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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá určitými problémy v oboru překladatelství a překladatelské 

praxi a na konkrétních příkladech tyto problémy demonstruje a analyzuje. Prostředkem 

pro tuto analýzu bude porovnání prvního románu spisovatele Hermanna Hesseho „Peter 

Camenzind“ s jeho dvěma českými překlady. Bakalářská práce se v tomto směru 

zaměřuje na problematiku proprií, užití třetího jazyka, výskytem termínů, výpustkami 

nebo naopak informacemi doplněnými nad rámec originálu. Nemalá pozornost této 

práce je věnována chybám vzniklých při překládání díla z německého do českého 

jazyka.  
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Annotation  

 

This bachelor thesis describes certain problems in translation studies and translation 

practice, which are in the thesis more specified and illustrated on particular examples. 

The thesis is based on comparison of two Czech translations of the novel “Peter 

Camenzind“, written by Hermann Hesse.  

The bachelor thesis concentrates mainly on problems of proper names, use of a third 

language in the text, occurrence of terms, and it deals also with omitted or added 

information in the translations. A substantial part of the thesis describes mistakes which 

were made during the translation of the writing from German language into Czech 

language. 
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Úvod 

 
Od svého vzniku se knihy staly, stále jsou a do budoucna vždy zůstanou 

neodmyslitelnou součástí lidského života. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že knihy 

provázejí člověka po celý jeho život. Každý z nás si ke knihám vytvořil svůj jistý vztah, 

ovlivňovaný osobními zájmy, knižním zaměřením, žánrem či odborností. V každé zemi 

knihy od nepaměti pomáhaly rozvíjet vzdělání, víru i kulturu, neboť byly zdrojem 

informací a znalostí o historii, vědě, umění, přírodě, moudrech, názorech, objevech, 

ekonomii, politice i zákonech, ale mohly své čtenáře také bavit a okouzlovat i 

skutečnými či fiktivními příběhy, událostmi a romány. Jednoduše řečeno, literatura 

lidstvo učí a baví. Pokud se pak zamyslíme nad nejstaršími knihami a kronikami 

historickými, musíme si připustit myšlenku, že historie není to, co se opravdu stalo, ale 

to, co bylo napsáno. Těmto starým knihám nejenže věříme, ale vlastně věřit musíme, 

což pro nás význam knih ještě víc vyzdvihuje a dokonce i umocňuje. Knihy nám 

každopádně rozšiřují obzor znalostí a vědomostí. A to nejen co se týče obsahu, ale i 

jazyka, kterým je kniha psaná. Ve středověku byla jazykem učenců především latina, 

takže knihy byly psány většinou tímto jazykem. Pomineme-li ale učence a taktéž 

katolickou církev, docházelo v různých národech již za dob starověku i k rozvoji jejich 

mateřských řečí. A právě v tomto ohledu pomáhaly znalosti různých jazyků k 

překladům knih, což následně umožňovalo seznamovat se s jinými kulturami, jejich 

historií i ostatním literárním uměním a vyzrálostí. A tak se zrodila ona tzv. 

překladatelská činnost, která se nadále stále rozvíjela a dosud se rozvíjí. 

 Překlad knihy se nemá příliš odchylovat od originálu. Neznamená to, že má 

být doslova stejný jako předloha, to ani není možné, má však být jeho nejpřesnější a 

nejvěrnější reprodukcí. Jelikož u nás máme v dnešní době po pádu mnoha totalitních 

režimů a cenzur přístup k literatuře z celého světa, otevírají se brány překladatelům 

dokořán a překladatelství v České republice je stále na vzestupu. V knihkupectvích 

najdeme nepřeberné množství nových i starších překladů zahraniční literatury. Krom 

překladů knih současných autorů jsou ale stále překládána i díla starých autorů, jakožto i 

autorů dnes nežijících. Důvodem je fakt, že se jazyk v průběhu času neustále vyvíjí, a to 

nejen z hlediska gramatiky, ale i slovní zásoby a po určité době může být starší překlad 

jaksi zastaralý a nemusí nevyhovovat potřebám dnešního čtenáře. Říká se, že originál 
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nezestárne, zestárne jen jeho překlad. Proto vycházejí záměrně nové překlady, které ty 

staré modernizují, aktualizují a eliminují dobou překonané nejasnosti těch starých, čímž 

se stávají zdrojem většího pochopení a porozumění. 

 Příkladem takové aktualizace překladu je i román Peter Camenzind od 

německo-švýcarského spisovatele Hermanna Hesseho. Tento román vyšel ve Švýcarsku 

v roce 1904. Z databází zjistíme, že v Česku vyšel tento román poprvé v roce 1911 v 

přeložené verzi od Karla Víta. Dalšího překladu se tato kniha dočkala až po dlouhých 

devětadevadesáti letech, v roce 2010. Jejím autorem je Vratislav Jiljí Slezák, nositel 

Státní ceny za překladatelství, s přihlédnutím na překlady právě Hesseho děl. Oba dva 

zmíněné překlady nesou stejný název jako originál, pouze došlo k počeštění křestního 

jména v titulu knihy. 

 Teoretickým základem této práce jsou publikace vztahující se k problematice 

překladatelství a překladu, např. velmi známá, dodnes nepřekonaná publikace předního 

teoretika překladu Jiřího Levého Umění překladu (1998), která se stala nepostradatelnou 

součástí nejen každého začínajícího, ale i zkušeného překladatele. V ní se J. Levý 

zabývá obecnou teorií překladu všeho druhu a překladatelstvím jako literární vědou. 

Dalšími velmi přínosnými knihami pro naši práci byly publikace od Zlaty Kufnerové 

Čtení o překládání (2009) a Překládání a čeština (1994), což jsou knihy s velmi 

přehlednou formou a postřehy několika hlavních oblastí problémů při překládání. 

Překladatelky Veronika ter Harmsel Havlíková a Olga Krijtová, spoluautorky knihy 

Pozvání k překladatelské praxi (2013), vyzdvihují v tomto díle vlastní zkušenosti, 

nelehké momenty i situace, kterým musí překladatel mnohdy čelit. Kniha Překlad jako 

most mezi kulturami (2015) od Petry Vavroušové nám poskytla několik trefných 

poznatků k tomuto oboru, ale také několik náhledů do jeho historie. Avšak primárně je 

tato kniha zaměřena na latinskoamerické překladatelství. Teorii překladu, smyslu 

překládání a překladatelstvím jako jazykovědou se zaobírá Georger Mounin ve své 

publikaci Teoretické problémy překladu (1999). Pro naši práci a naše účely při 

poznávání záludností překladatelské činnosti nejlépe posloužily knihy od O. Krijtové a 

V. Havlíkové a obě výše uvedené knihy od Z. Kufnerové. 

 Práce se zabývá rozdílnými oblastmi překladu a konkrétními jazykovými 

problémy, jako např. převáděním do češtiny, otázkami při výskytu třetího jazyka v 
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textu, vlastními jmény, překlady titulu, chybami v překladech, aj. Po teoretické části, 

která nás uvede do překladatelského světa, a vybraných problémů, se kterými se musí 

každý překladatel vypořádat, budou zmíněna základní fakta o autorovi tohoto 

rozebíraného románu, o obou překladatelích románu Peter Camenzind a samozřejmě 

také o samotném obsahu tohoto díla. Následně budou za použití komparativní metody 

specifikovány vybrané jazykové problémy, které budou zanalyzovány. Jde o vlastní 

jména, antroponyma, toponyma, chrématonyma, dále o třetí jazyk v textu, termíny, 

výpustky z originálu či naopak informace doplněné nad rámec originálu a v neposlední 

řadě bude věnována pozornost chybám v překladech. 

 Cílem této práce s názvem Hermann Hesse – Peter Camenzind: porovnání 

originálu s dvěma českými překlady je na téměř jednom stu let od sebe vzdálených 

českých překladech ukázat a vyzdvihnout nejčastější problémy při překladu literatury, 

konkrétně literatury epické, v našem případě románu. Tyto jmenované problémy na 

teoretické úrovni popsat, následně se zaměřit na jejich výskyt v dílech a zanalyzovat. Při 

tomto analyzování zároveň porovnat oba české překlady a objektivně posoudit, který z 

překladatelů volil lepší postupy vzhledem k německé předloze a který z nich je pro 

českého čtenáře přes jejich přednosti a nedostatky ze všech těchto hledisek lepší. 

K dispozici nám poslouží české překlady od Karla Víta z roku 1911. Druhým, novějším 

překladem bude verze z roku 2010, jejímž autorem je Vratislav Jiljí Slezák. Jako 

německou předlohu použijeme verzi románu Peter Camenzind z roku 1953. 

 

1 Význam a charakteristika pojmů překlad a překládání 

Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Takto nazvala svou publikaci v roce 

2015 Petra Vavroušová, v níž se zaobírá formami a historií ve Střední a Jižní Americe.  

Titul, který pro svou knihu zvolila je patrně i přes všechny odborné příručky pro teorii 

překladu tím nejpřesnějším výrazem, onou odpovědí na otázku, co je překlad. Na 

stejnou otázku bylo vypracováno již mnoho odborných a knižních definic. Theodor 

Hrehovčík vymezil tři zásadní pojmy pro co nejvýstižnější vysvětlení termínu překlad. 

Dle jeho definic překlad znamená: 1) proces převodu psaného textu z jednoho jazyka do 

druhého, 2) produkt v cílovém jazyce, který je výsledkem tohoto procesu a 3) abstraktní 
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koncept, který zahrnuje jak proces, tak i produkt překládání (Hrehovčík, 2006, s. 10). 

Už od dob antiky začaly vznikat dva hlavní typy překladu. Překlad tzv. věrný, přesně 

tlumočící obsah originálu, který se používá např. při překládání odborných prací, 

manuálů apod. Druhým typem je překlad volný, který se stejně jako věrný snaží o co 

největší reprodukci původního díla, zároveň se zde snaží o kreativitu a snahu hrát si 

s jazykem. Zde je na místě zmínit velmi vtipný a pravdivý výrok, který řekl B. Hečko: 

„S překlady je to jako se ženami. Jsou bud věrné, nebo krásné.“ Dnešní překladatelé 

rozlišují dva základní druhy překladu. Překlad odborný a překlad umělecký. Překlad 

odborný, do kterého spadá překlad různých dokumentů, návodů, patentů, odborných 

zpráv, manuálů apod. U tohoto druhu překladu je kladen důraz na dodržení podoby a 

znění původního textu. (Kufnerová, 1994 s. 25). Druhou kategorií, uměleckým 

překladem rozumíme překlad literární, tj. překlad poezie, prózy, a dramatu. Nejbohatší 

co do členění je próza a i jedním z žánrů prózy se budeme v naší práci zajímat, a sice 

překladem románu. Naše práce se bude zabývat rozborem velmi častého literárního 

žánru a tím je tomán. Můžeme s jistotou říci, že při uměleckém překladu ovlivňuje 

překladatele několik problémových oblastí, Po krátkém seznámení s historií této staré 

činnosti se v následné kapitole 2 pokusíme s danými oblastmi sblížit a blíže 

charakterizovat a okázat si, proč práci překladatelů tak komplikují a ztěžují práci. 

