzBp
YzBp YzEE

109
178
110
111
270

YzBp_YzEE
Bp
Bp
Bp

130
160
110
110
110

B_])_
Bp
Bp
Bp
YzBp_ YzEE
Bp

110
110
110
109
140
72
87

72
72

čarodeiník

Baruffio

133
153
78
78
78

Emerich Zlý Ue ve slovníku)
Gregory Smarmy
Grindelwald
Alberik Grunnion
Hengist Zálesák

YzBp YzEE
Bp
Bp
YzBn YzBp
YzBp YzDC

127
145
100
100
100

Emeric Diabolský
Gregor Podlízavý
Grindelwald
Alberic Grunnion
Hengist z Woodcroftu

I
I
I
I
I
I

Merlin
Morgana
Paracelsus
Ptolellly
Uric the Oddball
Emeric Switch

78
78
78
77
133
52

Merlin
Morgana
Paracelsus
Ptolemaios
Uric Podivný
EmerikCvak

Bp
Bp
Bp
EE
YzBp YzEE
YzBn Y2DC

100
100
100
99
127
67

Merlin
Morgana
Paracelsus
Ptolemy_
Uric Podivínsky
Emeric Switch

by Professor Vindictus
Viridian
I [Quentin Trimble
I Newt Scamander
I Bathilda Bagshot
I Arsenius Jigger

80

profesor Vindictus Viridian

\tJEE \tJBp
\tJBp

79

Vindictus Viridian

53
53
52
52

IQuentin Trimble
Mlok Scamander
Batylda Bagshotová
Arsenius Stopečka

B.IJ
YzEE YzBp
YzBp YzBn
YzBp YzDC

67
67
67
67

Quentin Trimble
Newt Scamander
Bathilda Bagshotová
Arsenius Jigger

\tJR \tJBp
\tJBp
Bp
Bp
B_])_
Bp

Adalbert Waffling
Phyllida Spore
Miranda Goshawk

52
52
52

Adalbert Waffling
Phyllida Výtrusová

Bp
YzBp YzEE
YzBp YzEE

67
67
67

Adalbert Waffling
Phyllida Sporeová
Miranda Goshawková

Bp
Bp
Bp

MifandaJestřábová

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

Příloha č.

5/Str. 4

105

YzEE YzBp

Emeric the Evil
Gregory the Smarmy
Grindelwald
Alberic Grunnion
Hengist ofWoodcroft

I
I
I

Str.

profesorka Vectorová

I
I
I
I
I

I

-

Str.

česky,

YzBn YzEE

73
73
72
72

72

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,

DÍL ANGLICKY
II Godric Gryffindor

česky,

slovensky)
Př.postup

Str.
150

CESKY
Godric Nebelvír

Str.
130

SLOVENSKY
Richard Chrabromil

Př.postup

YzBp YzDC

DC

Str. ·
162 I

150

Helga z Mrzimoru

YzBp YzDC

130

Brigita Bifl'omorová

DC

162

II Rowena Ravenclaw

150

Rowena z Havraspáru

YzBp YzDC

130

Brunhilda Bystrohlavová

DC

162

II

Salazar Slytherin

150

Salazar Zmijozel

YzBp YzDC

130

Salazar Slizolin

YzBp YzDC

162

ll Auntie Mahel
III Wendelin the Weird

231
2

tetka Bětka
Vendelína Výstřednice

YzEE YzA
YzBn YzDC

197
7

teta Mabel
Vendelína Čudesná

YzEE YzBp
YzBn YzEE

244
8

III Sir Cadogan
POstavy (SS) - Car. ródiny a
ostatní
I Bill (Weasley)
I Charlie (Weasley)
I Fred (Weasley)
I George_{W easlffi
I Ginny (Weasley)
I Percy (Weasley)
I Ron/ Ronald (Weasley)
I The Bones
I Sirius Black
I Doris Crockford
I Dedalus Diggle

167

Sir Cadogan

B_]:)

149

SirCadoE_an

Bp

169

Bill (Weasley)
Charlie (Weasley)
Fred (Weasley)
George i_Weasley)
Ginny (Weasleyová)
Percy (Weasley)
Ron/Ronald (Weasley)
Boneovi
Sirius Black
Doris Crockfordová
Dedalus Kopá!

Bp
Bp
B_Q_

97
97
90
B_p
90
Bp
90
Bp
93
Bp
91-93
Bp
57
Bp
19
B_]J_
69
YzBp YzDC
15

Bill (Weasley)
Charlie (Weasley)/po Charliem
Fred_(Weasley)
George (Weasley_l
Ginny (Weasleyová)
Percy (Weasley)
Ron/Ronald (Weasley)
Bonesovci
Sirius Black
Doris Crockfordová
Dedalus Diggle/Dedalusovi Digglovi

Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bn
Bp
Bp
Bp

106
106
99
99
99
102
102
62
21
75

I

II

Helga Hufflepuff

75
75
70
70
70
72
70-72
45
16
69
13

I
I
I

Nicolas Flamel
Perenelle Flamel
Cornelius Fudge

77
220
65

Nicolas Flamel
Perenella Flamelová
Kornelius Popleta]

B_]J_
Bp
YzBn YzDC

100
204
65

Nicolas Flamel
Perenella Flamelová
Kornelius Fudge

Bp
Bp
YzBn YzBp

110
227
70

I
I
I
I

Great Auntie Enid
Great Uncle Algie
Madam Malkin
The McKinnons

93
93
59
45

Iprateta Enid

YzEE YzBp
YzEE YzBp
YzEE YzBp
Bp

120
119
76
57

.prateta Enid
prastrýko Algie
madam Malkinová
McKinnonovci

YzEE YzBp
YzEE YzBp
YzEE YzBp
Bp

132

!prastrýc Algie
madame Malkinová
McKinnonovi

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

Příloha č.

5/Str. 5

132
83
62

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky, česky, slovensky)
DÍL ANGLICKY

Str.

CESKY

Př.postup

Str.

SLOVENSKY

Př.postup

Str.

YzEE YzBp
B_Q_
Bp
Bp
Bp
LT

81
17
17
57
69
84

[pán Ollivander
James Potter
Lily Potterová
Prewettovci
Tom
Ten-Čo-Ho-Netreba-Menovať

YzEE YzBp
Bp
Bp
Bp
Bp
LT

89
18
18
62
75
92

Bp
LT

17
11,17

I
I
I
I
I
I

Mr. Ollivander
James Potter
Lily_ Potter
The Prewetts
Tom
He Who Must Not Be Named

I
I

Voldemort
YouKnowWho

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Arthur Weasley
Molly Weasley
Mr. Borgin
Gladys Gudgeon
Mafalda Hopkirk
Lucius Malfoy
Mortlake
Madam Z. Nettles
Perkins
T.M. Riddle
Tom Marvolo Riddle
Veronica Smethley
Celestina Warbeck
Warlock D.J. Prod

39 Artur Weasley
48 Molly Weasleyová
50 [pan Borgin
120 Gladys Gudgeonová
21
Mafalda Hopkirková
29 Lucius Malfoy
38 Mortlake
127 paní Z. Kopřivová
Perkin s
31
231 T. R. Raddle
314 Tom Rojvol Raddle
120 Veronika Smethleyová
34 Celestýna Warbecková
127 Čaroděj D. J. Šídlo

III
III
III
III
III

Madam Rosmerta
Macnair the executioner
Madam Marsh
Peter Pettigrew
Emie Prang

200
399
36
213
35

madame Rosmerta
kat Macnair
madame Marshová
Peter Pettigrew
EmieBourák

YzEE YzBp
YzEE YzBp
YzEE YzBp
Bp
YzBp YzDC

179
354
37
190
36

madam Rosmerta
kat Macnair
madam Marshová
Peter Pettigrew
Emie Prang

34

Stan

Silnička

YzBp YzDC

35

192

Náměsíčník

172

III Stan Shunpike

III Moony ___

---

---

[pan Ollivander
James Potter
Lily Potterová
Prewettovi
Tom
Ten-jehož -jméno-nesmíme[vyslovit
14 Voldemort
10,14 Vy-víte-kdo, Ty-víš-kdo
63
14
14
45
54
85

~~--~--

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

---

Bp_
LT
B_Q_
Bp
YzEE YzBp
Bp
Bp
Bp
Bp
EE
Bp
DC
DC
YzBn YzBp
YzBn YzBp
YzEE YzDC

--

-

16
Voldemort
10,16 Veď- Viete-Kto, Veď- Vieš-Kto/o
Viete-Kom s Veď-Viete-Kým
38
Artur Weasley
46
Molly Weasleyová
48 [pán Borgin
105 Gladys Gudgeonová
23
Mafalda Hopkirková
Lucius Malfoy
30
Mortlak
37
111 pani Z. Nettlesová
31
Perkins
197 T. M. Riddle
263 Tom Marvoloso Riddle
105 Veronika Smethleyová
34
Celestína Warbecková
111 Čarodej D. J. Prod

_D~ -----

Příloha č.

5/Str. 6

Veď-

Bp
Bp
YzEE YzBp
Bp
Bp
Bp
Bp
Y2EE Y2B__Q
Bp
Bp
DC

YzEE YzBp

46
55
58
130
27 .
36
46
139
38
244
329
131
41
139

YzEE YzBp
YzEE YzBp
YzEE YzBp
Bp
Bp

202
400
42
209
41

Stan Shunpike

Bp

39

Námesačník

DC

194

YzBn YzB_])_
YzBn YzBp

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL
III
III
III

ANGLICKY
Wormtail
Padfoot
Prongs

Str.
192
192
192

česky,

slovensky)

CESKY

Př.postup

Červíček

DC
DC
DC

Str.
172
172
172

A

16

EE
EE
G

citronónové cukríky (odlepoval dva c.
c.)
sladkost'
chleby
koláčiky z piškótového cesta
penové cukríky
pečené morky
CJQ_ekané a varené zemiaky
korenisté párky
maslový hrášok
lahodná hustá masová šťava
brusnicová omáčka
šálka horúcej čokolády
masový nákyp

Tichošlápek
Dvanácterák

SLOVENSKY
Červochvost

Tichošl'ap
Paroháč

Př.postup

DC
DC
DC

Str.
194
194
194

LT

17

EE
EE
D
D
LT
LT
D
Cq
Af
LT
LT
R

15
206
206
206
210
210
210
210
210
210
73
122

R

108

LT
LT
DC

108
108
108

LT
LT
DC
Af
A
LT
LT

108
68
108
148
90
110
80

1Jidlo"(PS)
I

sherbet lemons (to unstick two
s.l.)
I sweet
I bread
I crumpets
I marshmellows
roast turkeys
I
I roast and boiled potatoes
I fat chipolatas
I buttered peas
I thick, rich gravy
I cranberry sauce
II a mug of hot chocolate
III Steak-and-kidney-pudding

14
13
146
146
146
149
149
149
149
149
149
65
119

citronová zmrzlina (vytahoval
dva pohárky)
pamlsek
chleba

pečení

ibiškové pokroutky
krocani
pečené a vařené brambory
mastné bramborové lupínky
hrášek na másle
hustá, silná šťáva
klikvová omáčka
šálek horké čokolády
nákyp s hovězím masem a
ledvinkami

LT
LT
A
EE
LT
LT
LT
D

16
185
185
185
189
189
189
189
189
189
60
109

koláčky

c

)ídlMSS)
76

Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak

DC

98

fazul'ky každej chuti

I
I
I

Bertie Bott's Every-Flavour
Beans
Cauldron Cakes
Chocolate Frogs
Droobles Best Blowing Gum

76
76
76

kotlové koláčky
čokoládová žába
Drooblova nejlepší nafukovací
Iguma

LT
LT
LT

98
98
98

kotlíkové

I
I
I
I
II
II
II

Liquorice Wands
mint humbugs
Pumpkin Pasties
rock cakes
Custard Tart
Ogden's Old Firewhisky
Pumpkin Juice

76
49
76
140
82
100
72

LT
LT
DC
A
D
A
LT

98
63
98
134
73
89
65

lpelendrekové prútiky
mentolové cukríky
tekvicové pirožky
obrovské koláče
pudingové koláčiky
Ogdenská ohnivá whisky
tekvicový džús

I

lékořicové hůlky
větrové

bonbony

dýňové paštičky

griliášové hrudky
dort s vaječným krémem
Ogdenská starorežná
dýňová šťáva

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

Příloha č.