 

1.1 Historie překladatelství  

Činnost zvaná překladatelství je lidstvu známá již od nepaměti a je to jedno 

z nejstarších umění na světě. Umožnilo tak rychlý pokrok lidstva. Historie písemného 

překladu sahá až do období před šesti tisíci lety, kdy došlo k vynalezení písma. 

(Vavroušová, 2015, s. 96). Už od dob starověku byl překlad stejně důležitý jako dnes a 

hrál klíčovou roli při sdělení a porozumění mezi dvěma jazyky. Prvním přeloženým 

dílem bychom mohli označit epos o Gilgamešovi z dob starověké Mezopotámie z 21. 

stol. př. n. l., kdy byl přeložen ze sumerštiny do akkadštiny. Následovalo samozřejmě 

mnoho dalších známých děl, jež se mohly pyšnit svými překlady. Říše a národy 

vznikaly a zase zanikaly napříč celou naší historií, ale jejich texty zůstávaly nadále, jen 

musely být tím pádem i dále překládány (např. Římané i Peršané překládali řecké texty, 

ze kterých čerpají světové kultury dodnes). Vůbec za jeden z nejklíčovějších a 
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nejslavnějších překladů středověku považujeme latinský překlad Písma svatého 

z hebrejštiny a řečtiny, tzv. Vulgáta. Za tento překlad vděčíme sv. Jeronýmovi, a právě 

díky tomuto velkému skutku, který pro svět učinil, byl prohlášen patronem všech 

překladatelů (Vavroušová, 2015, s. 37). Latina byla ve středověku všeobecně brána jako 

jazyk učenců. Používala se především také v náboženských kruzích. Překladu většiny 

náboženských textů, zejména Písma svatého do lidových jazyků se však katolická 

církev dlouho bránila. Změna nastala v 16. století v Německu, kdy Martin Luther 

přeložil celý text bible do němčiny. Vyřešil mimo jiné i složitou jazykovou krizi 

v Německu, jelikož se mu podařilo pro překlad zhotovit takovou verzi němčiny, které 

rozuměl téměř každý. Položil tím tedy základny nejen další revoluce v překladatelství, 

ale i základy současného německého jazyka. Typickým znakem přicházející renesance 

byla nezkrotná touha po čtení starých antických textů, což znamenalo další velký rozvoj 

překladatelství, který byl ještě podpořen vynalezením knihtisku. V období romantismu 

hraje hlavní roli literární překlad. Z těch nejznámějších můžeme zmínit překlady 

Shakespearových dramat z angličtiny do němčiny (Mounin, 1999, s. 24). 

 Vůbec jeden z největších rozkvětů zažívá překladatelství až ve 20. století. 

Průběžně dochází k rozvoji politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi 

jednotlivými národy, což znamenalo i nezbytnou propojenost a komunikaci, zejména po 

druhé světové válce, kdy rapidně vzrostl počet překladatelů. Vzniká samostatný vědní 

obor věnující se překladatelství a tlumočnictví, zvaný translatologie. Současně se pro 

studium překladatelství zakládají samostatné fakulty. Zde nesmíme zapomenout zmínit 

Ústav translatologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dochází i ke 

vzniku překladatelských spolků, což u nás dokazuje založení Obce překladatelů po roce 

1990 (Kufnerová, 2009, s. 8), která sdružuje české překladatele. Mezi nejznámější patří 

např. Pavel Dominik, Jiří Josek, Jiří Hanuš, Věra Koubová, Vratislav (Jiljí) Slezák, 

Vlasta Dufková aj. Pro odlišení těch špatných, „laických“ překladů od těch kvalitně 

přetransformovaných uděluje Obec překladatelů vždy 30. září na Světový den 

překladatelů cenu za nejlepší překladatelský výkon, tzv. cenu Josefa Jungmanna. 

Zároveň je zde předávána i cena za překlady nejhorší, tzv. anticena Skřipec. 
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2 Vybrané jazykové problémy 

Autoři překladatelských publikací jakými jsou Jiří Levý, Zlata Kufnerová, Olga 

Krijtová aj. popisují na teoretické či praktické úrovni několik hlavních oblastí 

problematiky překladatelství, které činnost uměleckého překladu ovlivňují. 

V následující části se podíváme na některé hlavní znaky a kategorie z problematiky 

překladu. 

 

2.1 Pozornost věnovaná titulu díla 

Volba titulu je jeden z nejsložitějších úkolů při samotné tvorbě knihy. Od dob 

osvícenství se knižní kultura velmi rozrůstala a v současnosti jsou pulty knihkupců 

doslova přeplněny ohromným množstvím knih. A aby v dnešní bohaté nabídce knih 

autor čtenáře získal, je třeba ho oslovit poutavým titulem. Právě titul se stává jakousi 

nápovědou, která má u čtenáře probudit touhu, aby si přečetl knihu celou. Římský 

řečník Cicero řekl: „Každý překladatel má povinnost z překladu vytvořit nový originál“ 

(Vavroušová, 2015, s. 100). Titul knihy tedy musí táhnout. Překlad titulu má výsadní 

postavení, je mu možná věnováno co nejvíce pozornosti. Problematikou výběru 

správného a atraktivního titulu se ale nezabývá pouze překladatel, ale samozřejmě autor 

sám. Pokud se ale autorovi podaří vymyslet skutečně originální poutavý název pro svou 

knihu, neznamená to, že má překladatel vyhráno. Jak říká jedno lidové rčení: „jiný kraj, 

jiný mrav“. Pro každý národ je atraktivního něco jiného a je jen na rozhodnutí 

překladatele, zda titul pouze mechanicky přeloží nebo ho zcela upraví. Překladatel musí 

brát ohledy i na vědomosti čtenáře a různé společenské vědomí, které může ovlivnit 

přestylizování názvu. Jde např. o zeměpisné názvy, kdy si čtenář při pohledu na titul 

nemusí být vědom, kde se daná lokalita vyskytuje, o co vlastně jde a o čem kniha 

pojednává. Toto si můžeme ukázat na románu „Mill on the Floss“. Ne každý čtenář by 

asi věděl, že slovíčkem Floss je míněna malá anglická říčka, na které onen mlýn stojí. 

Proto bylo toto dílo G. Eliotové přeloženo v češtině jako Červený mlýn. (Levý, 1998, s. 

156), nikoli doslovně „Mlýn na Flossu“ a i pro filmové zpracování se v České republice 

zvolil název obdobný českému knižnímu titulu knihy „Mlýn na červené řece“. Titul 

musí být poutavý, originální a oslovující. Nesmí však o knize říci mnohé, cílem je jen 
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upoutat a krátce naznačit, o čem dílo bude.  Všeobecně zde platí Lessingův výrok: 

„Název musí být jako jídelní lístek, čím méně prozrazuje o obsahu, tím je lepší“ 

(Krijtová, 2013, s. 83). Názvy mohou někdy vypovídat o hlavní postavě (Babička, 

Robinson Crusoe), prostředí (20000 mil pod mořem), či třeba naznačovat i hlavní pointu 

(Er ist wieder da – Už je zase tady). Je jen na překladateli, zda titul pouze mechanicky 

přeloží či opatří dílo zcela novým titulem. Je však nutno počítat s tím, že názvy 

některých nejznámějších děl světové literatury se staly součástí všeobecného povědomí 

v již pevně zažitém znění (Levý, 1998, s. 156). Jde např. o Hitlerův Mein Kampf. Tento 

název je pro knihu po celém světě tak zakotvený, že se téměř nepřekládá do jiných 

podob (Můj boj, My Battle, apod.). Během volby může docházet i k lehkým změnám, 

jako je prodloužení nebo zestručnění názvu (Franz Werfel: 40 Tage der Musa Dagh = 

v češtině pouze 40 dní). Setkáme se ale s několika případy, kdy je název díla z různých 

důvodů v překladu zcela pozměněn („Verurteilt zur Tod“ (odsouzen k pravdě) = „Vaše 

věc, pane komisaři“) a nový název se do budoucna v určitém kulturním kruhu stane jeho 

nedílnou součástí. Např. kniha Hala Moora o jedné z prvních bitev Vietnamské války, 

které se dokonce sám autor účastnil, byla z originálního názvu „We were soldiers“ 

uvedena na český trh pod titulem „Údolí stínů“. Změna titulu knihy překladatelem má 

pak i za následek, že se vzhledem k povědomí čtenářů při případném zfilmování knihy 

ponechá název, jaký je již spojen s knihou, která sloužila filmu jako předloha. Důvodem 

je opět poutavost a kulturní vědomí čtenářů. Typickým příkladem pro tento případ 

poslouží kniha Davida Browna „Da Vinci Code“, zfilmována o po jejím vydání o pár let 

později v USA pod stejným názvem. První český překlad této knihy nesl název „Šifra 

mistra Leonarda“, který se v naší zemi uchytil právě i pro zmiňované filmové 

zpracování. Případné posuny a lehké změny vyplívají z jazykových potřeb, což je ale 

mezi jazyky nezbytné a překladatel v takových situacích nemá jinou možnost. V dalším 

případě může jít o snahu větší poutavosti či odlišnosti kultur a změna titulu díla pak 

pomůže lépe knihu na cizím trhu nejen pochopit, ale i uplatnit. Příkladem by mohly být 

knihy Karla Čapka. Některé názvy by se ze sémiotického hlediska příliš složitě a těžko 

vysvětlovaly, a proto se přihlíží na čtenáře a titul se přizpůsobuje domácím podmínkám: 

Dílo Ze života hmyzu bylo přeloženo jako The World We live in, překlad knihy Bílá 

nemoc uveden jako The power and the glory (Levý, 1998, s. 158). Není to nedostatek, 

jde o srozumitelnost a pochopení čtenáře, aby byla kniha v dané zemi lépe chápána. 
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Obecně lze ale říci a konstatovat, že dnes převažují názvy převzaté a zachované 

v maximální míře s originálem, což dokazuje i výzkum z poválečné literatury. Pokud 

není problém jazykový či mimojazykový, 80% poválečných překladů je přesným 

překladem originálu (Kufnerová, 1994, s. 149). Změna názvu nebývá důvodem 

špatného pochopení významu, protože i nejhoršímu překladateli je po přečtení celé 

knihy jasný vztah mezi obsahem a názvem díla.  

 

2.2 Problematika tzv. „třetího jazyka“ 

Další typickou problematikou při překladu beletrie je výskyt cizojazyčných slov či 

pasáží v textech originálu. Mluvíme o problematice tzv. třetího jazyka. Tedy máme na 

mysli výrazy, které jsou jiným jazykem, než ze kterého se překládá a do kterého se 

překládá. Dříve bylo zcela běžné, že autoři svá díla obohacovali především latinskými či 

francouzskými slovíčky a slovními spojeními. Mohlo se jednat o slova, slovní spojení či 

dokonce i celé věty. Tyto jazyky byly dříve dosti časté a ve společnosti běžné. Lidé byli 

znalí těchto jazyků a tak mohl autor bez starostí tyto cizí výrazy použít, neboť byl 

přesvědčen, že nebudou čtenářům působit problémy a dokážou si je přeložit. Latina byla 

během celé historie považována jako jazyk duchovních a vzdělaných, francouzština pak 

byla typická pro šlechtu a další aristokratickou společnost. Dnes se situace poněkud 

změnila. Svět prochází procesem globalizace, znalost výše zmiňovaných jazyků upadá. 

Latina je navíc už oficiálně považována jako mrtvý jazyk a v oblasti cizích jazyků 

bezkonkurenčně dominuje angličtina. Dnešní čtenář už tedy není většinou schopen sám 

ony pasáže v třetím jazyce přeložit. Překladatel často řeší otázku, zda cizojazyčný úsek 

přeloží nebo ho nechá v textu v původním znění a překlad poskytne v poznámce pod 

čarou. Stává se v i ve filmech, že se používá cizí jazyk než původní nebo dabovaný 

(opět bychom mohli použít terminologii výchozí a cílový jazyk). I v tomto případě jsou 

většinou filmy opatřeny titulky, ve kterých nám je poskytnut překlad. A v knihách je to 

zpravidla vyřešeno prostřednictvím poznámky pod čarou. Obecně je doporučeno tyto 

cizojazyčné výrazy překládat. Čeština se tohoto trendu na rozdíl např. od nizozemštiny 

drží. Hlavním důvodem je předejít nesrozumitelnosti a docílit jasného a jednoduššího 

pochopení textu a snazší čtenářovy orientace. V českých překladech většinou bývá 

původní výraz přeložen. Avšak nejedná se o pravidlo, spíše je to individuální 
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rozhodnutí každého překladatele, zda výraz přeloží hned, dodá překlad v podobě 

vysvětlivek v poznámce pod čarou, případně ho vůbec nepřeloží. Přinejmenším by měl 

cizí slovíčko či frázi alespoň vyznačit (uvozovkami, kurzívou). V případě překladu musí 

překladatel zvážit, co všechno a jak bude překládat, aby se nedopustil nějakého faux 

pas. Např. latinské slovíčko „servus“ se do našeho jazyka vžilo jako pozdravení, 

podobno pozdravení jako „buď zdráv“. Tento význam by ale musel překladatel přesně 

zachovat, jelikož jinak v doslovném překladu z latiny do češtiny znamená toto slovíčko 

otrok a těžko budeme někoho zdravit: „otroku.“ 

 

2.3 Slovosled 

Do růzností mezi jazyky při překládání patří i jejich slovosled. Každého překladatele při 

překladu bezpochyby ovlivňuje tlak jazyka originálu. Ten se může objevit právě 

v gramatické struktuře jazyka, ze kterého překládáme. Výrazně se projevuje 

v determinaci podstatného jména přídavným jménem. Zatímco běžným pořadím 

v češtině je pořadí přídavné jméno - podstatné jméno, odborně nazváno pojmem 

determinace (dlouhá ulice, krásná žena, nová budova, hlavní nádraží) a v terminologii 

je pořadí obrácené, tzv. inverzní (hydroxid sodný, sojka obecná). V některých cizích 

jazycích jako je kupříkladu polština či španělština se toto inverzní řazení jednotek 

preferuje v běžné řeči (wegiel brunatny = hnědé uhlí) (Kufnerová, 1994, s. 84). V rámci 

hierarchie se můžeme v porovnání např. češtiny, němčiny, angličtiny a ruštiny setkat s 

různými slovoslednými rozdíly a vnitřním uspořádáním podle počtu elementů. Mezi 

těmito členy existují určité vztahy tzv. koherence. Jejich vztah může být kontaktní, tzn., 

že následují za sebou, nebo stojí dále od sebe. V tom případě mluvíme o postavení 

distančním (Kufnerová, 1994, s. 82). V německém jazyce máme hned několik typů 

tohoto distančního postavení. Nejčastějším příkladem bývá pozice slovesa vedlejší věty 

v podřadném souvětí po příslušných spojkách, kdy se sloveso dává zcela na konec věty. 

Wir alle hoffen, dass er trotz seines unangenehmen Erlebnisses im Restaurant kommt. 

Druhým případem stejného distančního postavení platí i u sloves s odlučitelnou 

předponou. Ich denke über die beste Motivation über mein Leben nach. Posledním 

případem německého distančního postavení je příčestí minulého ve větě, tedy také zcela 

na konci. Ich habe meine Pläne seht gut geplant. Všechny tři případy německého 
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distančního postavení, především ten druhý, se mohou stát velkou komplikací 

především pro tlumočníky, kteří musí sázet na svou dobrou paměť a musí si 

zapamatovat myšlenku celé věty až do jejího konce, kdy je řečena druhá část, podle 

které je již schopen odvodit a správně přeložit správný význam věty. Do otázky 

slovosledu je zahrnuto také vyjádření důrazu ve větě. Oproti jazykům, které mají pevně 

daná pravidla pořádku slov ve větě, má český jazyk pořadí slov podstatně volné. 

Překladatel má tedy u nás to privilegium, že se může svobodně rozhodnout, jak slova ve 

větě uspořádat. Obecně je pravidlem, že slovo, které chceme ve větě zdůraznit, dáváme 

na konec (Krijtová, 2013, s. 30). Je tedy několik možností ohledně větné stavby. 

Názorně si můžeme demonstrovat na větě „I was born on 4th July in the morning“. 

Tento slovosled větných členů je v angličtině na základě pravidel pevně daný. V češtině 

však můžeme tuto větu vyjádřit způsoby: Narodil jsem se 4. července ráno, ráno 4. 

července jsem se narodil, narodil jsem se ráno 4. července. Při problematice řešení 

slovosledu, tentokrát anglického, vzniká další velký problém, který je jen zdrojem pro 

udělení zmiňované překladatelské anticeny Skřipec. A sice doslovné překládání 

anglického slovosledu a otrockého překládání slova za slovem. Např. „Moje příkazy 

jsou, aby sis sám koupil nový pár kalhot nebo dvoje“, což je překlad z anglické knihy, 

kde překladatel na první pohled naprosto ignoroval českou strukturu jazyka a jen 

doslovně překládal. (Krijtová, 2013, s. 122). Nedochází tedy k transformaci textu, která 

by byla právě podle českých pravidel na místě, ale bohužel dochází k textové 

deformaci. Musíme náš výsledný text uspořádat tak, aby souhlasil s našimi českými 

pravidly a byl smysluplný. 

 

2.4 Gramatický rod substantiv 

Častý a typický prvek transformace jazyka při překladu tvoří gramatický rod substantiv. 

Jedná se o problematiku spojenou převážně s němčinou, nachází se však i v jiných 

jazycích, které rozlišují gramatické rody. V angličtině např. je pro většinu věcí 

nepředstavující osoby používáno zájmeno „it“. Čeština však na rozdíl od angličtiny u 

všeho živého i neživého osoby rozlišuje. Dokazuje to příklad „I bought a ship but it 

sank two weeks later“. Je zde použito zájmeno it, odpovídající neutru, tedy střednímu 

rodu, přesto že anglické ship = loď, odpovídá v češtině femininu, tedy ženskému rodu. 
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Ještě častější bývá tato problematika v překladech z němčiny do češtiny. Pro názornou 

ukázku můžeme využít Goetheho Fausta, kde stojí: „Da kommt er, der Bruder, da 

kommt er, der Tod“ (Kufnerová, 2009, s. 71) Avšak povšimněme si, že v německém 

jazyce jsou Bruder a Tod maskulina. Smrt je ale v češtině rodu ženského, výraz bratr by 

zde ve spojení se slovem smrt nebyl vhodný, proto zde musí dojít ke změně 

a sémantickému posunu a nalezení co nejpřesnější obsahové shody. Tato pasáž byla 

Otokarem Fischerem přeložena jako: „Už přichází…už přichází má sestra, už přichází, 

smrt“. Mezi němčinou a češtinou je nepřeberné množství podstatných jmen s odlišným 

rodem. Např. Sonne (fem.) x slunce (neut.), Mädchen (neut.) x dívka (fem.), Schrank 

(mask.) x skříň (fem.), atp. 

 

2.5 Jazyková etika, oslovení 

Prostředky jazykové etikety patří k těm prvkům literárních textů, jejichž správný 

překlad je sotva myslitelný bez znalosti nejen jazyka, ale i prostředí, o němž text 

pojednává (Kufnerová, 1994, s. 162). K vyjadřovacím normám jazykové etikety lze 

zahrnout oslovení, pozdravy, omluvy, uznání, poklony, vyjadřování žádostí a díků, 

seznamovací obraty, blahopřání, projevy soustrasti, pokárání atd.  

Samostatnou kapitolou v rámci vyjadřovacích norem bývá oslovení, které 

zaujímá zásadní místo v komunikačních vztazích a tvoří základ komunikační etikety. 