5/Str. 7

koláčiky

čokoládové
žuvačky

žabky
Super extra vel'ké bubliny

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
II Strawberry-and-peanut-butter
ice cream
II Treacle Fudge
II violet pudding
III Acíd Pops
III Blood-flavored Lollipops
III Butterbeer
III Cherry_ syrup and soda
III Cockroach Clusters
III Explodíng Bonbons
III Fizzing_ Whizbees
III Fudge Flies
III Gillywater
III Great Fat Chocoballs
III sugar quills
III Hiccup_ Sweets
III Ice Mice
III Iced Pumpkín Juice
III Jelly Slugs
III Levitating Sherbet Balls
III Mulled Mead
III Pepper lmps
III peppermint creams shaped
Iike toads
III Peppermint Toad
III lpumpkin fizz
III red currant rum
III Sugar-spun Quills
III Toothflossing Stringmints
III Cauldron Cakes
III Droobles Best Blowing Gum
TíJpoe:r,a1ie (,ps)
,
I Britain

Str.
58

česky,

slovensky)
Př.postup

CESKY
jahodová a arašídová zmrzlina

115 sirupové cukroví
27 fialkový pudink
200 ikyselinové bonbony
197 krvavě zbarvená lízátka
158 máslový ležák
202 třešňový_ sirup se sodou
197 drcení švábi
197 !výbušné bonbony
197 šumivé bzučivky
265 fondánové mušky
202 odvar z chejru
77 velké tlusté čokobomby
77 cukrová párátka
278 ~ací bonbony_
197 ledové myšky
314 chlazená dýňová št'áva
196 gumoví slimáci
197 Ievitační šerbetové koule
202 svařená medovina
77 pepřové kapsle
197 peprmintové pralinky ve tvaru
ropuch
213 peprmintová ropucha
264 dýňové šampaňské
202 !rybízový rum
197 křehká lízátka s cukrovou
lll_olevou
197 zubočisticí vlákno_IJastill<y_
79 dortíčky z odpalovaného těsta
197 Maxovy maxižvýkačky

G

Str.
54

G
LT
LT
R
DC
LT
D
LT
DC
LT
p
LT
R
LT
LT
LT
A
LT
LT
DC
LT

100
29
179
176
141
181
177
176
176
237
180
72
72
249
176
280
176
176
180
72
176

SLOVENSKY
jahodové zmrzliny s arašídovým
maslom
melasové fondánové pralinky
fialková torta
!kyselinové šumienky
lízanky s chut'ou krvi
ďatelinové pivo
čerešňový sirup a sóda
švábie hrčky
vybuchuiúce bonbóny
šumivé bzučalky
melasové muchy
fialková voda
vel'ké bucl'até čokogul'ky
cukrové brká
štikútkové cukríky
l'adové fllYŠÍ
chladený tekvicový džús
želatinové slimáky
levitačné ovocné zmrzlinové gul'ky
varená medovina
ostré čertíky
mentolová pasta vytvarovaná ako žaby

LT
LT
LT
R

191
236
181
176

DC
A
DC

176
74
176

Př.postup

G

Str.
66

LA
A
A
LT
DC
LT
LT
LT
DC
LT
Cq
LT
LT
LT
LT
LT
LT
D
LT
LT
LT

125
35
201
199
160
203
199
199
199
266
203
82
82
280
199
316
198
199
203
82
199

lpepermintová žaba
tekvicový šumivý nápoj
ríbezl'ový_ rum
krehké cukrové brká

LT
LT
LT
R

214
266
203
199

naštiepané zubné mentolky
kotlíkové koláčiky
žuvačky super extra vel'ká bublina

R
LT
DC

199
84
199

EE

12

-c

II

Británia

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

-

-

-

L__

EE

Příloha č.

5/Str. 8

12

Británia

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III

česky,

slovensky)

ANGLICKY
Kent
Yorkshire
Dundee
Devon
Smeltings
Stonewall High
The Black Forest
King's Cross Station

Str.
10
10
10
161
28
28
55
67

CESKY
Kent
Yorkshire
Dundee
Devon
Smeltings
Stonewallská škola
Černý les
nádraží King' s Cross

Př.postup

Railview hotel
Cokeworth
4 Privet Drive
Little Whinging
Surrey
Bristol
Brazil
Blackpool Pier
Peebles
Vauxhall Road
London
Bath
Didsburv
Topsham
Argyllshire
Aberdeen
Abergavenny
Anglesea
Wales
Charing Cross Road
Magnolia Crescent
St. Brutus's Secure Center for
Incurable Criminal Boys

36
36
30
30
30
16
26
125
79
231
231
231
127
127
165
41
36
41
36
41
31
19

Hotel Railview
Cokeworth
Zobí ulice 4
Kvikálkov

~EE ~Bp

Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
LT
LT
IIJEE IIJBp
IIJBp

Bristol
Brazílie
molo v Blackpoolu
Peebles
Vauxhalská ulice
v Londýně
Bath
Didsburv
Topsham
Argyllshire
Aberdeen
Abergavenny
Anglesea
Wales
Charing Cross Road
Magnoliová ulice
Polepšovna svatého Bruta pro
nenapravitelné nezletilé
delikventy

Bp
DC
DC
R
Bp
EE
~Bp ~EE

Bp
~Bp ~EE

EE
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
EE
LT

Topografie (SS)

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

Příloha č.

5/Str. 9

Str.
12
12
12
204
35
35
71
87
44
44
37
37
37
19
32
120
71
197
197
197
111
111
147
41
37
41
37
41
33
22

SLOVENSKY

Př.postup

Igrófstvo Kent
Igrófstvo Yorkshire

Af
Af
Af
Af
Af
Af
LT
1
hEE IIJBp
IIJBp
LT
Bp
DC
DC
Bp
Bp
EE

lgrófstvo Dundee
lgrófstvo Devon
Smeltinská súkromná škola
Stonewallská štátna
Čierny les
nádražie King's Cross, stanica K.C.
Hotel s výhl'adom na kol'ajnice
Cokeworth
Privátna cesta 4
Nevel'ké radosti
Surrey
Bristol
Brazília
blackpoolske mólo
Peebles
V auxhall Road
v londýnskom obchode
mestečko Bath
Didsbury
Topsham
Argyllshire
Aberdeen
Abergavenny
Anglesea
Wales (vo Walesi)
centrum Londýna
Magnóliovýoblúk
Nápravné centrum svatého Brutusa pre
nenapravitel'ných mladistvých
delikventov

~Bp ~EE

Bp
Bp
T
Af
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
R
Cq
LT

Str.
12
12
12
227
38
38
77
96
48
48
40
40
40
21
33
132
87
245
245
244
139
139
167
47
42
47
42
47
37
25

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky, česky, slovensky)
DÍL ANGLICKY
I The Forbidden Forest
I Platform Nine and ThreeQuarters
I Godric's Hollow
I Diagon Alley
II Knocktum Alley
II The Burrow
II Ottery St. Catchpole
II Azkaban
III Hogsmeade
Měna a,mícy (~S)
I inches
I twelve feet
Měna a mí~(SS)
I Galleons
I Knuts
I Sickles
s~s Ho2:Warts
I Hogwarts
I Hogwarts School of
Witchcraft and Wizardrv
I Caretaker
I Keeper ofKeys and Grounds
at Hogwarts
I Sorting

-

Str.
140
71
12
56
53
24
31
224

CESKY
Zapovězený

Př.postup

les

nástupiště devět

a tři

Str.
133
91

SLOVENSKY
Zakázaný les
Nástupište devať a trištvrte

Př.postup

17
71
50
26
32
191

DC

18

Godrikova úžl'abina
Šikmá ulička
Zašitá ulička
Brloh
Vydrí Svatý Dráb
Azkaban
Azkabane
Rokville

YzBn YzEE

LT
DC
EE
DC
Bp

LT
LT

čtvrtě

Godrikův Důl

YzBn YzEE

Příčná

ulice
Obrtlá ulice
Doupě

LT
LT

Str.
148
101

LT
DC
EE
DC
Bp

18
77
61
31
38
237

DC

20

14

Vydmík svatého Drába
Azkaban
v Azkabanu
Prasinky

63
129

palce
dvanáct stop

LT
LT

82
164

centimetre
takmer štyri metre

A
A

89
181

58
50
56

galeony
srpce

Bn
DC
DC

75
63
71

galleóny
knuty
si kle

Bn
Bn
Bn

81
68
78

42

Bradavice
Škola čar a kouzel v Bradavicích

DC
LT

53

Rokfort
Rokfortská stredná škola čarodejnícka

DC
LC

94
40

školník
klíčník

EE
A

121
49

školník
správca rokfortských lesov, lúk a hájov

EE
LA

134
54

T

109

Rozdel'ovanie ...

EE

121

DC
EE
EE
LT
LT
DC
LT

110
136
181
222
109
103
147

triediaca ceremónia
fakultná klubovňa
hradný žalár
vstupná hala
Vel'ká sieň
Chrabromil
Chrabromilská veža

LT
A
EE
LT
LT
DC
LT

121
121
201
247
121
113
163

85

svrčky

a šafář v Bradavicích

... každého z vás zařadíme do
koleie ....
slavnostní Zařazování
společenská místnost
sklepení
vstupní síň
Velká síň
Nebelvír
nebelvírská věž

v

některé

I
I
I
I
I
I
I

The Sorting Ceremony
Common room
dungeons
Entrance Hall
The Great Hall
Gryffindor
Gryffindor Tower

86
143
194
239
85
79
156

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

Příloha č.

5/Str. I O

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I Head Boy and Girl

Str.
45

CESKY
primus a primuska

I
I
I
I

first year students
High Tahle
house
House cup

I
I

Hufflepuff
Prefects

52
122
60
114,
211
60
72

I
I

Ravenclaw
Restricted Section

80
205

I
I
II
II
II
II
II
II

Slytherin
Fat Lady
greenhouse one
greenhouse three
Headmasters
Headmistresses
The Heir of Slytherin
Hogwarts castle

60
155
90
90
152
152
233
73

II
II

Meda! for Magical Merit
OWLs (Ordinary Wizarding
Levels)
II second-year students
II Special Award for Services to
the School
III Astronomy tower

234
46

česky,

slovensky)
Př.postup

A

Str.
57

žáci prvního ročníku
Čestný stůl
kolej
školní pohár

LT
A
A
LT

66
116
77
110

SLOVENSKY
najlepší študák a študáčka, najlepší v
triede
študenti prvého ročníka
profesorský stol
fakulta
školský pohár

Mrzimor
prefekti - pozn. pře kl.: V některýchbritských školách (zejména
internátních) bývají vybraní
studenti pevěřeni dohledem nad
ostatními
Havraspár
Oddělení s omezeným přístupem

DC

77
93

Zmijozel
Buclatá dáma
skleník číslo jedna
skleník číslo tři

DC

ředitelé

EE
EE

ředitelky

Zmijozelův dědic

bradavický hrad
bradavického hradu
I plaketa za mimořádné služby
NKÚ (náležitá kouzelnická

Af

DC
LA

LT
LA
LA

LT
LT
G

DC

D

Str.
61, 106

LT
M
A
LT

72
129
84
121

Bifl'omor
prefekti

DC

84
103

103
191

Bystrohlav
zakázané oddelenie

DC

77
147
80
80
131
131
198
66

Slizolin
pani
skleník jeden
skleník tri
riaditelia
riaditel'ky
Slizolinov potomok
Rokfortský hrad

DC

199
44

mimoriadna cena
V.Č.Ú. (vynikajúca čarodejnícka

165

EE

žáci druhého ročníku
plaketa za mimořádné služby
škole
Astronomická věž

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

Bn

LT

Tučná

LT

Cq
Cq
EE
EE
G
LT
R

DC

113
213
84
163
99
99
164
164
246
80
247
53

úroveň)

úroveň)

43
121

Př.postup

Příloha č.