Zabývá se jím každá překladatelská práce a je mu věnována o nic menší pozornost než 

např. překladům titulů. Oslovení je především problém sociologický. Z oslovení jsme 

schopni poznat vztah jazykové hierarchie (nadřízený a podřízený), někdy i kvalifikace 

(akademické tituly), věkové rozdíly (starší, či mladší, tykání, či vykání, popř. dnes již 

zastaralé onikání), problematikou bylo i oslovování církevních hodnostářů (Kufnerová, 

1994, s. 163-168). Oslovení „soudruhu“ znamenalo dříve to samé jako „kamaráde“, 

dnes je toto oslovení hodnoceno spíše negativně, zejména v souvislosti s takřka 

povinným používáním během komunistického režimu a dnes se tedy nehodí právě 

z důvodu pojítka s komunismem. Vždy bylo doplňováno příjmením nebo postavením ve 

vokativu (soudruhu řediteli, soudruhu Dvořáku). Gramaticky bylo užití vokativu 

korektní a i v dnešní době by bylo dobré používat právě vokativ, než tvar nominativu, 
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který je nekorektní (pane Vančuro x pane Vančura). Pozornost u oslovování je zároveň 

věnována právě i oslovování s titulem. Tituly jako profesor/ka nebo doktor/ka se 

neobejdou bez spojení pane/paní (dříve soudruhu/soudružko). Nyní se jednoznačně 

stabilizuje oslovení pane/paní, nebo dokonce též pane kolego/paní kolegyně. To samé je 

i v německých zemích (Herr Professor), výjimkou však není ani oslovovat 

vysokoškolské profesory pouze příjmením. Tato pravidla platí i pro francouzštinu, ale 

naproti tomu v bulharštině a ruštině se spojuje titul a příjmení, což u nás tak časté není 

(professor Gard, doktor Spasova). Anglický způsob oslovení má tvar bez obecného 

jména, pouze titul a příjmení (professor Brand, doctor Mathews). Křestního jména 

využívá čeština především samostatně a to při tykání, popř. ale i při vykání (slečno 

Věro, pane Miroslave). V polštině je např. tento typ oslovování naprosto běžný (ve 

zprávách, reportážích apod.). Čeština dále klade velkou váhu na příjmení, a sice ve 

spojení s obecným oslovením pane/paní. U ženských příjmení je pak pro češtinu 

typická adaptace jména, spočívající v tom, že ženská příjmení nesou v drtivé většině 

koncovku – ová. Existuje několik případů v českém i cizím jazyce, jako je např. 

angličtina, kdy se zcela běžně oslovuje pouze příjmením. Např. oslovování žáků ve 

škole učitelem, v armádě zase oslovování nižších hodností vyššími hodnostmi, kde jde 

vždy o vyjádření určité společenské hierarchie a o vztah nadřízeného k podřízenému. U 

překládání z angličtiny musí navíc překladatel rozlišovat, zda záludné anglické „you“ 

vyjadřuje tykání či vykání – podle knihy musí sledovat celou rovinu příběhu a poznat 

hierarchické postavení mluvčích, jelikož i ta nejprimitivnější anglická věta na překlad: 

How are you?, je na první pohled zcela jednoduchá co do překladu, ale nerozluštíme 

však už, zda byla tato otázka myšlena morfologicky jako tykání, nebo jako vykání. Při 

překladu z ruštiny se ponechává i patronymikum, tedy prostřední jméno, na které se 

klade velký důraz (nepoužíváme I. Pavlov, ale i I. P. Pavlov, neříkáme Nikolaj Gogol, 

ale Nikolaj Vasiljevič Gogol, stejně tak jako Lev Nikolajevič Tolstoj, nikoli jen Lev 

Tolstoj). U nás je to něco neobvyklého a netradičního, ale pro východní země velmi 

typické a ponechání této části jména v překladu čtenáři jen přiblíží atmosféru ruského 

prostředí (Kufnerová, 1994, s. 167). 
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2.6 Adaptace vlastních a místních jmen  

Problematika pojmenování osob a míst provází překladatele snad v každé knize a je tak 

jedním z nejmarkantnějších problémů. Hlavní protagonista či protagonisté nás provázejí 

celým dílem, takže nevhodný překlad jména na nás může nepříjemně působit a zároveň 

to v negativním směru poznamená i celkový dojem ze samotného díla. Při řešení 

pojmenování osob je nutné se zaměřit na tyto okolnosti: 1) grafické systémy daných 

jazyků, 2) stupeň frekvence jména a stupeň jeho domestikace, tedy osvojení, 3) dobové 

zvyklosti (Kufnerová, 1994, s. 172). Oblíbeným způsobem především v ruské literatuře 

je pojmenovávání hlavních hrdinů děl na základě jejich charakteristických vlastností 

(tzv. nomen-omen). Např. přední hrdina ruské divadelní hry Revizor Nikolaje 

Vasiljeviče Gogola Chlestakov, má své jméno utvořeno z výrazu chlestat (znamená 

šlehat, ale zároveň i chvástat se nebo vytahovat se), což byla právě během divadelní hry 

hrdinova typická vlastnost (Kufnerová, 1994, s. 175). Odlišný pohled na převádění 

můžeme spatřit u historických osobností. Ačkoliv mají určité slavné osobnosti shodná 

křestní jména, podoby těchto jmen se mohou lišit. Např. Karel Veliký, ale Karl Marx, 

lotrinský vévoda František Lotrinský, ale Franz Kafka, Bedřich II., je znám také jako 

Fridrich II. a je možné použít obě varianty, nicméně například u známého výmarského 

spisovatele Fridricha Schillera jsme nikdy neslyšeli verzi s počeštěným tvarem, což je 

Bedřich Schiller. Jak bylo výše zmíněno, jsou i případy, kdy s jedním jménem máme 

spojeno více variant. Konkrétně je možné uvést jméno rakouského císaře a uherského 

krále Františka Josefa I., u něhož však v češtině můžeme použít i německé znění jeho 

jména – Franz Josef. Příjmení ze západního světa se v českém jazyce přejímají vždy ve 

výchozí grafické písemné podobě (Reagan, Bush, Roosevelt, Churchill). V oblasti 

křestních jmen mají při překladu dominantní postavení tzv. hypokoristika, tj. 

zdomácnělý tvar křestního jména. Jako příklad zde můžeme uvést česká běžná jména a 

jejich zdomácnělou podobu: Jakub = Kuba, František = Franta, Antonín = Toník, 

Radek = Ráďa, Josef = Pepa, Michaela = Míša. Zda lze takto křestní jméno převést a 

aplikovat tyto zdomácnělé v překladu či nikoli, je pouze na rozhodnutí překladatele. Ten 

musí na základě charakteristiky textu, stylu, situace a vhodnosti této formy v daném díle 

či určité zápletce zvážit, zda je vhodné tuto formu použít. V otázce překladu křestních 

jmen z cizího jazyka do domácí češtiny je nutno konstatovat, že všechny, nebo alespoň 
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většina křestních jmen mají v dnešních jazycích své ekvivalenty: Charles – Karel, 

Henry – Jindřich, Pete – Petr, Joseph – Josef, Frank/Franz – František, George – Jiří, 

Thomas – Tomáš, Ivan však zůstane Ivanem, ačkoliv mu v češtině odpovídá Josef. 

Český jazyk má spíše tendenci jména i příjmení nepřekládat a přejímat je v původním 

znění a stejné grafické podobě. Např. prvního amerického prezidenta George 

Washingtona netransformujeme jako Jiřího Washingtona, to samé třetí prezident USA 

Thomas Jefferson, který zůstane Thomasem a v češtině se z něj nikdy nestane Tomáš 

Jefferson. Tyto podoby jmen by zněly přinejmenším komicky. Naopak západní národy 

si některá jména historických osobností alespoň částečně převáděly do svého jazyka. 

Zde můžeme jmenovat např. krále Václava II. (v němčině Wenzel II., v angličtině 

Wenceslaus II.), nebo dalšího českého krále Jiřího z Poděbrad, který je v anglicky 

mluvících změní uváděn jako George of Poděbrady. 

 Samostatnou oblastí je otázka místních jmen, tzv. toponym. Existuje několik 

místních názvů, které se prakticky nezmění (Moskva = Moskva, Stockholm = 

Stockholm), někdy je zapotřebí provést jen drobnou změnu hláskové modifikace (Paris 

– Paříž). U mnoha toponym se ale v průběhu času začala běžně používat již adaptovaná 

podoba jména. Německé město Aachen už v našem prostředí nikdo nenazve jinak než 

Cáchy. Komplikace by mohla působit místa ne příliš frekventovaná, názvy různých ulic, 

malých městeček, parků apod. Vyskytují-li se však v německých textech názvy českých 

lokalit či měst (zejména pohraničních) v německé podobě, automaticky je při překladu 

převádíme do českého tvaru: Böhmerwald = Šumava, Eger = Cheb, Aussig = Ústí nad 

Labem, Marienbad = Mariánské Lázně, Erzgebirge = Krušné hory). Čeština má stejně 

jako u antroponym, tak i u toponym charakteristickou tendenci vše překládat, 

počešťovat, a to hned v textu, popř. v poznámce pod čarou. Přesným opakem je v tomto 

případě nizozemština, která si při překladu zakládá na věrnosti původnímu textu. Jména 

oblastí nechají v původním znění, označí je pouze kurzívou, ovšem pojmenování 

zůstane bez vysvětlivky (Krijtová, 2013, s. 27). 
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2.7 Ověřování informací 

Umělecký překlad literatury není pouze práce s jazykem, reáliemi, ale také 

s odbornými termíny a encyklopedickými údaji. Ačkoli jsou typické především pro 

odborné texty, neznamená to, že se v literárních textech nevyskytují. Mohou 

konkretizovat literární téma, lokaci, hrdinu, nebo prostředí. A právě i tady se mohou 

lehce stát nemalým zdrojem chyb. Použité termíny a jejich překlady je nutno nejednou 

vyhledávat či ověřovat. Pokud ony termíny či tématiku pochopíme a vyložíme 

v překladu špatně, má to negativní následky pro celou knihu. Poté se kniha, a tím pádem 

i autor mohou stát kandidátem pro překladatelskou anticenu. Bohužel špatný překladatel 

neškodí svým „odfláklým“ dílem jen sobě, ale i samotnému autorovi. Překladatelka 

Krijtová (2013) je toho názoru, že je lepší překlad zcela primitivní, ale vnitřně správně 

pochopený, než překlad po jazykové stránce perfektní, avšak špatně pochopený. Tím 

pádem je totiž stejně brán jako špatně přeložený, ať je jazyková úroveň sebelepší. 

Špatné překlady často vznikají následkem otrockého překladu nebo neznalostí 

kulturního kontextu a reálií. Takto způsobené chyby jsou pak přímo zoufalé. Např. 

doslovné překlady: Praga caput regni – Praha zničená deštěm nebo Tabula rasa – 

deska pohodného (Krijtová, 2013, s. 22). Při ověřování je proto nezbytné seznámit se 

s danou terminologií prostřednictvím odborných zdrojů. Zdrojem č. 1 je v dnešní době 

bezkonkurenčně internet, kde si termíny můžeme jednoduše a moderně řečeno 

„vygůglit“, či navštívit známou internetovou encyklopedii Wikipedia. I přes výhodu 

těchto portálů, jakým je např. rychlost, je zde velkým negativem jejich nepřesnost a 

nespolehlivost, neboť pojem může být často vysvětlen špatně. Pokud už chceme hledat 

na internetu, je třeba podrobit kritice i zdroj, ze kterého čerpáme a hledanou informaci si 

raději ověřit na více odkazech. Typickým příkladem můžeme uvést jednoho z autorů 

naší analyzované knihy, Karla Víta, vzdělaného člověka a překladatele 1. pol. 20. stol. 