LT

42
106

LT

147

5/Str. ll

žiaci druhého ročníka
Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj
školy
Astronomická veža

EE

--

LA

51
132

_ 1T__

167

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,

česky,

DÍL ANGLICKY
III N.E.W.T.s (Nastily
Exhausting Wizarding Tests)

Str.
314

CESKY
OVCE (ohavně vyčerpávající
celočarodějné exameny)

III North Tower
III The West Tower
s~~ .U.:ó~a.rts.::. pt~dnfětr
I Ch arm s
I Defence Against the Dark
Art s
I Flying lesson
I Herbology
I History ofMagic
I Potions
I Transfiguration
I Caput Draconis
I Lemon drop (US)
I Pig snout
II Arithmancy
II Care ofMagical Creatures
II Divination
II Muggle Studies
II Study of Ancient Runes

99
415

slovensky)
Př.postup

DC

Str.
280

SLOVENSKY
M.L.O.K.y (Mimoriadna legálna
odborná kategória)

severní věž
západní věž

LT
LT

91
367

Severná veža
západná veža

99
55

kouzelné formule
obrana proti černé magii

EE
LT

127
70

obrana proti

109
99
99
94
100
130
13
156
252
130
252
252
252

hodina létání

studium mudlů
studium starodávných run

LT
DC
EE
EE
EE
Bp
A
LT
D
LT
EE
LT
LT

138
126
127
121
127
123
16
148
214
114
214
214
214

II wattlebird
III Anti-dementor lessons

84
245

Medosavka
Lekce obrany proti

EE
D

III Astronomy lesson
III palmistry

50
103

III Fortuna Major
III Oddsbodkins

94
249

hodiny astronomie
věštění z ruky
čtení z dlaně
Fortuna major
Otesánek

s

Bylinkářství
dějiny čar

a kouzel

lektvary
přeměňování

Caput draconis
citrónová zmrzlina
Prasečí rypák
věštění z čísel
péče o kouzelné tvory
Věštění

mozkomorům

DC

102

G
LT

140
76

LT
Bn
LT
EE
Bn
Bp
LT
LT
DC
LT
EE
Af
Af

152
140
140
133
141
137
17
164
265
142
265
265
265

75
220

hodina lietania
herbológia
dejiny mágie
elixíry
transfigurácia
Caput Draconis
citrónový drops, cukríky
prasačí rypák
aritmotyka
starostlivost' o zázračné tvory
veštenie
život a zvyky muklov
štúdium starovekých magických
znakov
moriak
protidemetorské školenie

A
LT

92
247

LT
EE

49
95

astronómia
čítanie z dlane

LC
EE

55
107

Bp
A

87
223

Fortuna major

Bp
DC

98
251

...

čarovanie
čiernej

mágii

Bodajťaparom

'

Příloha č.

Str.
316

LT
LT

ss_, flogwarts -.1ruiliy

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

Př.postup

5/Str. 12
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Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I A Beginners' Guide to
Transfiguration
Bv Emeric Switch
I Curses and Counter-Curses
(Bewitch your Friends and
Befuddle your Enemies with
the Latest Revenges: Hair
loss, Jelly-Legs, TongueTying and much, much more)
By Professor Vindictus
Viridian
I

I
I

I

I
I

I
I
I

The Dark Forces:
A Guide to Self-Protection
Bv Quentin Trimble
Dragon Breeding for Pleasure
and Profit
Dragon Species ofGreat
Britain and Ireland: From Egg
to Inferno, A Dragon Keeper's
Guide
Fantastic Beasts and Where to
Find Them
Bv Newt Scamander
Great Wizarding Events ofthe
Twentieth Century
Great Wizards ofthe
Twentieth Century
A History of Magie
Bv Bathilda Bagshot
Hogwarts: A History
Important Modern Magical
Discoveries

Str.
52

80

česky,

slovensky)
Př.postup

CESKY
Emerik Cvak : Uvod do
přeměňování pro začátečníky

LT

Str.
57

LT

79

Zaklínadlá a protizaklínadlá (Začaruj
priatel'ov a popleť hlavy nepriatel'om
pomocou najnovších kúziel, ako sú:
Strata vlasov, Huspeninové nohy,
Zviazaný jazyk a mnoho, mnoho
ďalších) Vindictus Viridian

Quentin Trimble : Černá magie sebeobrany

LT

67

Quentin Trimble: Temné sily:
sebaobrany

Chov draků pro zábavu a

LT

216

Chov drakov pre potešenie i úžitok

Dračí druhy ve Velké Británii a v
Irsku; Od vejce do pekel,
příručka pro chovatele draků

LT

214

Mlok Scamander : Fantastická
a kde je najít

LT

67

Velké činy kouzelníků ve
dvacátém století
Velcí kouzelníci dvacátého století

LT

102

LT

Kletby a protikletby (Jak
očarovat své přátele a zmást své

Str.
72

LT

87

LT

73

LT

240

Druhy drakov vo Vel'kej Británii a
Írsku, Od vajíčka po peklo, Príručka
chovatel'a drakov

LT

237

Newt Scamander: Nadprirodzené
bytosti a ich výskyt

G

73

Historické medzníky
dejín 20. storočia

čarodejníckych

v

113

184

Najvačší čarodejníci

20.

storočia

v

205

LA

67

Bathilda Bagshotová: Dejiny mágie

LT

72

LA
LA

112
184

Dejiny Rokfortu
Významné čarodejnícke objavy

LT
LT

124
205

odplaty : padáním vlasů, slabostí
v nohou, ztrátou řeči a ještě
mnoha dalšími) od profesora
Vindicta Viridiana

příručka

233

Př.postup

LT

nepřátele nejnovějšími způsoby

53

SLOVENSKY
Emeric Switch: Učebnica
transfigurácie pre začiatočníkov

Príručka

Ipodnikání
230

53

zvířata

106
197
52
117
198

Batylda Bagshotová : Dějiny čar
a kouzel
Dějiny bradavické školy
Zásadní objevy magie v současné
době

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

súčasnosti

Příloha č.
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Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I Magical Drafts and Potions
Bv Arsenius Jigger
I Magical Theory
Bv Adalbert Wafflíng
I Modem Magical History
I
I

I

Notable Magical Names of
OurTime
One Thousand Magical Herbs
and Fungi
Bv Phvllida Soore
Quidditch Through the Ages

I

Str.
52

CESKY
Arsenius Stopečka : Kouzelnické
odvary a lektvary
Adalbert Waffling : Teorie
kouzelnického umění
Dějiny kouzel a čar moderní doby

Př.postup

Str.
67

LA

67

SLOVENSKY
Arsenius Jigger: Čarovné odvary a
elixíry
Adalbert Waffling : Teória čarovania

LA

102

Modemé

Význační kouzelníci a čarodějky
naší dobv
Phyllida Výtrusová : Tisíc
kouzelnických bylin a hub

LA

184

LT

67

144

Famfrpál v průběhu

věků

LT

106

Vzestup a pád

magie

LT

47
52

knihy zaklínadel
Miranda Jestřábová: Příručka
kouzelných slov a zaklínadel ( 1.

52
106
197
52

254

II

43

II
II
II
II
II

slovensky)

LT

The Rise and Fall ofthe Dark
Arts
I spell books
I The Standard Boo k of Spells,
Grade 1
Bv Miranda Goshawk
I A Study ofRecent
Develooments in Wizardry
II The Adventures of Martin
Miggs the Mad MuggJe
II Ancient Runes Made Basy
Break with a Banshee
Bv Gilderoy Lockhart
Charm Your Own Cheese
Enchantment in Baking
Encvclopedia ofToadstools
Flying with the Cannons
Gadding with Ghouls
Bv Gilderov Lockhart

česky,

černé

LT
LA

Př.postup

LT

Str.
72

LT

72

LT

113

Pozoruhodné čarodejnícke osobnosti
novoveku
Phyllida Sporeová: Tisíc zázračných
by lín a húb

LT

205

LT

72

137

Metlobal v priebehu vekov

LT

151

102

Rozmach a pád

LT

113

60,68 čarodeinícke knihv
67
Miranda Goshawková: Všeobecná
príručka kúziel (stupeň 1)

G
LT

64
72

Štúdia o súčasnom vývoji

LT

205

LT

48

čarodejnícke

čiemej

dejiny

mágie

ročník)

198
40

34
34
63
212
43

Studie o současném vývoji
kouzelnického umění
Dobrodružství Martina Miggse,
matohlavého mudlv
Starodávné runy snadno a rychle
Zlatoslav Lockhart: Souboj se
smrtonoškou
Jak si očarovat domácí sýr
Čáry při pečení

Encyklopedie jedovatých hub
Létání s Kanonýry
Zlatoslav Lockhart: Génius a
Jghúlové

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

LA

184

čarodejníctva

Af

267

42

Dobrodružstvá malého mukla Martina
Mi2:2:sa
Ako čo najrýchlejšie rozlúštiť magické
znakv
Gilderoy Lockhart: Besedy s banší

DC

51, 67!

34
34
58
181
42

Začaruj si svoj vlastný syr
Kúzla na pečenie
Encyklooédia muchotrávok
Lietanie s kanónmi
Gilderoy Lockhart: Debaty s démonmi

LT
LT
LT
LT
DC

41
41
71
225
51

LT

39

LA

216

DC
LT
LT
G
DC
DC

Příloha č.

5/Str. 14

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
II Gilderoy Lockharťs Guide to
Household Pests
II Holidays with Hags
By Gilderoy Lockhart
II Kwikspell
A Correspondence Course in
Beginners' Magie
II Lesson One: Holding Your
Wand
II MagicalMe
II Moste Potente Potions
II One Minute Feasts- Iťs
Magie
II Prefects who Gained Power
II A study ofHogwarts Prefects
and their Jater careers
II
II

II
II
II
II
III
III

Sonnets of a Sorcerer
The Standard Book of Spells,
Grade 2
Bv Miranda Goshawk
Travels with Trolls
By Gilderoy Lockhart
Voyages with Vampires
Bv Gilderov Lockhart
Weekend with a WerewolfBy
Gilderov Lockhart
Year with the Yeti
By Gilderoy Lockhart
Aids for Magical MischiefMaker
Broken Balls: When Fortunes
Tum Foul

Str.
36
43

česky,

slovensky)
Př.postup

CESKY
škůdců

DC

Str.
35

Zlatoslav Lockhart: čtrnáct dní s

DC

42

SLOVENSKY
Gilderoy Lockhart: Príručka domácích
škodcov
Gilderoy Lockhart: Žúr s ježibabami

DC

111

Kúzlokurz

Lockartův

atlas domácích

Př.postup

LT

Str.
43

DC

51

DC

138

čarodějnicemi

127

Rychločáry
Korespondenční

Korešpondenčný

kurz kouzel pro

začátečníkv

rýchlokurz pre

čarodeiníkov-začiatočníkov

128

Lekce první: Jak držet hůlku

LT

111

Bodajťaparom

LT

139

58
160
34

Mé kouzelné já
Lektváry_ nejmocnější
Hostina za minutu - hotové
kouzlo
Prefekti, kteří získali moc
Studie o bradavických prefektech
a jejich životních úspěších

LA
DC
DC

55
138
34

Som úžasný
Extra efektívne elixíry
Hostina za minútu - stačí malý trik!

DC
DC
DC

67
177
41

LT
LT

54
54

Prefekti, ktorí sa dostali k moci
Publikácia o rokfortských prefektoch a
ich úspešných kariérach

LT
LT

66
66

Čarodějovy znělky

LT
LA

197
42

Čarodejníkove sonety
Miranda Goshawková: Všeobecná
príručka kúziel (stupeň 2)

LT
LT

244
51

Gilderoy Lockhart: Potulky s trolmi

DC

51

58
58

231
43

Miranda Jestřábová: Příručka
kouzelných slov a zaklínadel (2.
ročník)

44

Zlatoslav Lockart: Toulky s trolly

DC

42

44

Zlatoslav Lockart: Cestování s
upíry
Zlatoslav Lockhart: Výlety s
vlkodlaky
Zlatoslav Lockhart: Jaro s yettim

LT

42

Gilderoy Lockhart: Úlety s upírmi

DC

51

DC

42

Gilderoy Lockhart: Výlety s vlkolakmi

DC

51

DC

42

Gilderoy Lockhart:

DC

51

Čarodějné pomůcky pro všechny

DC

174

pom6cka pre

T

196

LT

51

Rozbité gule (Ako postupovať v
lprípade nepríjemnej veštby)

LT

58

44
44
194

Jeseň

čarovné

s yetim

darebáctva

rošťáky

53
- - -

Roztříštěné

koule: Když vám

štěstí nepřeje

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.
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Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky, česky, slovensky)
DÍL ANGLICKY
III A Charm to Cure Reluctant
Reversers
III Death Omens: What to Do
When You Know the Worst is
Coming
III Fowl or Fou!? A Study of
Hippogriff Brutality
III Handbook of Do-it-Yourself
Broomcare
III The Handbook ofHippogriff
Psychology
III Home Life and Social Habits
of British Muggles
III Intermediate Transfiguration

Str.
27
54

300
12
300

CESKY
Kouzlo na nápravu poruch
couvání
Předvěsti smrti: Co dělat, když
víte, že se schyluje k nejhoršímu
Zvíře

nebo bestie: Studie
brutality hipogrvfů
Příručka údržby košťat pro
domácí kutily
Stručná příručka psychologie

Př.postup

Str.
30

SLOVENSKY
Ako opravit' zadrhávajúcu sa spiatočku

Př.postup

LT

LT

Str.
34

LT

52

Smrtel'né znamenia - Čo robit', keď sa
schyl'uje k najhoršiemu

LT

59

LT

267

LT

302

DC

16

DC

18

LT

267

Vták či netvor? Štúdia o brutalite
hipogrifov
Príručka starostlivosti o metly z edície
Urob si sám
Príručka psychológie hipogrifov

LT

302

LT

236

LA

hipogrvfů

264
54

Rodinný život a společenské
zvyky britských mudlů
Přeměňování pro středně

LT

266

52

Rodinný život a spoločenské zvyky
britských muklov
Transfigurácia pre stredne pokročilých

LA

59

Ipokročilé
III Invisible Book oflnvisibility

53

III The Monster Book of
Monsters
III Numerology and Grammatica

13
315

III Predicting the Unpredictable:
Insulate Yourself Against
Shocks
III Sites ofHistorical Sorcery

53

III The Standard Boo k of Spells,
Grade 3
III Unfogging the Future
By Cassandra Vablatsky
III Which Broomstick
III Transfiguration Today

54

Neviditelná učebnice
neviditelnosti
Obludné obludárium

LT

51

Neviditel'ná kniha neviditel'nosti

LT

58

DC

17

Príšemá kniha príšer

DC

19

Numerologie a Gramatika

LT

281

Numerológia a aritmancia

DC

317

Předvídání nepředvídatelného:

LT

51

Predpovedanie nepredpovedatel'ného
Pripravte sa na šoky

LT

58

LA

72

Pamatné miesta čarodejníckych dejín

LA

82

LA

52

Všeobecná príručka kúzel pre tretí

LT

59

Obrňte

77

53
190
49

se proti

šokům

Historický přehled kouzelnických
lokalit
Příručka kouzelných slov a
zaklínadel (3 ročník)
Odhalování věcí budoucích od
Kasandry Vablatské
Jaké koště?
Moderní přeměňování

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

ročník

LA

51

Odhal'ovanie zahalenej budúcnosti

DC

58

LT
T

170
48

Akú metlu si vybrat'
Transfigurácia a dnešok

LA
LT

192
54

Příloha č.
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Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
III Witch Buming in the
Fourteenth Century Was
Completely Pointless - an
essav
, SSr Qiddditcb
I Beaters
I Bludgers
I Chasers
I Cleansweep Seven
I Comet Two Sixty
I Golden Snitch
I Hoops
I House Championship
I Keeper
I Nimbus (Two Thousand)
I [Quaffle
I [Quidditch
I Seeker
I rounders bat

Str.
1

Captain of Quidditch
Quidditch Cup

75
170,
211
166
40
112
163
111

I
I

I Quidditch pitch
II The Chudley Cannons
II Cleansweep Fives
II National Squad
II Nimbus Two Thousand and
One
II Shooting Star
III The Firebolt
III Irish Intemational Side's
III Silver Arrows
III World Cup

CESKY
Upalování
čtrnáctém

česky,

slovensky)
Př.postup

čarodějek

ve
století- pojednání o

LT

Str.
7

SLOVENSKY
Upal'ovanie bosoriek v 14. storočí bolo
úplne nezmyselné - rozprava

odrážači

Př.postup

LT

Str.
7

jeho bezúčelnosti.

168
168
167
152
165
169
167
124
168
167
60
169
124

46
51
51
254
51

odrážeči

Zameták Sedm
Kometa Dva šedesát
Zlatonka

DC
DC
DC
DC
LT
DC

brankář

EE

Nimbus (Dva tisíce)
camrá!
famfrpál

LT
DC
DC
DC
D

159
158
157
143
156
159
158
119
158
72
158
77
159
158

obruče

EE

LA
LT

97
160

pálka, vyzerala skoro ako bejzbalová,
len bola o niečo kratšia
kapitán metlobalového mužstva
metlobalový pohár

famfrpálové hřiště
Kudleyští Kanonýři
Zameták Pět
národní mužstvo
Nimbus Dva tisíce jedna

LT
DC
DC
LT
LT

157
39
98
141
97

Meteor
Kulový blesk
Irský reprezentační tým
Stříbrný šíp
světový pohár

EE

44
50
49
227
49

Potlouky
střelci

školní

přebor

A

chytač

hůl

podobná pálce, s jakou se
hraje pasák
kapitán famfrpálového mužstva
famfrpálový pohár

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

LT
LT
LT
LT
Příloha č.
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DC
DC
DC
D

175
175
174
159
172
176
174
131
175
78
174
84
159
175

LA
LT

106
177

metlobalové ihrisko
Kudleyovské kanóny
Ometlo 5
národné mužstvo
Nimbus 2001

LT
LT

173
48
121
175
121

Meteorit
Blesk
Írske reprezentačné mužstvo
Strieborný šíp
Svetový pohár

EE

dorážačky

triafači

Ometlo 7
Kométa 260
ohnivá strela
obruče

školský pohár
strážca
Nimbus (2000)
prehadzovačka

metlo bal
stíhač

DC
DC
DC
DC

v
DC

EE
A

c

v

v
LT

v
R
LT
LT
LT

53
56
56
256
56

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
SS - lnstituc.e
I Apothecary's

Str.

CESKY

56

lékárna

česky,

slovensky)
Př.postup

Str.

SLOVENSKY

EE

71

LT

71

Př.postup

Str.

apatieka

EE

78

Kotly a kotlíky - všetky vel'kosti medené, mosadzné, cínové, striebomé
samomiešacie - skladacie

LA

77

D

78

D

86

DC

78

DC
LT
LT

273
75
83

Ollivanderovci: výrobcovia
prvotriedncyh čarodejníckych prútikov
od roku 383 fsic 1 ored n.l.
čarodejnícka banka
Ministerstvo mágie
plamienky, myšiarky, sovy Iesné,
hnedé, snežné

LT

88

LT
LT
LT

69
70
78

lékamíkův

krám- 71
kotlíky všech velikostí - měděné,
mosazné, cínové, stříbrné samomíchací - skládací

I

Cauldrons - All Sizes Copper, Brass, Pewter, Silver
- Self-Stirring- Collapsible

56

I

Eeylops Owl Emporium

56

Velkoprodejna Mžourov

DC

I

Flourish and Blotts

62

Krucánky a kaňoury

DC

I

Gringotts (bank)

63

Bp

I
I
I

Hog's Head
The Leaky Cauldron
Madam Malkin-s Robes for
All Occasions
Ollivanders: Makers ofFine
Wands since 382 b.c.

265

Gringottovi
Gringottova banka
U Prasečí hlavy
Děravý kotel
Madame Malkinová I Hábity pro
každou příležitost
Ollivanderovi I Výrobci
vybraných hůlek od r. 382 př. Kr.

I

59
63

I
I
I

Wizarďs

bank
Ministry ofMagic
Tawny, Screech, Bam, Brown,
Snowy

50
51
56

I
I
I

The DailyProphet
Grunnings
1637 WerewolfCode of
Conduct
Warlock's Convention of
1709

51
7
263

I

230

kouzelnická banka
ministerstvo kouzel
sovy všeho druhu : puštíci,
výrečkové, sovy pálené,
kalousové sovice
Denní věštec
Grunnings
Řád chování vlkodlaků z roku
1637
Úmluva kouzelníků v roce 1709

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

71-72, Sovy každého druhu
80
Carodejnícka literatúra pre malých i
79
vel'kých
Gringottbanka
63

DC
LT
LT

246
68
76

Rokfortská lebka
Deravý kotlík
Madame Malkinová I Habity pre každú

LT

81

LT
LT
LA

63
65
72

LT
Bp
LT

65
7
244

Denný prorok
Vrtamex
nariadenie o vlkolakoch z roku 1637

LT
DC
G

70
7
270

LT

214

Čarodejníci dekrét z roku 1709

LT

237

oríležitosť

Příloha č.
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Tab. 5.1. - Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,

DlL ANGLICKY
II Decree for the Reasonable
Restriction of Underage
Sorcery, 1875, Paragraph C

CESKY
Výnos o přiměřeném omezení čar
a kouzel nezletilých kouzelníků z
roku 1875, odstavec C

Př.postup

LT

Str.
23

SLOVENSKY
Nariadenie vymedzujúce obmedzenie
činnosti mladistvých čarodejníkov,
187 5, paragraf C

81

Výnos o omezení čar a kouzel
nezletilých kouzelníků
Zákon o utajování
mezinárodní úmluva kouzelníků z
roku 1289
Zákon na ochranu mudlů
Zákonu na ochranu mudlů
rozhodnutí, kterým jste dočasně
odvolán z funkce
Středověké uskupení evropských

LT

73

LT
LT

23
129

LT

21
149

II

262

51

II The Medieval Assembly of
European Wizards
II Borgin and Burkes
II Gambol and Japes Wizarding
Joke Shop

147

II

38

Committee on Experimental
Charms
II Head of the Misuse of Muggle
Artefacts Office
II Improper Use of Magie Office

II Minister of Magie
II The Misuse of Muggle
Artefacts Office
II wizard prison
II Sardinian sorcerers subcommittee
II Evening Prophet
III Dervish and Banges

slovensky)

Str.
21

II Decree for the Restriction of
Underage Wizardrv
II Statute of Secrecv
II Intemational Warlock
Convention of 1289
II Muggle Protection Act

Order of Suspension

česky,

Př.postup

LA

Str.
27

LA

89

LT
LT

27
160

48

Nariadenie o obmedzeniach pre
mladistvÝch čarodeiníkov
Zákon o utajovaní
Medzinárodná čarodejnícka
konferencia v roku 1289
Zákon na ochranu muklo v