Výsledky internetového hledání ho definovaly jako československého fotbalistu SK 

Židenice. Nějaký takový Karel Vít pravděpodobně skutečně existoval, ovšem zde je ale 

vidět právě důvod, proč je třeba informace několikrát ověřovat a prověřovat. Daleko 

lepším řešením je navštívení knihovny a nahlédnutí do odborných publikací a 

encyklopedií. Jedná se o činnost sice časově náročnější, ale správnost a kvalita jsou ale 

daleko zaručenější. Není na škodu, pokud je terminologie blíže specifikována, navštívit 
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i místo pro onu specifikovanou oblast typické. Bude-li překladatel popisovat život 

v lese, může se obrátit na hajného, který mu může vysvětlit mysliveckou mluvu a 

výrazy, například co znamená u zvěře slechy, barva a světla. Podobně pokud potřebuje 

překladatel znát názvy automobilových součástek, obrátí se na autoservis, kde mu 

poradí pravděpodobně nejlépe. Shrneme-li tyto myšlenky, je důležité několikrát termíny 

a pojmy ověřovat. Zásady vyvarování se této hrozby lze vystihnout dvěma českými 

příslovími: „dvakrát měř, jednou řež“ a „líná huba, holé neštěstí“. 
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3 BIOGRAFIE 

 

3.1 Hermann Hesse 

Autor románu Hermann Hesse se narodil 2. 7. 1877 ve městě Calw ve Švábsku. 

Pocházel z estonsko-indické rodiny, která se věnovala misionářské činnosti a toto 

zaměření se očekávalo právě i od Hermanna. Studium evangelií ho však zcela 

nenaplňovalo a on se proto raději začal věnovat literární tvorbě. Pracoval jako 

knihkupec v Basileji, sám studoval evropské a později i orientální jazyky a kultury. Od 

začátku 20. století nastoupil na dráhu profesionálního literáta. Jeho prvním velkým 

dílem se stal román Peter Camenzind, po jehož úspěšném vydání se přestal živit jako 

knihkupec, přestěhoval se z Basileje k Bodamskému jezeru a zde se plně věnoval psaní 

svých dalších děl. Pro svou tvorbu hledal inspiraci i v cestování po orientálním světě. 

Jeho díla ovlivnila i buddhistická filosofie, s kterou se setkal při návštěvě Indie. Ve 

svých literárních dílech i ve svém osobním životě stál proti technice i technickým 

vymoženostem a poukazoval na to, že způsobují lidem jenom neštěstí ve formě 

katastrof, úrazů, zbrojení a válek. Naopak upřednostňoval vášnivou lásku k přírodě, ke 

všemu živému a obecně k míru mezi lidmi a hledání životního štěstí, což dokazoval i ve 

většině svých děl, včetně Petera Camenzinda. Za první světové války nesouhlasil 

s touhou Německa bojovat, tiskl protiněmecké články a z tohoto důvodu byl německou 

společností odsuzován. Jeho literární úspěch byl však velmi ovlivňován neúspěchy 

v soukromém životě. Rozešel se se ženou, která duševně onemocněla, zemřel mu syn a 

on sám se dostával do velkých psychických problémů. Následně se musel dokonce sám 

podrobit psychoanalytické terapii. I tato nepříjemná životní zkušenost ovlivnila jeho 

následující díla jako např. Siddhartha, Stepní vlk, Narcis a Goldmund. Jeho vrcholným 

dílem byl utopický román „Hra se skleněnými perlami“, kde se autor zabývá 

budoucností a postavením náboženství v moderní společnosti. Za nacistického režimu 

byl Hermann Hesse zakázán. V roce 1946 získal Hermann Hesse Nobelovu cenu za 

literaturu. Žádné jeho dílo bychom nenašli ve filmovém zpracování, jelikož on sám 

převedení jakéhokoli svého díla do filmové podoby striktně odmítal a zakazoval. 

Zemřel v roce 1962 v Montagnole ve Švýcarsku. 
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3.2 Karel Vít 

Autor prvního analyzovaného překladu, Karel Vít, pravým jménem Karel Veith se 

narodil 27. 7. 1878 v Praze a zemřel 31. 7. 1937 tamtéž. Vystudoval právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy a ubíral se směrem právnickým. To dokazuje i jeho kariérní růst.  

Pracoval u zemského soudu v Praze, po vzniku samostatné Československé republiky 

v roce 1918 působil mimo jiné i jako tajný rada Nejvyššího správního soudu. Publikace, 

které vydával, byly zaměřeny na obor jeho činnosti, Šlo o právnické práce a ostatní 

tituly s právnickou tématikou, se zaměřením na pozemkové vlastnictví, realizace staveb 

a stavební zákony, jako např. Zákony o reformě pozemkové. Dalším jeho literární 

tvorbou byly příspěvky do dobových časopisů a novin. Vedle odborných právnických 

publikací a novinových příspěvků se zabýval i prozaickými překlady. Zajímavostí je, že 

zatímco odborné práce vycházely pod jeho pravým jménem, tj. Karel Veith, u překladů 

literárních děl se podepisoval jako Karel Vít. Jeho bohatá znalost jazyků mu dovolovala 

překládání děl z jazyka převážně španělského, dále anglického, francouzského a 

německého. Mezi jeho bohatým výčtem přeložených knih najdeme i Hesseho Petra 

Camenzinda, kterého přeložil z němčiny do češtiny v roce 1911. Nejvíce se však 

proslavil překlady ze španělštiny, konkrétně se stal předním překladatelem španělského 

autora Vicenta Blasca Ibáñeze.  

 

3.3 Vratislav Jiljí Slezák 

PhDr. Vratislav (Jiljí) Slezák se narodil 29. 2. 1932 v Neratovicích. On sám se však 

uvádí jen jako Vratislav Slezák. Ačkoli se celým jménem jmenuje Vratislav Jiljí Slezák, 

jméno Jiljí sám neuvádí. Je významným tlumočníkem a překladatelem z němčiny a 

dánštiny do češtiny. Specializuje se především na díla Hermanna Hesseho. Studoval 

germanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktivně se jí věnoval, přestože byl 

tento jazyk brán za doby jeho studia (50. léta) v poválečném komunistickém světě za 

jazyk nepřátelský. To však V. Slezák vyvracel tím, že za zkázu, kterou Německo lidstvu 

přineslo, nesou vinu pouze uživatelé jazyka, nikoli jazyk samotný. Po krátkém působení 

na Ministerstvu kultury se po srpnu 1968 věnoval výuce jazyků na vysokých školách 
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(České vysoké učení technické v Poděbradech, Vysoká škola zemědělská v Praze, 

Univerzita Karlova v Praze) a současně s výukou i překládáním německé beletrie a 

duchovní literatury, čemuž se věnuje dodnes. Velmi si oblíbil německou literaturu a 

nejvíce si jeho pozornost získala díla právě Hermanna Hesseho, která si oblíbil už ve 

svých devatenácti letech. Za své překlady byl několikrát vyznamenán nejrůznějšími 

cenami. Největší pocty se dočkal v roce 2013, kdy mu byla Ministerstvem kultury 

udělena Státní cena České republiky za překladatelské dílo, s přihlédnutím k překladům 

Hermanna Hesseho. Kromě tohoto autora překládal i díla dalších německých 

spisovatelů – T. Manna, G. Meyrinka, F. Dürrenmatta, H. Bölla a dalších.  

 

3.4 Peter Camenzind 

Tento první úspěšný román Hermanna Hesseho nám popisuje příběh dospívajícího 

mladíka, Petera Camenzinda, který vyrůstá v malé vesničce uprostřed švýcarských hor a 

má již od malička hluboký citový vztah k přírodě a přírodním úkazům, jako jsou bouře, 

hory, louky, větry a jezera. Často do ní utíká před svými soukromými problémy. Vždy 

v ní totiž nacházel klid a pochopení. Vše, co se okolo něj dělo, přirovnával k přírodním 

jevům. Tento švýcarský mladík z hor, který se chce stát spisovatelem, touží podniknout 

cestu napříč Evropou, při které by poznal svět, společnost a kultury jednotlivých 

navštívených míst. Své plány navštívit známé evropské metropole, získat řadu nových 

přátel a především posbírat podklady pro napsání jeho vysněného mistrovského díla 

nakonec opravdu zrealizuje. Cestuje po městech ve Švýcarsku, Německu, Francii a 

Itálii. Při cestách řeší nezdary v lásce, v zaměstnání, rozchází se s názory některých lidí, 

řeší závislost na alkoholu a také hledá nové přátele. Plní si dětský sen, navštívit italské 

město Assisi, neboť byl velkým obdivovatelem sv. Františka z Assisi. Peter během 

svého putování zažívá sice dobré a hezké chvíle, ale většina je špatných a zlých, což 

vede k jeho celkovému zklamání. Po zkušenostech z cest a jeho názorech na svět se 

vrací do rodné vesničky v horách a dospívá ke skeptickému postoji v otázce existence 

umělce v současné společnosti. 
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4 Srovnání jednotlivých románů Peter Camenzind 

 

4.1 Propria 

 

4.1.1 Oblast antroponym 

Osobní jména použitá v obou překladech jsou často převedena do české podoby, tzv. 

počeštěna. Z níže uvedených příkladů můžeme sami konstatovat, že Vít počešťoval 

křestní jména, Vratislav Slezák však adaptoval cizí ženská příjmení do českého tvaru 

s koncovkou-ová. Hlavní dívky příběhu Rézi Girtannerová (Slezák, 2010, s. 32), 

Annunziata Nardiniová (Slezák, 2010, s. 117), nebo Erminia Agliettiová (Slezák, 2010, 

s. 56) jsou nám toho jasným důkazem. Počešťuje dokonce i italská příjmení, u kterých 

se transformace prakticky vůbec neprovádí. Tohoto pravidla by možná bylo dobré se 

držet a nechat italská příjemní v původním italském znění, bez adaptace. Abychom 

potvrdili i naše tvrzení o Vítově substituci, můžeme jmenovat např. Jeremiáše Gotthelfa 

(Vít, 1911, s. 202) z původního Jeremiase (Hesse, 1953, s. 125), ze zmíněné Rézi, 

v originálu Rösi (Hesse, 1953, s. 28) vybral Vít ekvivalent Růžena (Vít, 1911, s. 42). 

Ostatně první takový případ počeštění jména můžeme zaznamenat u obou překladů 

hned při prvním vizuálním kontaktu s knihou. Název díla nese jméno hlavní postavy, 

v původním znění Peter Camenzind. U českých verzí románu došlo k počeštění jména, 

jelikož jméno Peter má v českém jazyce svůj ekvivalent, odpovídá běžně používanému 

českému jménu Petr, proto ani jeden z překladatelů nemusel dlouze přemýšlet nad 

tvarem jména pro české čtenáře. Při počeštění jména navíc nevkládáme po 

konsonantech d a t vokál e, čímž dochází i k daleko jednoduššímu a snazšímu 

vyslovování. Podobné problémy počeštění nedělalo ani jméno světce Franze von Assisi 

(Hesse, 1953, s. 47) na Františka z Assisi (Vít, 1911, s. 74; Slezák, 2010, s. 55). 