LT

59

D

223

pn1caz na dočasné zbavenie funkcie

D

276

LT

127

Stredoveké zhromaždenie európskych

LT

159

kouzelníků

čarodeiníkov

Borgin & Burkes
prodejna kouzelnických
žertovných předmětů Šprýmy a
Kratochvíle
výbor pro pokusná kouzla

Bp
DC

50
54

BORGIN A BURKES
U Gambola a Japesa, v obchode s
Bláznivými čarodejníckymi potrebami

Bp
LT

61
66

LT

37

Výbor pre experimentálne kúzla

LT

46

vedoucí odboru zneužívání
mudlovských výtvorů
odbor nepatřičného užívání
kouzel

LT

189

LT

235

LT

23

Af

27

261
30

ministr kouzel
odbor zneužívání mudlovských

LT
LT

221
31

LT
Af

274
37

224
149

kouzelnické vězení
podvýbor sardinských čarodějů

LT
LT

191
129

vedúci Oddelenia na odhal'ovanie
zneužitých muklovských artefaktov
oddelenie na prešetrovanie
nenáležitého využitia čarodejníckcyh
schooností
minister mágie
oddelenie pre odhal'ovanie zneužitých
muklovskÝch artefaktov
čarodejnícke vazenie
podvýbor čarodejníkov Sardínie

LT
LT

237
161

79
76

Večerní věštec

Džin v láhvi

LT
DC

70
72

Večemý prorok
Derviš a Bangeš

LT
Bn

87
81

53
58

221
21

výtvorů

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.
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Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,

c

DÍL ANGLICKY
II Sardinian sorcerers subcommittee
II Evening Prophet
III Dervish and Banges
III Florean Fortescue's Ice-cream
Parlor
III Honeydukes
III Magical Menagerie
III Shrieking Shack
III Three Broomsticks
III Zonko's Joke Shop
III Intemational Federation of
Warlocks
III Accidental Magie Reversal
Department
III Committee for the Disposal of
Dangerous Creatures
III Department of Magical
Catastrophes
III Magical Law Enforcement
Squad
III The Ministry of Agriculture
and Fisheries
SS - Car.,onmrietv
I The Sorting Hat
I Hogwarts Express
I brass scales
I broomsticks
I cauldron
I set books
I parchment
I quills
I glass or crystal phials

Str.
149

CESKY
podvýbor sardinských

česky,

slovensky)
Př.postup

čarodějů

LT

Str.
129

79
76
50

Večemí věštec
Džin v láhvi
zmrzlinářství Floreana Fortescuea

LT
DC
LT

70
72
48

158
58
77
158
151
37

Medový ráj
Kouzelný zvěřinec
Chroptící chýše
U Tří košťat
Taškářovy žertovné předměty
Mezinárodní federace kouzelníků

DC
LT
DC
LT
DC
LT

141
55
73
141
136
38

44

odbor pro nápravu nevydařených
kouzel
komise pro likvidaci

LT

218

SLOVENSKY
podvýbor čarodejníkov Sardínie

Př.postup

LT

Str. •
161

Večemý

prorok
Derviš a Bangeš
cukrárňa Floriana Fortescua

LT
Bn
A

87
81
55

Medové labky
zverinec
Škriekajúca búda
Tri metly
Zonka predaiňa zábavných potrieb
Medzinárodná čarodejnícka federácia

LT
DC
LT
Cq
LT
LT

65
82
160
160
43

44

Oddelenie nápravy náhodných kúzel

LT

50

LT

195

Výbor pre likvidáciu nebezpečných
tvorov
odbor čarodejníckych katastrOf

LT

219

LT

210

Oddiel presadzovania čarodejníckeho

LT

210

nebezpečných tvorů

Zázračný

208

odbor kouzelnických katastrof

LT

186

208

Sbor pro prosazování
kouzelnických zákonů
Ministerstvo zemědělství a
lrvbolovu

LT

186

LT

21

Ministerstvo pol'nohospodárstva a
rybolovu

LT

23

Moudrý klobouk
Spěšný vlak do Bradavic
mosazné váhy

DC
LA
LT
EE
EE
LT
EE
EE
LT

109
91
67
67
67
67
132
132
67

Rokfortský klobúk
Rokfortský expres
mosadzné váhy
metly
kotlík

DC
LT
LT
EE
EE
EE
EE

120
101
73
73
73
72
146
146
73

17

85
71
53
53
53
52
103
103
53

košťata

kotlík
předepsané

knihy
pergamen
brky
skleněné nebo křišťálové

Ipráva

lahvičkv

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.
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učebnice

pergameny
brká
sklenené alebo krištál'ové

EE
fTaštičky

LT

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I teiescope
I lplain work robes
I lpointed hat
I lprotective gloves
I winter cloak
I uniform
I wand
I ebony
I maple
I holly
I willow
I lyew
I mahogany wand
I oak
I lphoenix tail feathers
I lpink umbrella
I unicom hairs
I turnip
I Card
I Famous Witches and Wizards
Cards
I Grow-your-own-warts kit
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

second
wizard chess
Wizarďs duel
Wizard coins
aconite
bezoar
dragon liver
monkshood
asphodel
wolfsbane
wormwood

česky,

Str. CESKY
53 dalekohled
52 !_jednobarevné pracovní hábity
52 špičatá čapka
52 ochranné rukavice
52 zimní plášť
52 stejnokroj
53
hůlka
65
ebenové dřevo
65 Ijavor
65
cesmínové dřevo
63 vrbové dřevo
64 tisové dřevo
mahagonová hůlka
63
64 dubová hůlka
64 ocasní péra ptáka fénixe
64 růžový deštník
64 žíně jednorožce
147 tuřín
77 karta
77 karty slavné čarodějky a
kouzelníci
204 souprava Vypěstujte si vlastní
bradavice
153 sekundant
199 kouzelnické šachy
153 kouzelnický souboj
50 kouzelnické mince
138 oměj
137 bezoár
56 dračí játra
138 šalamounek
137 asfodel
138 Mordovník
137 Pelyněk

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

slovensky)
Př.postup

EE
LT
LT
LT
LT

EE
EE
LA

EE
LA
LA
LA
LT
LA
LA
LT
LT

Příloha č.

EE
EE
LT

Str.
67
67
67
67
67
67
67
83
83
83
81
82
82
82
83
82
83
I86
99
99

Př.postup

SLOVENSKY

EE

ďalekohl'ad

lpracovné habity (obyčajné)
špicatý klobúk
ochranné rukavice
!plášť zimný
rovnošata
l(čarodejnícky) prútik
eben
!javor
cezmína
vrba
tak veru
mahagónový prútik
dub
perá z chvosta vtáka fénixa
ružový dáždnik
hriva jednorožca
uhlie

EE
Af

EE
EE
EE
LT
R
LT

slávni

čarodejníci

a

92

LT

89
90
89
90
90
90
90
207
109
109

D

211

EE

161
206
161
68
145
145
78
145
144
145
144

EE
LA
LT
LT
A

EE

kartička
kartičky

LT
LT
LT
LT

Str.
73
72
72
72
72
72
73
91
91

čarodeinice

LT

190

EE

145
185
145
63
131
131
71
131
130
131
130

LT
LT
LT

EE
EE
LT

EE
Bn

EE
EE
5/Str. 21

súprava pom6cok na vytvorenie
vlastnej bradavice
sekundant
čarodejnícky šach
čarodejnícky súboj/duel
čarodejnícke mince
akonit
bezoár

LT
LT
LT
Bn

EE

dračia pečeň

LT

aconitum lycoctonum/prilbica žitá
asfodel
aconitum napellus/prilibica modrá
lpalina pravá

EE
Bn

EE
EE

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky, česky, slovensky)
DÍL
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

II
II

ANGLICKY
Devil's Snare
Dittany
Philosopher's Stone
The Mirror of Erised

Str.
278
229
219
213

cloak
Invisibilitv Cloak
Put-Outer
Remembrall
Self-stirring cauldrons
Winged keys
Erised stra ehru oyt ube cafru
oyt on wohsi

9
201
12
145
263
279
207

Head Polo
Horseback Head-Juggling

124
124

CESKY

Př.postup

Ďáblovo osidlo

DC
EE
EE
YzLT YzBn

Str.
257
213
203
198

SLOVENSKY
diabolské osídlo
"Dictamnus albus"
kameň mudrcov
zrkadlo z Erisedu

Af
LT
DC
DC
LT
LT
LT

10
187
14
137
244
258
193

Iplášť

Dobrom_ysl
Kámen mudrců
Zrcadlo z Erisedu
dlouhý plášť
neviditelný plášť
Zhasínadlo
Pamatováček

samomíchací kotlíky
Okřídlené klíče

Mízar bozyhu otešave lařáv ten

Pólo s hlavami
Žonglování s hlavami za jízdy na
koni
samomíchací hrací karty
vozíky řízené skřety
čajová souprava
Ruka slávy
žabník
truskavec
denivky
pijavice
rozemletý roh lidožravého
dvoirožce
ježík

zhasínač

LT
LA

108
108

DC
LT
LT
LT
DC
EE
EE
EE
Af

39
53
31
49
143
143
143
143
143

40
57
31
52
165
165
165
165
165

puffer-fish
boomslang
Leaping toadstools
magical plants
Mandragora
Man drak es
II Venomous Tentacula

186
165
251
89
91

hřímal

EE
DC

!poskakující pýchavky
kouzelné rostliny
Mandragora

LT
EE

160
143
213
79
81

93

úponice jedovatá

DC

83

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

plášť

Nezabudal
samomiešacie kotlíky
kl'úče s krídlami
UM ZO REINA CRD SOHJO VSEIN
AIR PETE IRZUU DESIRE ZELDAK
RZV
hlavové pólo
žonglovanie s hlavou počas jazdy na
koni
samomiešacie karty
vozíky riadené škriatkami
čajový servis
Ruka večnej žiary
úhomík liečivý
stavikrv vtáčí
muchy zlatoočky
!pijavice
drvený roh dvojrožca

II Self-Shuffling playing cards
II lgoblin-driven carts
II tea set
II The Hand ofGlory
II Fluxweed
II Knotgrass
II Lacewing flies
II Leeches
II Powdered hom of a bicorn
II
II
II
II
II

neviditel'ný

c

Příloha č.

5/Str. 22

Př.postup

DC
A
EE
YzLT YzBn

Str.
285
236
226
220

EE
LT
DC
DC
LT
LT
LT

10
209
15
152
270
287
215
I

Cq
LA

135
135

LT
LT
LT
Af
A
EE
EE
EE
LT

48
65
38
50
177
177
177
177
177

morský štvorzubec
africký had Dispholidus typus
skákajúce žaby
zázračné byliny
mandragora

EE
Af
A
LT
EE

199
177
264
98
101

venemous tentacula

Bp

103

I

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
II biting kettle
II Dr. Fillibuster's Fabulous Wet
Start, No-Heat Fireworks

Str.
38
58

česky,

Enchanted car

222

II
II

Dr. Fillibuster fireworks
Flesh-Eating Slug Repellent

65
55

Raubířské

II

floating car

25

auto, které se vznášelo ve
vzduchu
Letax

47
77

II
II

Howler
Invisibility Booster

87
67

II

Mrs. Skower's All-Purpose
Magical Mess Remover
poisonous candles
Revealer
shrinking keys
Spellotape
Sword
Vanishing cabinet
escapators
Mandragora
Belch Powder
Exploading Snap
Dungbomb
lpuffapod
Frog Spawn Soap
Gobstones

146

Př.postup

CESKY
konvice, která kousala
Báječné rachejtle doktora
Raubíře - hoří i za vlhka, a
nevvhoříte !
očarované vozidlo

II

II Floo powder
II goblet

slovensky)

něco

rachejtle
proti žravejm slimákům

Číše

LT
DC

Str.
37
54

SLOVENSKY
čajník, čo hryzie
Divotvorné delobuchy doktora
Fillibustera

LT

189

DC
G

60
51

toto auto (A. W. začaroval muklovské
auto)
delobuchy doktora Fillibustera
masožravý prostriedok proti slimákom

LA

26

DC
EE

45
69

DC
D

78
61

Neviditel'ný raketový pohon

LT

127

Zázračný

LT
DC
D
R
EE
LT
D
EE
LT
A
DC
DC
A
DC

50
199
37
84
280
111
45
81
137
286
171
132
249
49

Př.postup

LT
DC

Str.
45
66

G

235

LT
DC

73
62

lietajúce auto

LT

32

hop-šup prášok

DC
EE

55
85

DC
Af

96
75

R

158

LT
DC
LT
R
EE
R
DC
EE
LT
A
LT
DC
LT
DC

61
246
45
104
350
139
55
101
155
357
194
149
180
55

čaša

Ipohár

II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
III
III
III

53
233
38
95
333
128
47
91
153
340
191
147
278
50

Hulák
přídavný

motor pro neviditelné

cestování
Univerzální čistič kouzelných
nečistot paní Skowerové
Ijedovaté svíce
Odhalovač
klíče,

které se scvrkávaly
izolepa

meč

rozplývavá skříň
uiížděcí schody
pekřín

krkací prášek
Řachavý Petr
bomba hnojůvka
tlustolusk
žabincové mýdlo
tchoříčkY

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

Příloha č.

5/Str. 23

Vrešťadlo

univerzálny všečistiaci
prostriedok
jedovaté sviečkY
Odhal'ovač

zmenšujúce sa kl'úče
lepiaca páska
meč

sekretár
eskapalátory
divý mužíček
lgrgací prášok
Rachotiaca sedma
hnojová bomba
búrlivé struky
mydlo zo žabacích ikier
lpl'uvadlíkY

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,

DÍL ANGLICKY

česky,

slovensky)
Př.postup

III Nose-Biting Teacup

Str.
278

CESKY
Nosokousací šálek

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Sneakoscope
Stink Pellets
Whizzing Worms
crocodile heart
daisy roots
dead caterpillar
leech iuice
rat spleen
shrivelfig
The Knight Bus
Broomstick Servicing Kit
crystal balls
Fleetwooďs High-Finish
Handle Polish
III lglass ball
III lunascope
III Tail-Twig Clippers

10
153
153
185
124
125
126
126
124
33
12
53
12

lotroskop
smradlavé kuličky
hvízdavé housenky
krokodýlí srdce
sedmikráskové kořeny
mrtvá housenka
šťávy z pijavic
krysí slezina
scvrklofík
záchranný autobus
Souprava pro údržbu košťat
křišťálové koule
Fleetwoodovy fantastické
leštěnky na násady
skleněná koule
lunoskop
nůžky na zastřihování ocasních

III Time-Tumer
·SS -Za:lď.ína'ala: a,élixfrv
I Alohomora
I Anti-Cheating Spell
I Anti-Dark Arts Spell
I Anti-Dark Porce Spell
I Switching Spells

395

Body-Bind
Curse ofthe Bogies
Leg-Locker-Curse
Petrificus Totalus
Locomotor Mortis
Wingardium Leviosa

DC

Str.
249

SLOVENSKY
čajová šálka, ktorá hryzie nosy

DC
LT
DC
LT
LT
LT
LT
LT
DC
D
LT
LT
LT

14
137
137
165
112
114
114
114
113
35
16
52
16

špiónoskop
smradl'avé gul'ky
svištiace červíky
krokodílie srdce
korene sedmokrásky
mftva húsenica
šťava z pijavice
lpotkania slezina
svrkávacia figa
Rvtiersky autobus
Servisná súprava na metly
krištál'ové gule
vysokoúčinné fleetwoodske leštidlo na

LT
DC
LA

49
48
16

Obraceč času

DC

351

160
262
227
246
155

Alohomora
kouzlo proti podvádění
zaklínadlo proti černé magii
zaklínadlo proti černé magii
kouzelnická slova pro přeměny

Bp
LT
LT
LT
LA

151
243
211
229
147

273
157
217
273
222
171

spoutání
satanská kletba
Svěrací kouzlo
Petrificus Totalus
Locomotor mortis
Wingardium Leviosa

R
LT
DC
Bp
Bp
Bp

253
148
202
252
206
161

50
50
12

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

LT

Str.
280

DC
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
D
LT
LT
LT
LT

16
155
155
187
127
128
129
129
128
39
18
58
18

sklená gul'a
lunoskop
nožničky na pristrihovanie
chvostových vetvičiek
Čas ovrat

LT
DC
LA

55
55
18

DC

396

Alohomora
zčarovaný proti podvádzaniu
iprotikliatba
lprotikúzlo
zaklínadlá (že som vede/a všetky z. knowinz about S. S.)
i(absolútne) znecitlivenie
Satanova kliatba
zaklínadlo "Zviazané nohy"
Petrificus Totalus
Locomotor mortis
Wingardium leviosa

Bp
T
G
G
G

167
269
234
254
163

Af
LT
LT
Bp
Bp
Bp

281
164
224
280
229
178

rúčky

proutků

I
I
I
I
I
I

Př.postup

Příloha č.

5/Str. 24

!

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II

ANGLICKY
Draught of Living Death
Elixír of Life
Forgetfullness Potion
Potion to cure boils
Disarming Charm
Engorgement Charm
Freezing Charm
Homorphus Charm
HoverCharm
Memory Charm
Obliviate
Tickling Charm
Vanishing Spell

Babbling Curse
Transmogrifian Torture
Aparecium
Expelliarmus
Finite Incantatem
Hocus pocus
Jiggery pokery
Lumos
Peskipiksi Pestemomi
Rictusempra
Serpensortia
squiggly wiggly
Tarantallegra
Deflating Draft
Hair-Raising Potion
Love Potion
Mandrake Restorative
Draught
II Pepper-Up Potion
II Polyjuice Potion

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Str.
138
220
262
138
190
118
103
162
20
29
301
192
98
161
141
233
190
192
9
9
272
102
192
194
9
192
187
228
236
144
122
159

česky,

slovensky)
Př.postup

CESKY
Doušek živé smrti
Elixír života
lektvar zapomnění
lektvar na léčení vředů
Odzbrojovací kouzlo
Vykrmovací kouzlo
Zmrazovací kouzlo
Lidotvaré kouzlo
Vznášecí kouzlo
Paměťové kouzlo
Zapomeňte

Lechtací kouzlo
kouzlo, které by mu umožnilo
zmizet
Koktací kletba
Transmogrifiánská muka
Aparecium
Expelliarmus
Finite incantatem
hokus pokus
techtle mechtle
Lumos
Pestiraran! Pestemomi!
Rictusempra
Serpensortia
čáry máry klikyhák
Tarantallegra
Splaskací lektvar
lektvar pro růst vlasů
Nápoj lásky
Oživovací odvar z mandragory
Životabudič
Mnoholičný

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

lektvar

Str.
131
204
243
132
164
103
91
140
23
31
255
165
87

SLOVENSKY
dúšok živej smrti
elixír života
Elixír nezabúdania
elixír na hojenie vyrážok
Odzbrojovacie zaklínadlo
Zvličšujúce zaklínadlo
Znehybňujúce zaklínadlo
Zaklínadlo človekopremeny
Vznášacie zaklínadlo
Zabúdacie zaklínadlo
Obliviate
Štekliace zaklínadlo
Miznúce zaklínadlo

Bp
Bp
Bp
Bn
DC
Bp
DC
Bp
Bp
DC
Bp
LT
LT
LT
LT

140
123
199
163
165
13
13
230
90
165
166
13
165
161
195
202
125

Kliatba koktania
Muky premeny
Aparecium
Expelliarmus
Finite Incantatem
hókus-pókus
abraka-dabra
Lumos
Piadimuži žumipiad'!
Rictusempra
Serpensortia

DC
DC

107
138

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
DC
LT
LT
EE
LT
LA
LT

YzBn 'l'íEE

Příloha č.

5/Str. 25

Př.postup

LT
LT
M
LT
LT
G
G
DC
LT
M
Bp
LT
LT

Str.
145
227
270
146
203
128
113
174
27
38
318
204
108
173
153
246
202
205
16
16
286
112
204
206
16

Tarantallegra
Odvar spl'asnutia
Odvar na rast vlasov
Nápoj lásky
Životodarný odvar z mandragory

LT
LT
Bp
Bp
Bp
Bn
DC
Bp
DC
Bp
Bp
DC
Bp
LT
LT
LT
LT

Hrejivý odvar
odvar všehodžúsu

D
DC

133
172

čáry-máry

199
241
250
156

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

ANGLICKY
Scintillation Solution
Skele-Gro
SleepingDraught
Swelling Solution
slow-acting venoms
Entrancing Enchantements
Braking Charm
Cheering Charms
Confundus Charm
Fidelius Charm
Flame Freezing Charm
Patronus Charm
Secret-Keeper
HurlingHex
Dissendium
Expecto Patronum

Ferula
Impervius
Mischief managed
Mobiliarbus
Mobilicorpus
Nox
The Patronus
Riddikulus
Waddiwasi
Confusing Concoction
shrinking potions
Shrinking Solution
Wolfsbane Potion
. SS.- Zviřátaa iihi tv9ro.vé
I Boa Constrictor
I Ghosts
I a poltergeist

česky,

Str.
127
174
213
186
162
236
51
296
386
205
2
237
205
245
195
238,
262
376
177
195
201
377
338
233
134
131
318
3
124
353

CESKY
Sršící roztok
Kostirost
Uspávací lektvar
Nadouvací roztok
Pomalu působící jedy
Omamující kouzlo
brzdicí kouzlo
Povzbuzovací kouzla
Matoucí kouzlo
Fideliovo zaklínadlo
ohněchladicí zaklínadlo
Patronovo zaklínadlo
Strážce tajemství
Vrhací kouzlo
Dissendium
Expecto patronum

26
87
96

boa constrictor/hroznýš
duchové
strašidlo

Ferula
Repellentus
Neplecha ukončena
Mobiliarbus
Mobilicorpus
Nox
Patron
Riddikulus
Waddiwasi
matoucí utrejch
zmenšovací lektvar
zmenšovací dryák
Vlkodlačí lektvar

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

slovensky)
Př.postup

LT
DC
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
Y2EE Y2Bp
DC
Y2EE Y2Bp
LT
LT
Bp
Bp

Str.
111
151
182
160
141
202
50
262
343
183
7
212
183
219
174
213

SLOVENSKY
tajomstvo svojho úspechu
Kostro-rast
Odvar spánku
Roztok puchnutia
liedy so spomaleným účinkom
Zaklínadlo zamilovania
Brzdiace zaklínadlo
Rozvesel'ujúce zaklínadlá
Kúzlo pomatenia
Kúzlo spol'ahlivosti
zaklínadlo na zmrazovanie plameňov
kúzlo Patronus
strážca taiomstva
Čarv šmary
Dissendium
Expecto patronum

Bp
Bp
DC
Bp
Bp
Bp
EE
Bp
Bp
LT
LT
LT
LT

334
158
175
180
335
301
209
121
119
283
8
112
314

YzBp YzEE
EE
EE

32
111
123

Příloha č.
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Př.postup

LT
LT
LT
Af
D
Y2EE YzBp
LT
G
Bp
Bp

Str.
139
187
226
199
174
250
56
296
387
206
8
239
206
247
197
240

Ferula
Impervius
Darebáctvo sa podarilo!
Mobiliarbus
Mobilicorpus
Nox
Patronus
Riddikulus
Waddiwasi
matúcazmes
zmenšovací elixír
svrkávací roztok
lprotivlkolačí elixír

Bp
Bp
DC
Bp
Bp
Bp
B_j)
Bp
Bp
LT
LT
LT
Af

377
179
195
203
378
338
235
137
134
320
9
127
353

vel'had americký
duchovia
duch

EE
EE
G

33
123
136

R
DC
LT
LT
LA
p

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I tawnvowl
I boarhound
I centaur
I EOblin(s)
I hags
I mountain troll
I three-headed dog
I to ad
I troll
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

unicorn
vampires
werewolf
werewolves
zombie
Common Welsh Green
dragon
Hebridean Blacks
Norwegian Ridgeback
Whomping Willow
House-elf
Phantom
Bandon Banshee
banshee
Basilisk
Blood-Sucking Bugbear
Chameleon Ghouls
lpixies
Dwarfs
lgarden gnomes
Gargoyle
lghoul
kelpies
King of Serpen~_ .