V nominativu zůstává jméno v obou případech stejné, k odlišným tvarům dochází při 

deklinaci jména František. Zatímco Vít uvádí: Já je poučoval o sv. Františku, o historii 

Portiunkule, a o chrámu Svatého… (Vít, 1911, s. 164), Slezákova kniha obsahuje jiný 

tvar: Já jsem vykládal o svatém Františkovi, o historii Porciunkuly a světcově 
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chrámu… (Slezák, 2010, s. 118). Slezák pro tvar lokálu, tedy 6. pádu použil tvar 

v dnešní době v české mluvě běžně používaný. Setkáváme se tu s kuriozitou, které si je 

u tohoto jména vědomo jen minimum lidí. Tento běžný tvar je totiž chybný. Podle 

Pravidel českého pravopisu je jediným korektním tvarem pro 6. pád singuláru tvar (o) 

Františku. Tuto správnou podobu tedy uvádí Vítův překlad.  

U ženského jména Erminia řešíme obdobný problém. Do podoby nominativu 

bylo v obou verzích převedeno stejně - Erminia Aglietti, u Slezáka navíc došlo 

k adaptaci příjmení. V deklinaci se však tvary opět liší, což si můžeme ukázat i názorně. 

V době, když jsem byl zamilován do Erminy (Vít, 1911, s. 107) a co jsem se zamiloval 

do Erminie (Slezák, 2010, s. 78). Na rozdíl od jména Franz nemá Erminia v češtině 

podobné ženské jméno. České jméno, které je evidováno jako příbuzné jménu Erminia 

je jméno Hermína. Vložíme-li nyní jméno Hermína do předchozích vět, zeptejme se na 

otázku do koho/čeho jsem se zamiloval/byl zamilován? Jméno Hermína se skloňuje 

podle vzoru rodu ženského žena, tedy správný tvar by zněl do Hermíny. Správně tedy 

jméno zapsal opět Vít – do Erminy. Podpořením této příbuznosti s českým jménem 

Hermína je další věta, kde se rozebírané jméno vyskytuje rovněž. Přemýšlel jsem o 

Erminii (Slezák, 2010, s. 66) a následně i správný tvar: Doma jsem o Ermině často 

přemýšlel (Vít, 1911, s. 89). 

 

Porovnání antroponym ve všech třech textech můžeme sledovat v následující tabulce.  

Porovnání vybraných antroponym v jednotlivých vydáních:  

Hesse Vít Slezák 

Peter Camenzind (titulní 

strana)  

Petr Camenzind (titulní 

strana) 

Petr Camenzind (titulní 

strana) 

Jost und Francizska (s. 10) Jošt a Františka (s. 12) Jošt a Františka (s. 10) 

Onkel Conrad (s. 11) strýček Konrád (s. 13) strýc Konrád (s. 11) 

Herakles (s. 16) Herkules (s. 22) Hérakles (s. 18) 

Fugger (s. 28) Fugger (s. 42) Fugger (s. 32) 
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Rösi Girtanner (s. 28)  Růžena Girtannerová (s. 

42) 

Rézi Girtannerová (s. 32) 

Plato (s. 32) Platon (s. 49) Platon (s. 37) 

Wagner (s. 42) Wagner (s. 66) Wagner (s. 50) 

Nietzsche (s. 44) Nietzsche (s. 68) Nietzsche (s. 51) 

Franz von Assisi (s. 47) František z Assisi (s. 74) František z Assisi (s. 55) 

Erminia Aglietti (s. 48) Erminia Aglietti (s. 75) Erminia Agliettiová (s. 56) 

Eros (s. 62) Erós (s. 97) Eros (s. 72) 

Buddha (s. 65) Budha (s. 104) Buddha (s. 76) 

Zeus (s. 66) Zév (s. 104) Zeus (s. 76) 

Loreley (s. 68) Lorelei (s. 108) Lorelei (s. 79) 

Elisabeth (s. 95) Alžběta (s. 153) Elisabeth (s. 110) 

Annunziata Nardini (s. 

101) 

Annunziata Nardini (s. 163) Annunziata Nardiniová  

(s. 117) 

Menotti (s. 120) Menotti (s. 194) Menotti (s. 139) 

Agnes (s. 115) Anežka (s. 186) Agnes (s. 134) 

Agi (s. 115) Agi (s. 186 Agi (s.134) 

Marietta (s. 120) Marietta (s. 194) Marietta (s. 139) 

Boppi (s. 121) Boppi (s. 195) Boppi (s. 141) 

Jeremias Gotthelf (s. 125) Jeremiáš Gotthelf (s. 202) Jeremias Gotthelf (s. 145) 

Conrad Ferdinand Meyer 

(s. 130) 

C. F. Meyer (s. 209) Conrad Ferdinand Meyer 

(s. 151) 

Lisbeth (s. 146) Lízinka (s. 236) Lisbeth (s. 170) 
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Za povšimnutí stojí také tvary deklinace řeckého boha lásky jménem Eros. Ve 

verzi Karla Víta nalezneme tvar – bratrem Erotovým (Vít, 1911, s. 98) a ve Slezákově 

knize pak objevíme verzi – bratr Erota (Slezák, 2010, s. 19). Příčinou těchto odlišných 

tvarů je jejich rozdílná větná funkce. V prvním případě se jedná o přívlastek shodný, 

který ale má stát před substantivem. V druhém případě plní jméno funkci neshodného 

přívlastku, který zde již správně stojí za substantivem. 

Jedno z ženských křestních jmen, které Vít převedl z němčiny do češtiny je 

jméno Lisbeth (Hesse, 1953, s. 146). Je to prostá milá dospělá žena, se kterou se 

setkáváme až na konci knihy. Vít pro toto jméno prosté ženy z alpského městečka, která 

se s Petrem pouští do rozhovoru zvolil českou podobu Lízinka (Vít, 1911, s. 236). Toto 

pojmenování se ale nejeví jako příliš vhodné. V našem povědomí a v našem prostředí je 

spojováno spíše se jménem pro kozu, tak jako např. pro psa je typickým jménem Puňťa. 

V reálném životě by pak toto oslovení ženy bylo nevhodné a urážející. Můžeme tedy jen 

souhlasit, že adekvátnější postup zde učinil Slezák. Jelikož pro jméno Lisbeth nelze 

nalézt příslušný ekvivalent, Slezák raději nechal jméno v původním znění, a to Lisbeth 

(Slezák, 2010, s. 170). Případná podobnost se jménem Elisabeth by mohla vést 

k převedení na jméno Alžběta. Postava se jménem Alžběta se však už v našem příběhu 

vyskytuje, druhá žena s tímto jménem by mohla způsobit, že by tyto dvě Alžběty byly 

pravidelně zaměňovány. A protože se v příběhu Lisbeth ocitla jen velmi krátkou dobu, 

není důvod si s převodem jména dlouho lámat hlavu.  

Nejvyšší řecký bůh Zeus (Hesse, 1953, s. 66) se v této podobě užívá i v českém 

jazyce, pouze pro nominativ singuláru. V našem případě se bude jednat o 7. pád 

singuláru. Použijeme i názornou ukázku: Pokleknout před Bohem by se byli styděli, zato 

leželi na kolenou před otrikolským Diem. (Slezák, 2010, s. 76), kde Slezák správně 

uvádí tvar jména Zeus.  

Co nás však může zarazit je verze druhého překladatele: Před bohem se sklonit 

styděli, ale před Zevem otrikolským leželi na kolenou. (Vít, 1911, s. 104). Vít nám zde 

použil dnes již velmi zastaralou básnickou formu jména nejvyššího boha Olympu, která 

se již v dnešní době vyskytuje velmi zřídka. V Pravidlech českého pravopisu již tato 

forma není kodifikována, a proto jediná uznávaná forma je ta, kterou používá Slezák.  
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Oba dva překladatelé v románech různě střídají podoby pojmenování Bůh. 

Ačkoliv bychom se mohli dohadovat a polemizovat o tom, zda se jedná o jméno, 

zařadíme ho v tomto případě právě do této kapitoly. Během analýzy nacházíme varianty 

jak s velkým, tak s malým písmenem. Tyto tvary Slezák i Vít střídají. Důkaz najdeme 

hned v prvních řádcích knihy. U Víta Zrovna tak jako kdysi básníval velký Bůh a hledal 

teprve pravého výrazu v duších Indů, Řeků a Germánů,… (Vít, 1911, s. 7). U Slezáka 

Jako veliký bůh básnil a zápasil o výraz v duších Indů, Řeků a Germánů… (Slezák, 

2010, s. 7). Ani jedna z variant není špatně. Použitím velkého písmena u tohoto 

pojmenování autor vyjadřuje větší úctu.  

Podle pravidel a struktury rozdělení proprií lze do oblasti antroponym zařadit 

nejen názvy vlastních jmen, ale i názvy lidských profesí. V oblasti profesí zde můžeme 

najít jednu nepřesnost, která se však nedá považovat za chybu. Hlavní hrdina našeho 

příběhu dostává v jednu dobu pravidelně dopisy od otce z domova o dění v jejich 

vesnici. V jednom z nich se mimo jiné píše o Ergebnis der Schulzenwahl (Hesse, 1953, 

s. 108), což by se nejvěrohodněji předloze dalo přeložit jako výsledky rychtářských 

voleb, jak uvádí Slezák (Slezák, 2010, s. 125). Vít však místo označení rychtář zvolil 

výraz o volbě starosty (Vít, 1911, s. 174). Rychtáře lze obecně označit jako jakéhosi 

„správce“ města a vykonavatele královské či vrchnostenské moci. Rychtář byl jen 

jakýmsi zástupcem krále nebo vrchnosti. Pravomoc a povinnosti rychtářů i starostů byly 

ale podobné. Rychtářství však bylo zrušeno v polovině 19. století a teprve poté byl 

zástupce města označován jako starosta. Správné označení zde tedy použil Vít.  

 

4.1.2 Oblast toponym 

Stejně jako u antroponym, se i zde setkáváme se jmény, tentokrát místními, které 

jsou převedeny do různých jazykových podob. Např. německé město Nürnberg je 

v obou překladech převedeno jako Norimberk, z města Koblenz máme Koblenc, či 

Genua, z italského Genova, česky Janov. Nepříliš známá místa v Itálii však zůstala ve 

všech jazycích ve stejném tvaru jako např. Fiesole (Hesse, 1953, s. 72; Vít, 1911, s. 

116, Slezák, 2010, s. 84), San Miniato (Hesse, 1953, s. 73, Vít, 1911, s. 116, Slezák, 

2010, s. 84) aj.  
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Nicméně hojně se v díle vyskytující jméno, u kterého stojí za to se zastavit, je 

italské město a provincie Firenze, do němčiny převedeno jako Florenz a do češtiny 

v obou případech jako Florencie.  Vít však v několika málo případech střídá německou 

verzi převedenou do fonetické podoby, tj. Florenc (Vít, 1911, s. 116) a českou verzi 

obdobně jako Slezák, Florencie (Slezák, 2010, s. 112). Název Florenc je však v dnešní 

době označení pro autobusové nádraží a zastávku metra v Praze, proto není možné tento 

tvar použít pro italskou metropoli. Už jen představa cesty po světě s vytouženým cílem, 

kterým by bylo pražské, nechvalně známé autobusové nádraží a přestupní stanice metra 

zní velmi humorně. Pevné a jediné označení pro tuto italskou oblast je Florencie! 