Str.
140
252
56
55
178
247
62
172
250
55
249

česky,

CESKY
puštík
pes, cvičený na černou zvěř
kentaur
skřet I skřetové
ježibaby
horský troll
tříhlavý pes
žába
troll (plus vždy vysvětlení)
jednorožec
upíři

vlkodlak
vlkodlaci
oživlý nebožtík
obyčejní velšští zelení
drak
hebridští černí
norský ostrohřbetý drak
Vrba mlátivá
domácí skřítek

134
231
230
231
233
79
12
137 Ipřelud
99 Smrtonoška v Bandonu
115 smrtonoška
290 bazilišek
201 Medvědí krvistrašidlo
184 chameleoní ghúlové
101 rarachové
236 trpaslíci
36 trpaslíci v zahradách
204 chrlič
42 lghúl
114 vodní skřítky
290 Hadí král

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

slovensky)
Př.postup

EE
Af

Str.
8
133
234
72
71
167
229
80
162

SLOVENSKY
žltohnedá sova
lovecký pes
kentaur
škriatok
!ježibaby
horský troll
trojhlavý pes
ropucha
troll

EE
EE
EE

233
71
231

!_jednorožec
upíri
vlkolak, vlkolaky

D

128
214
214
214
216
71
16
120
88
100
244
173
158
90
200
36
175
41
100
244

zombi
welšský zelený
drak
hebridský čiemy
nórsky ostnáč
Zúrivá vfba
domový škriatok
prízrak
víla banší H670
víla banší
bazilisk
Krv sajúci démon
démon chamelón
!piadimužíci
škriatkovia
trpaslíkovia v záhradách
kamenná obluda
l(záhrobný) duch
vodníci
král' hadov

EE
D
EE
p
EE

LT
LT

LT
EE

LT
DC
DC

LT
EE
A
A
EE
DC
YiBn YiEE
A
EE

LT
EE
Bn
D

LT
Příloha č.
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Př.postu~

D
G
EE
EE
EE

LT
LT
EE
EE
EE
EE
EE
EE
YiBn YiEE
EE

LT
DC
Af

LT
EE
YiA YiEE
YiA YiEE
Bp

LT
G
A
G

LT
D
D
A
-·

LT_

Str.
8
147
260
78
77
185
254
88
179,
181
258
77
256
141
238
237
238
235
87
19
149
109
125
304
214
196
111
249
44
217
49
125
304

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

ANGLICKY
Phoenix
Salamander
Spiders
Tubeworms
Wagga Wagga Werewolf
cupids
Great Greys
Scops owls
boggart
flame-loving Iizards
flobberworm
giant squid
the Grim
jgrindylow
hinkypunks
Hippogriff
manticore
mutant skeletons
an ogre
Red Caps
shape-shifter
the giant, spectral dog
Water demon
kap pas
anti-dementor
A dementor
SS - Zvířata a jiní tvorové -

česky,

slovensky)

Str. CESKY
207 fénix
130 salamandr
276 'pavouci
146 roumatci
162 vlkodlak Wagga Wagga
236 amorkové
278 Šedí výři
278 Chundelaté sovičky
133 bubák
235 Ještěři, kteří si v plamenech
libovali
142 tlustočerv
314 olbřímí oliheň
107 Smrtonoš
153 ďasovec
171 bludníčky
114 hipogrif/hipogryf
222 mantichora
9
mutovaná kostra
158 lidožravý obr
141 karkulinky
133 strašidlo, které mění tvar
107 přízrak obrovitého psa
154 vodní démon
141 tůňodavy
237 antimozkomor
85 Mozkomor

Př.postup

Prašivka
Skoro bezhlavý Nick
Protiva
Griphook

SLOVENSKY
fénix
salamandra
pavúky

EE
EE
EE
EE
YzEE YzBp
EE
D
D
EE
LA

Str.
177
114
233
127
140
201
248
248
120
210

DC
LT
DC
DC
DC
Bn
EE
LT
D
DC
D
D
LT
DC
DC
DC

128
280
98
138
153
104
198
13
142
127
120
98
138
127
212
79

ozrutná sépia
Bes
hl bočník
svetlonosi
hipogrif
mantichora
znetvorené kostry
l'udožravá obluda
červení pikulíkovia
tvor meniaci podobu
obor, strašidelný pes
vodný démon
kappovia
antidementor
dementor

DC
LT
DC
Bp

97
118
111
73

Prašivec
Takmer bezhlavý Nick
Zloduch
Griphook

červíky-niťovky

vlkodlak z Wagga Wagga
kupidovia
vel'ké šedé sovy
najmenšie sovy
lprízrak
jašterice
červoplaz

Př.postup

EE
EE
EE
DC
YzEE YzBp
Bn
D
D
G
R
DC
LT
A
DC
DC
Bn
EE

Str.
220
142
290
159
174
249
280
280
135
237

D
DC
D
R
LT
Bp
Bn
Bn

144
315
111
156
173
118
223
15
160
143
136
111
156
156
239
89

DC
LT
DC
Bp

107
131
122
81

p

JMÉNA
I
I
I
I

Scabbers
Nearly Headless Nick
Peeves
Griphook

92
86
57

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

Příloha č.

5/Str. 28

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I Sir Nicholas de MimsyPoroincton
I The Bloody Baron
I The Fat Friar (my dear Friar86)
I Trevor
I Hedwig
I Tibbles, Snowy, Mr. Paws,
Tuftv
I Ronan
I Bane
I Firenze
I Fang
I Fluffv
I Mrs. Norris
II Dob by
II Sir Patrick Delaney-Podmore
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III

The Wailing Widow
Fawkes
Errol
Hermes
Aragog
Mosag
Binky
Buckbeak
Crookshanks
Ripper
SS- Obecné pojmy kouz.

Str.
92

česky,

CESKY
rytíř Nicholas de MimsyPorpington
124 Krvavý baron
87 Tlustý mnich (milý Mnichu 111)
112 Trevor
67 Hedvika
22 Minda, Bělunka, pan Tlapka,
Chocholka
Ronan
Bane
Firenze
Tesák
Chloupek
'paní Norrisová
12 Dob by
124 sir Patrick Delaney-Podmore

slovensky)
Př.postup

Bp

Str.
116

SLOVENSKY
Sir Nicholas de Mimsy-Porpington

LT
LT

119
111

Krvavý barón
Tučniak (Moj milý

Bp
Bn
DC

108
87
27

Bp
Bp
Bp
DC
DC

Bp

Str.
131

LT
DC

131
123

Gertrúda
Hedviga
Micka, Packa, Mucka, Lucka

A
Bn
DC

119
95
28

Ronan
Bane
Firenze
Tesák

Bp
Bp
Bp
DC
DC

Bp
Bp

252
253
257
133
180
126
16
108

Bp
Bp

260
261
264
147
199
139
19
135

118
177
30
30
233
235
133
105
57
22

Trúchliaca vdova
Félix
Elvíra
Hermes, f
Aragog
Mosag
Binkv
Hrdozobec
Krivolab/Krivolabík
Rozoarovač

LT
A
A
Bp
Bp
Bp
Bp
DC
DC
DC

147
220
37
37
290
292
150
119
65
29

65
180
110

kúzla
zaklínadlo
kúzla

EE
EE
EE

70, 122
200
122

~Bp ~EE

135
207
30
30
276
278
148
115
60
18

Vzlykající vdova
Fawkes
Errol
Hermes, m
Aragog
Mosag
Binky
Klofan
Raťafák

DC
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
DC
DC
DC

51
192
86

kouzlo/zaklínadlo
kouzlo/zaklínadlo
zaklínadla

EE
EE
EE

Křivonožka

Př.postup

Tučniak-

Chlpáčik

pani Norrisová
Dobbv
sir Patrick Delaney-Podmor

122)

~Bp ~EE

světa

I
I
I

sne ll s
Jinx
Enchantments

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

Příloha č.

5/Str. 29

I

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I countercurse

Str.
217

česky,

slovensky)

CESKY
protikouzlo/protikletba/protizbra

Př.postup

Př.postup

Str.
202

SLOVENSKY

LT

odčarovat'

T

Str.
224

T

162

ň

I

Curse

154

kletba
zlé kouzlo

EE

146

zakl iať

I
I
I
I
I
I
I

Order of Merlin, First Class
Grand Sorcerer
ChiefWarlock
Supreme Mugwump
Wizard law
Muggle
non-magic folk

51
51
51
51
265
10
43

LT

53
53
53
53
245
ll
55

Merlinov rád prvého stupňa
Doktor čarodejníckych vied
Zaslúžilý čarodei
Naivvšší šéf
čarodejnícke zákony
mukel/muklovia
l'udia, čo nevedia čarovat'

LT
DC
DC
G
LT
DC
D

57
57
57
57
272
ll
59

I
I

DarkArts
DarkMagic

126
190

Merlinův řád první třídy
Veliký čar.
Nejvyšší divotvorce
Neihlavněiší hlavoun
kouzelnické zákony
mudla
lidé, co neumějí žádný čáry a
kouzla
černá magie

LT

EE

133
197

I

The Dark Side

45

G

61

LT

EE
EE
EE
EE

114
201
122
56
61

LT
DC
D
D
LT
DC
DC
DC
G

332
125
170
126
22
42
208
208
295

EE

41

I
I
I
I
I

107
194
86
42
45

dark wizard
bewitching
magie
wizard
witch

II
II
II
II
II
II
II
II
II

Countercharm
Mudblood
Muggle-borns
pure-blood
the Dark Lord
de-gnome
Parselmouth
Parseltongue
Petrified

II

sorceress

34

DC
DC
LT
DC
D

EE

černokněžník

T

121
178

temné sily
čierna mágia (metla sa predsa len tak
nepokazí, tej ublíži len čierna mágia)

mocnosti zla

p

57

niečo

očarování

EE
EE

čáry

LA

černokněžník

a kouzla

EE
EE

čaroděj
čarodějka

317 protikouzlo
115 mudlovská šmejdka
158 žáci z mudlovských rodin
116 fmít) čistokrevný původ
15 Pán zla
35 odtrpaslíkovat
195 !(mít/používat) hadí jazyk
196 hadí řeč
281 proměnit v kámen
-

EE

čarodějka

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

104
181
110
52
57

LT
DC
D
D
DC
DC
D
D
D

266
101
137
101
19
35
168
168
238

EE

34

__
Příloha č.

5/Str. 30

nič

nekalé (nedali by sa nahovoriť na
nekalé)

zlý

čarodei

začarovat'

kúzlo
čarodeiník
čarodejníci

(plurál- pre muž. aj žen.

rod)
lprotikúzlo
humusáčka

deti s muklovským póvodom
ICmať) čistú krv

temný lord
odtrpaslíkovať

Parselan
parselčina

akým spósobom na svoje obete
čarodejnica

útočí

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky, česky, slovensky)
DÍL
II
II
II
III
III
III
III

III
III
III
III
III
III
III

ANGLICKY
Squib
Warlock
wizard family
Jinxed
jinx-free
curse breaker
non-magic people

Str.
145
297
14
234
232
8
I

death omens
fire omens
Inner Eye
Seer
the Sight (to have)
Animagus/Animagi
Apparate

54
104
105
322
103
338
163

III Disapparate

419

Př.postup

CESKY
moták

Str.
126
250
17
210
207
13
7

SLOVENSKY
šmukel

EE
Af
DC
D

52
95
94
287
94
301
146

znamenie smrti
ohňové znamenia
vnútorné oko
jasnovidka
videnie (obdarený videním)
animágus/animágovia

D

370

premiestniť

DC
EE

čaroděj

rodina kouzelníků
zakletý
Není zakleté

LT

odeklínač

DC
D

lidé nedisponující
schopnostmi
Předzvěsti smrti
ohňová znamení
vnitřní oko

EE

T
čarodějnými

LT
LT
LT

Vědma

dar vidění
zvěromág/zvěromágové
přemisťovat

(se) pomocí kouzel

Použít kouzlo

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

přemístění

Příloha č.