I v případě toponym se setkáváme s rozdílnou deklinací. Některé převedené 

názvy německých měst mají sice stejný ekvivalent, jejich tvary při skloňování se však 

už liší. In Nürnberg (Hesse, 1953, s. 112) překládá Vít jako v Norimberce (Vít, 1911, s. 

191) a Slezák v Norimberku (Slezák, 2010, s. 137). Toto německé město je 

substantivem, které skloňujeme podle tvaru mužského neživotného rodu hrad, ptáme-li 

se tedy na polohu, kde se nacházíme, pak správný tvar je Norimberku.  

Obdobná situace, včetně postupu a řešení, je u další německé metropole, 

tentokrát u města Frankfurt. In Frankfurt (Hesse, 1953, s. 112) je Vítem přeloženo 

jako ve Frankfurtě (Vít, 1911, s. 191), kdežto Slezák správně uvádí ve Frankfurtu 

(Slezák, 2010, s. 137). 

Další pozornost bude věnována švýcarskému pohoří Jura (Hesse, 1953, s. 116). 

Vít se zde snažil toto jméno převést do české podoby jako Jurské pohoří (Vít, 1911, s. 

187), ačkoliv se takováto podoba v českém jazyce nevyskytuje. Přívlastek jurský je 

spojován spíše s obdobím druhohor, kdy se po planetě procházeli dinosauři. Tento 

význam se do povědomí dnešní společnosti dostal ještě více díky filmovému snímku 

Jurský park, který líčí právě život a příběh dinosaurů, takže rozhodně nepojednává o 

parku, který by se nacházel v této švýcarské oblasti. Vít ale tuto podobu pravděpodobně 

uvedl z toho důvodu, aby zkonkrétnil význam. Pod pojmem Jura si totiž můžeme 

představit i jeden ze švýcarských kantonů, kromě toho nese tento název i ostrov u 

pobřeží Skotska. Vítův tvar nám význam jasně zkonkretizoval, o co se jedná. Slezák 

jméno Jura ponechal nespecifikované (Slezák, 2010, s. 134). Nejpříhodnější verzí by 

pravděpodobně bylo spojení pohoří Jura.  
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Problémem a příčinou odlišností je psaní velkých a malých písmen. Švýcarská 

část Alp Berner Alpen (Hesse, 1953, s. 70), byla u Víta uvedena v podobě bernské Alpy 

(Vít, 1911, s. 112). Jelikož se však jedná o oficiální název této části Alp, je správně 

verze s velkým písmenem Bernské Alpy (Slezák, 2010, s. 81). Další zeměpisný údaj, 

Ligurské moře (Slezák, 2010, s. 86) je rovněž oficiálním názvem okrajové části 

Středozemního moře, proto se i toto toponymum bude psát s velkými počátečními 

písmeny, nikoli ligurské moře, jak uvádí Vít (1911, s. 118). 

 

V následující tabulce si můžeme povšimnout dalších porovnávaných toponym: 

Tabulka vybraných místních jmen: 

Hesse Vít Slezák 

Zürich (s. 32) Curych (s. 48) Curych (s. 37) 

Geißhorn (s. 43) Geishorn (s. 67) Geißhorn (s. 51) 

Comer See (s. 53) komské jezero (s. 84) Comské jezero (s. 63) 

Oberitalien (s. 70)  horní Itálie (s. 112) 

 

Horní Itálie (s. 81) 

Mailand (s. 71) Milán (s. 114) Milán (s. 83) 

Genua (s. 71) Janov (s. 114) Janov (s. 83) 

ligurische Meer (s. 74) ligurské moře (s. 118) Ligurské moře (s. 86) 

San Clemente (s. 95) San Clemente (s. 153)  San Clemente (s. 111)  

Florenz (s. 97) Florencie(156),Florenc(116) Florencie (s. 112) 

Sennalpstock-Wasserfall 

(s. 98) 

vodopád sennalpstocký  

(s. 158) 

vodopád na Sennalpstocku 

(s. 114) 

Koblenz (s. 113) Koblenc  (s. 183) Koblenc (s. 131) 

Jura (s. 116) Jurské pohoří (s. 187) Jura (s. 134) 
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Sankt Margreten (s. 116) Sanct Margreten (s. 186) Sankt Margreten (s. 134) 

Schwarzwald (s. 118)  191 Schwarzwald (s. 191) 137 Schwarzwald (s. 137) 

Ulm (s. 118) Ulm (s. 191)  Ulm (s. 137) 

Spello (s. 121) Spello (s. 195) Spello (s. 140) 

Grenzacher Hörnli (s. 123) Grenzačské Hörnli (s. 198) Hörnli u Grenzachu  

(s. 143) 

 

 

4.1.3 Oblast chrématonym 

Pojmem chrématonyma chápeme jména lidských výtvorů, výrobků, ale i institucí. Ačkoliv 

bychom mohli očekávat, že v románu, ve kterém se cestuje, se to bude jmény staveb, 

výtvorů a institucí jen hemžit, Petr Camenzind popisuje svá navštívená místa a města 

pouze jako celek, ne jednotlivé části, které ho uchvátili. Konkrétní názvy se vyskytují 

jen ojediněle. Když dojde na nějakou budovu, nemá určité specifické jméno, které 

bychom mohli podrobit komparaci.  Převážně se zabývá, jak už je jeho typickou 

vylíčenou vlastností, popisem přírody a všechna jména z těchto zmíněných kategorií je 

proto potřeba zařadit do skupiny toponym. 

Hesse Vít Slezák 

Hallauer Wein (s. 37) halavské víno (s. 57)  hallauské víno (s. 43) 

Absinth (s. 37)  absint (s. 57) Absint (s. 57) 

Waadtländer Wein (s. 37) waadtlandské víno (s. 37)  waadtlantské víno (s. 37) 

Wein von Neuchȃtel  (s. 38) víno neuchatelské (s. 58) víno neuchȃtelské (s. 44) 

tiefroter Veltliner (s. 38) tmavorudé veltlínské (s. 

58) 

temně rudé veltlínské (s. 44) 

Herberge zur Heimat (s. 

112) 

- nocležna Naše vlast (s. 137) 
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Petr i Richard se zaposlouchají do krásné operní hudby. Petr ji však nezná, načež ho 

Richard informuje: „Es ist Wagner. Aus den Meistersingern“. Vít i Slezák tuto Wagnerovu 

operu z 19. století správně přeloží jménem, pod kterým tuto operu známe: Mistři pěvci (Vít, 

1911, s. 66; Slezák, 2010, s. 50). Vít si navíc pro úplnou přesnost dovolí uvést plný název 

opery: „Mistři pěvci norimberští“ (Vít, 1911, s. 66), jelikož dbá na celém názvu Wagnerovy 

opery: „Meistersinger von Nürnberg“. 

Hrdinové si v příběhu vyprávějí a přednášejí Versen aus der „Frommen Helene“ 

(Hesse, 1953, s. 68). Verze překladatelů se liší v přívlastku. Zatímco Vít uvádí Krásná Helena 

(Vít, 1911, s. 108), podle Slezáka je to Zbožná Helena (Slezák, 2010, s. 79). Toto dílo, jehož 

autorem je Jacques Offenbach, byla do češtiny přeloženo a všeobecně je v českém kulturním 

povědomí známé jako „Krásná Helena.“ Jelikož Slezák uvádí jiný tvar titulu básně, mohlo by 

snadno dojít ke zmatení čtenáře a k záměně s jiným dílem, než o kterém se tu hovoří.  

Při tichých večerech a pohledech do daleké přírody se chlapci rádi zpívají. Er sang 

leise, weich und ein wenig klagend einvolkstümliches Liebeslied vom „Blüemli wiß und 

rot“ (Hesse, 1953, s. 125). Ačkoliv u nás písnička není známá, je pro ni příhodné 

přeložené jméno „Kytičko bílá a rudá“ jak uvádí Vít (Vít, 1911, s. 201). Slezák se 

v tomto případě dopustil lehké nepřesnosti, která spočívá ve změně pořadí barev 

„Kvítku ty rudý a bílý“ (Slezák, 2010, s. 145). 

Při výstupu na kopec viděli do dalekých krajů, včetně města, které leželo pod 

nimi. Der kecke Turm des Palazzo Vecchio stach kühn in den lichten Himmel (Hesse, 

1953, s. 72). Oba překladatelé ponechávají jméno florentské památky v původním 

italském znění, přestože má tato florentská památka svůj český název – Starý palác. 

Tento název ale nic konkrétního neříká. Pokud by nám někdo vyprávěl, že navštívíme 

Starý palác, mohli bychom očekávat návštěvu jakéhokoli staršího paláce, kdežto 

ponechání originálního názvu Palazzo Vecchio nám jasně konkretizuje, že se jedná o 

tuto krásnou monumentální stavbu ve Florencii. Italský název navíc dodá na exotičnosti 

prostředí. Původní znění oba překladatelé ponechali, každý ho však upravil podle svého. 

Vít v textu vypovídá, že hrdá věž palazzo vecchio tyčila se směle do jasného nebe (Vít, 

Die Meistersinger (s. 42) Mistři pěvci norimberští 

(s. 66) 

Mistři pěvci (s. 50) 
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1911, s. 116), tedy s malými písmeny, což je nekorektní, jelikož se jedná o název 

památky. Slezák uvádí památku v textu jako Palazzo vecchio, tyčící se se svou smělou věží 

troufale do jasného nebe (Slezák, 2010, s. 84), což podle pravidel také není správně. 

Korektní tvar má obě počáteční písmena velká, tedy v našem případě Palazzo Vecchio 

tak, jak stojí v originálu. 

 

4.2 Výskyt třetího jazyka 

Jak jsme se již zmiňovali v teoretické části, užití třetího jazyka v literatuře nebylo dříve 

ničím neobvyklým. Výjimkou nebyl ani Hesseho román, který použil naopak nadměrné 

množství cizojazyčných slov, slovních spojení, či někdy dokonce i celých vět. 

Vzhledem k cestám, kudy náš hrdina putuje, jde především o fráze italské, hojně 

zastoupen je zde i latinský jazyk. Z překladatelských příruček vyplývá, že 

v problematice třetího jazyka záleží na rozhodnutí každého překladatele, jak s pasážemi 

naloží a zda provede jejich překlad nebo alespoň vysvětlení. Zaměřme se nyní na to, jak 

se překladatelé s tímto problém vypořádali.  