5/Str. 31

čarodej

čarodeinícka

rodina

začarovaný

Př.postup

DC
EE

LT
EE

nie je (na ňom) zlá kliatba
kliatborušitel'
nečarodejníci

premiestňovať

sa

T
DC
DC

LT
LT
LT

Str.
170
312
20
236
233
14
8

EE
Cq
Bn
G

59
107
106
323
106
339
165

G

419

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky, česky, slovensky)
DÍL ANGLICKY
" R&mov~:čRy
,"
I Oh, you may not think I'm pretty,
But don'tjudge on what you see,
I'll eat myself if you can find A
smarter hat than me. You can
keep your bowlers black, Your
top hats sleek and talJ, For I'm the
Hogwarts Sorting Hat And I can
cap them all. There's nothing
hidden in your head The Sorting
Hat can't see, So try me on and I
will tell you Where you ought to
be.You might belong in
Gryffindor, Where dwell the
brave at heart, Their daring, nerve
and chivalry Set Gryffindors
apart; You might belong in
Hufflepuff, Where they are just
and loyal, Those patient
Hufflepuffs are true And unafraid
oftoil; Ofyet in wise old
Ravenclaw, Ifyou've a ready
mind, Where those of wit and
learning, Will always find their
kind; Or perhaps in Slytherin
You'll make your real friends,
Those cunning folk use any means
To achieve their ends. So put me
on! Don't be afraid! And don't
get in a flap! You're in safe hands
(though I have none) For I'm a
Thinking Cap!

Str.

88

CESKY

Př.postup

Zdá se vám, že jsem ošklivýmyslete si, co chcete, chytřejší
klobouk než jsem já na světě
nenajdete. Nechte si svoje
buřinky i své klobouky z plsti jsem moudrý klobouk z Bradavic,
jenž vám nic neodpustí. Každému
vidím do duše, vím, z jakého je
těsta- nasaď si mě a řeknu ti,
kam povede tvá cesta. Možná tě
čeká Nebelvír, kde mají chrabré
srdce; odvaha, klid a rytířskost
jdou u nich ruku v ruce. Nebo tě
čeká Mrzimor: máš jejich mravní
sílu, jsou čestní a vždy ochotní
přiložit ruku k dílu; či moudrý
starý Havraspár, pokud máš
bystrou hlavu, tam důvtipní a
chápaví vždy najdou čest a slávu.
Nebo to bude Zmijozel, kde
nastane tvá chvíle -ti ničeho se
neštítí, by došli svého cíle. Nasaď
si mě a neboj se Gen vlastní
strach tě leká) !
Já, moudrý klobouk z Bradavic, ti
řeknu, co tě čeká.

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

Příloha č.

Str.

SLOVENSKY

112-113 Možno sa vám nepozdávam, nie som
klobůk krásavec, som však hlava
otvorená, nad slnko to jasná vec. Nie
som čiapka z kožušinky, ani leský
cylinder, zato som však taký klobůk,
čo vie všetko, to mi ver! Z krásy toho
nemám mnoho, ovládam však vel'a
tém, len čo si ma nasadíte, budúcnosť
vám predpoviem. V Chrabromile, tam
sa zídu udatní a odvážní, čo statočne s
chrabrým srdcom uskutočnia dávne
sny. V Bifl'omore, tam je taktiež pre
poctivcov miesta dost', pre tých, ktorí
vždy si splnia svoju školskú
povinnost'. Mno hí budú v Bystrohlave,
predsa hlavy bystré ste, tam vždy
posielam len takých, čio majú um na
mieste. No aj v takom Slizoline
nebývajú žiaci zlí, do aleluja sa drvia,
aby svoj ciel' dosiahli. Nasaďte si teda
klobúk, ktorý všetko uhádne, vedzte,
že ste v dobrých rukách, myslí mi to
parádne!

5/Str. 32

Př.postu~

Str. ,,
124125
I

I

I

I

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
I Hogwarts, Hogwarts, Hoggy
Warty Hogwarts, Teach us
something please, Whether we
be old and bald Or young with
scabby knees, Our heads
could do with filling
With some interesting stuff,
For now they're bare and full
of air, Dead flies and bits of
fluff, So teach us things worth
knowing, Bring back what
we've forgot, Just do your
best, we'll do the rest, And
learn until our brains all rot.

Str.
95

česky,

slovensky)

CESKY
Bradavice, Brada Bradavice,
každý z nás chce vědět víc, než
ví, ať jsme ještě hloupí jelimánci,
nebo nám už vlasy šediví. Našim
hlavám může nejvíc prospět,
když se tady něco naučí,
teď je v nich vzduch a spousta
much, prachu a starých pavučin.
Učte nás všecko, co za to stojí a
co leckdo z nás už zapomněl,
pomozte nám a každý sám
zvládne víc, než by vůbec měl.

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

Př.postup

Příloha č.

5/Str. 33

Str.
122

SLOVENSKY
Rokfort, škola vysoká si, uč nás, svet
to ocení, aj tí, čo sú holohlaví, aj
ucháni zelení. Nalievaj nám
vedomosti, svojím zlatým Iievikom,
nech nám v hlavách roztrasú sa ako ten
strom pod slnkom. Nauč nás, čo vedieť
treba, do hláv vtlč, čo chýba v nich,
vieme, že raz dočkáme sa nádherných
čias kúzelných.

Př.postup

Str.
135

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky, česky, slovensky)
DÍL ANGLICKY
I Enter, stranger, but take heed
Ofwhat awaits the sin or
greed,
For those who take, but do not
eam,
Must pay most dearly in their
tum,
So ifyou seek beneath our
floors,
A treasure what was never
yours,
Thief, you have been warned,
beware
Of finding more than treasure
there.
--

Str.
56

CESKY
V stup, cizinče, leč pamatuj :
poklad, jenž nikdy nebyl tvůj,
hledáš-li v našich sklepeních,
životem odpykáš svůj hřích.
Koho by zlákal cizí skvost,
zaplatí za svou hrabivost.
Zloději, viz ty pevné zdi :
najdeš tam víc než poklady.

Př.postup

72

--

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.

Příloha č.

Str.

5/Str. 34

SLOVENSKY
V stúp, cudzinec, buď náš vzácny hosť,
za bránou však nechaj chamtivosť,
neber poklad, čo ti nepatrí, lebo
vypadneš z hry raz-dva-tri, navyše aj
ruka odpadne, takému, čo niečo
ukradne, prepadne sa dole do lesa a
tam dlho bude hanbiť sa.

Př.postup

Str.

79

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky, česky, slovensky)

DÍL ANGLICKY
I Danger lies before you, while
safety lies behind, Two ofus will
help you, whichever you would
find, One among us seven willlet
you move ahead, Another will
transport the drinker back instead,
Two among our number hold only
nettle wine, Three ofus are
killers, waiting hidden in
line.Choose, unless you wish to
stay here for evermore, To help
you in your choice, we give you
these clues four: First, however
slyly the poison tries to hide Y ou
will always find some on nettle
wine's left side; Second, different
are those who stand at either end,
But ifyou would move onwards,
neither is your friend; Third, as
you see clearly, all are different
size, Neither dwarfnor giant
holds death in their insides;
Fourth, the second left and the
second on the right Are twins
once you taste then, though
different at first sight.

I

Sunshine, daisies, butter
mellow,
Tum this stupid fat rat yellow.

Str.
285

CESKY
Od této chvíle tě čeká jen
nebezpečí, dvě z nás ti pomohou
-ta menší či ta větší. Jen jedna ze
všech ti umožní pokračovat,
druhá tě vrátí zpátky a musíš
začít znova. Jen jedno víno z
kopřiv dvě z nás lahví mají v
sobě, ze tří-li upiješ, octneš se v
černém hrobě. Vyber si, nechcešli na věky zůstat tady, a abys
uspěl spíš, dáme ti čtyři rady: Za
prvé, i když jed se přiznat barvu
bojí, nalevo od vína vždy aspoň
jeden stojí. Za druhé, liší se láhve
na konci řady, na cestě dopředu
však od nich nechtěj rady. Za
třetí, všecky sic odlišnou míru
mají, obr ni trpaslík jed ale
neskrývají. Za čtvrté, ta druhá
zprava i zleva tají obě dvě
stejnou chuť, byť odlišné se
zdají.

105

Javor, buk, Iinda a platanať je tahle krysa zlatá!

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha I.

Př.(l_OStUQ

Str.
263

102

Příloha č.

5/Str. 35

SLOVENSKY
Nebezpečenstvo

je pred tebou, za
sebou pokoj máš, dve z nás isto
pomóžu ti, ktorúkol'vek požiadaš; len
jedna z nás cestu ďalej otvára ti, kto
odpije z druhej, bude sa mócť vrátit';
dva z nás žihl'avové víno naplnilo, zato
v troch jed striehne so smrtiacou silou.
Ak tu nechceš ostať, po jednej z nás
siahni, a našich rád drž sa, uvidíš, že
správnych. Prvá rada: nech kdekol'vek
jed sa bude ukrývat', vl'avo od neho
vždy žihl'avové víno bude stát'. Druhá:
my tu na okraj och, každá iná, no ak
chceš ísť ďalej, pokojne nás míňaj.
Tretia rada: ako vidíš, naše tvary rózne
sú, najmenšia ani najvačšia smrt' v
sebe nenesú. Štvrtá: tie, čo druhú
zl'ava, druhú sprava vidíš stát', chutia
síce rovnako, no rozličné sú na pohl'ad.

Kačky, mačky, vtáčky, medveď

ako
med, tento sivý potkan nech je žitý
hned'!

Př.postUQ

Str.
292293

112

Tab. 5.1.- Tabulka materiálu excerpovaného z 1., 2., a 3. dílu HP (anglicky,
DÍL ANGLICKY
II Oh, Potter, you rotter, oh,
what have you done You're
killing off students, you think
iťs good fun."
II His eyes are as green as a
fresh pickled toad,
His hair is as dark as a
blackboard.
I wish he was mine, he's
really divine,
The hero who conquired the
lnllrk Lord

česky,

slovensky)

Str.
203

CESKY
Hej, Pottře, ty lotře, už jsi to
proveď zas, zabíjet studentíky je
podle tebe špás.

238

Oči má zelené jak čerstvá žába v
láku
a černý vlas mu padá do čela.
Jen o něm sním, je úžasný,
ten hrdina, co zmohl Pána zla.

* Vysvětlivky zkratek překladatelkých postupů viz. Příloha 1.
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SLOVENSKY
Pozor na Pottera, hrozného netvora,
každý to už tuší, že on !'udí hluší.
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Zelené oči ropúch, čerstvo naložených,
a tabul'ovo čieme vlasy má. Len po
ňom túžim, on je pravý ženích,
Temného lorda zdolal, hrdina.
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