Oba dva překladatelé, Karel Vít i Vratislav Slezák, pravděpodobně ve snaze 

navodit cestovatelskou atmosféru, nechali všechna cizojazyčná slovíčka v původním 

znění. Avšak Karel Vít je jediným, kdo tato slovíčka přímo na stránce jejich výskytu 

v poznámce pod čarou opatřil překladem. Cizí výrazy nekomentuje a nevysvětluje ani 

samotný autor originálu. Vítova verze je pro nás a naše současné potřeby rozhodně 

přínosnější. V textu šlo o slovíčka, ale i delší slovní spojení. 

V Hesseho originálu i ve Slezákově překladu jsme dokonce poznali, že 

cizojazyčné výrazy nejsou ani nikterak zvýrazněny, např. uvozovkami, kurzívou apod. 

Zcela splývají s textem. 

Význam takového překladu cizího slovíčka si názorně můžeme ukázat na 

vybraném příkladu. Poté co se Petr Camezind svěří se svým příběhem z nešťastné lásky, 

je italskými děvčaty uklidňován a litován.  

Hesse Vít Slezák 

„Ein so schöner Mann, und „Tak krásný muž a „Takový krásný muž a 
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er hatte so unglückliche 

Liebe!“ Frau Nardini aber 

fuhr mir mit ihrer weichen, 

runden Hand vorsichtig 

übers Haar und sagte: 

„Poverino!“ (s. 104) 

prodělal tak nešťastnou 

lásku!“Paní Nardini 

přejela mi svou měkkou, 

kulatou rukou pozorně 

vlasy a vzdychla: 

„Poverino!“ (s. 167) 

taková nešťastná láska!“ A 

paní Nardiniová mě svou 

měkkou, buclatou rukou 

opatrně pohladila po 

vlasech a řekla: 

„Poverino“ (s. 120) 

 

Vidíme, že hrdina je pokaždé osloven stejným způsobem „poverino“. Nastává otázka, 

co tento výraz znamená. Může to být slovo vyjadřující výsměch, politování, škodolibost 

aj. Jen díky překladu Víta víme, že italské slovíčko poverino znamená v překladu 

chudinka, ubožák, čili ho italská děvčata litují. Právě tak to stojí i v poznámce pod 

čarou, kde je uvedena vysvětlivka: přel. „ubožáčku“ (Vít, 1911, s. 167). 

Text obsahuje i celou jednu báseň, psanou v italštině (Hesse, 1953, s. 97; Vít, 

1911, s. 156; Slezák, 2010, s. 113). Slezák tuto italskou báseň doslova opsal, kdežto Vít 

si dal tu práci a krom překladu prózy se pustil do ještě náročnějšího procesu, překladu 

poezie. Básnické dílo italského tvůrce však bylo několikrát přeloženo. Nevíme tedy, zda 

je česká verze přejatá, nebo ji Vít přeložil sám.  

V oblasti oslovení oba nechávají původní tvary, nejčastěji signore i přesto, že 

pro ně máme v českém jazyce ekvivalent pane.  

Cizích frází bylo v textu celkem hojné množství. Jelikož však v samotném textu 

zůstaly všechny v původním a zcela shodném znění a pouze Vítova kniha obsahovala 

dodaný překlad, nelze jeho postupy s ostatními verzemi srovnávat. Tím pádem zde 

nemá smysl další případy výskytu cizích slov vypisovat, protože všude jsou tvary 

stejné, ponechané a nepřekládané, tudíž nemohlo docházet ani k případným rozdílům, 

které by se daly porovnávat. Nezbývá tuto problematiku shrnout tak, že pokud už se 

český překladatel rozhodne nechat cizí slova v původním znění, jejich překlad bývá 

nebo by měl být uváděn v závorce za výrazem, v poznámce pod čarou nebo ve 

vysvětlivkách na konci knihy. Jediného z našich tří autorů, kterého můžeme do některé 

z těchto kategorií zařadit a který pomyslel na případnou čtenářovu jazykovou neznalost, 

je Karel Vít. 
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 4.3 Termíny 

Další problematickou oblastí, se kterou překladatel může přijít do styku, je výskyt 

termínů a odborných výrazů. Je to jev typický spíše pro odborné texty, kde jsou naopak 

termíny velmi běžné, neznamená to však, že se nemohou ojediněle nacházet i v textech 

uměleckých. Nyní se podíváme, jak se s nimi vypořádali překladatelé v našich 

analyzovaných knihách. 

Piedestal je jakýsi vysoký podstavec, na který je zpravidla umístěna nějaká 

socha. V případě tohoto pojmu se setkáváme se zvláštní situací, jelikož se tento termín 

se nenachází v původním díle, nýbrž v jednom z překladů, a to od Slezáka, který si 

touto volbou dosti ztížil situaci v otázce porozumění textu. Zatímco on volí tuto 

noblesní odbornou formu, tedy že zůstávali na vysokém piedestalu (Slezák, 2010, s. 32), 

Vítův překlad …zůstali stát na povýšeném podstavci (Vít, 1911, s. 41) se drží 

obyčejného popisu blieben auf dem hohen Sockel stehen. (Hesse, 1953, s. 28). Hesseho 

ani Vítova verze nepůsobí příliš esteticky, avšak na druhou stranu čtenáři neznalého 

architektonických a sochařských prvků hrozí neporozumění daného termínu.  

Naprosto opačný případ nacházíme u následujícího termínu. Foliant je kniha 

velkého formátu (půlarchový formát). Oproti předchozímu pojmu je nyní Slezák jediný, 

který tento pojem převedl a přeložil do češtiny. Ve své knize tedy překládá, že …zůstal 

skloněný nad knihami… (S37), kdežto Vít …zůstává skloněn nad folianty… (Vít, 1911, 

s. 49) tak, jako v původním díle, tedy …er blieb über Folianten (Hesse, 1953, s. 32).  

Díky silnému vztahu hlavního hrdiny díla k přírodě a tím pádem díky jejímu 

podrobnému a barvitému popisu se v díle hojně vyskytuje pojem Föhn (Hesse, 1953, s. 

12). Jedná se o větrný proud vanoucí přes Alpy z jihu, ovlivňující počasí v Alpách. 

Vítův výraz jižní vítr (Vít, 1911, s. 17) je v tomto případě nepřesný, jelikož jižním 

větrem by bylo možno označit jakýkoli vítr vanoucí od jihu. Jakýkoli jižní vítr může být 

běžně vyhledáván např. námořníky na plachetnicích, kteří hlídají nejen vodní, ale právě 

i větrné proudy, které jim slouží k pohybu po moři. Naprosto přesným ekvivalentem je 

proto české označení fén, použitý Slezákem (Slezák, 2010, s. 14). Ostatní termíny jako 

např. mansarda, tedy byt v podkroví, nepůsobil při překladu žádné potíže. 
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4.4 Informace nad rámec originálu 

V překladu děl nezřídka dochází ke změnám rozsahu díla, což je způsobeno zásahy do 

jeho původní podoby. Během vyprávění se od Slezáka i od Víta dozvíme něco více, než 

co bychom se mohli dozvědět pouze z románu autora Hermanna Hesseho. Jsou případy, 

kdy tyto dodatky nemají na průběh děje zcela žádný vliv, ale jsou zde i případy opačné. 

V následujících několika záznamech případů dodatků nad rámec původního díla 

shledáme, že přidané informace mohou být žádoucí, neutrální, avšak jsou i takové, které 

ovlivňují příslušné pasáže zcela negativně.  

Informací nad rámec se dozvídáme např. nový poznatek o číšnici, která 

obsluhuje v městské jídelně. Všechny tři verze se shodují v tom, že tato číšnice ráda čte 

knihy. Vít však ještě tuto informaci přibarvil, že je čtení doslova její velkou vášní. To 

ovšem nemusí být zcela pravda, protože když je někdo čtenář, ještě nemusí být 

čtenářem vášnivým. což ovšem nemusí být úplně pravda, protože když je někdo čtenář, 

ještě nemusí být vášnivý čtenář. 

Hesse Vít Slezák 

Sie lese so gern, könne 

aber nie zu Büchern 

kommen. (s. 51) 

, že prý čte k smrti ráda, 

ale nemůže se prý nikdy ke 

knihám dostat (s. 81) 

, že prý ráda čte, ale ke 

knihám se nikdy není 

 schopna dostat (s. 60) 

 

 

Jiná část textu originálu hovoří o tom, že Petr Camezind žil studentským životem a 

dozvídáme se, že nicht jeden Tag hatte ich etwas Warmes zu essen (Hesse, 1953, s. 40). 

Stejně tak konstatuje i Slezák, že Petr jako student neměl každý den něco teplého k jídlu 

(Slezák, 2010, s. 47) V třetí knize se však dozvíme, o jaký konkrétní chod se jedná, 

protože jasně uvádí, že neměl každého dne teplé večeře. (Vít, 1911, s. 63). Petr svou 

výpovědí měl však na mysli, že obecně nemá přísun teplého jídla, nikoli pouze večeře. 

Proto zde Vítova specifikace není vhodná. 

Další informaci nad rámec originálu můžeme najít v momentě, kdy se ještě 

Petrovi nechce v letním podvečeru domů a přemýšlí, kde by ještě strávil svůj čas a 
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rozhodne se jít in eine Kneipe (Hesse, 1953, s. 63), což znamená do krčmy (Slezák, 

2010, s. 73). Ve Vítově knize je Petr však vybíravější, nechce vejít hned do první 

hospody, kterou potká, protože on má přání jít do nějaké zapadlé hospůdky (Vít, 1911, 

s. 100). Opět můžeme toto doplnění zpochybnit. Petr byla osoba mnohdy veselé 

povahy, rád se napil a rád komunikoval s lidmi. Nevíme, jestli chtěl být sám, nebo se 

stát opět středem pozornosti ve společnosti. Konkretizace oné hospůdky je zde 

nežádoucí a mohli bychom nad ní polemizovat. 

 

Když hlavní hrdina popisuje, jaké prudké city procházejí jeho duší, přirovnává je 

k silnému horskému větru - fénu. Hesse charakterizuje wie der Föhn an einer zitternden 

und baufälligen Almhütte (Hesse, 1953, s. 98). Slezák používá stejnou charakteristiku, 

tedy že jeho pocity jsou jako vichr cloumající nějakou rozviklanou a zchátralou salaší 

(Slezák, 2010, s. 114). Oba dva popisují, že vítr prochází starým stavením někde 

v horách. Vít ale toto stavení blíže konkretizuje, jelikož on tuto pasáž překládá jako jižní 

vítr s kymácející se a polorozbořenou alpskou chýší (Vít, 1911, s. 131). Nemá na mysli 

staré stavení v jakýchkoli horách, ale má na mysli chatrč přímo v Alpách. Jelikož ale 

autor v původním znění zmiňuje, že onen silný alpský vítr je fén, bude tedy logicky s 

největší pravděpodobností tento alpský vítr procházet alpským stavením. Toto doplnění 

by se proto na tomto místě nemuselo považovat jako nežádoucí. 

Vít přibarvil v knize hned několik momentů. Jedním z nich je např. ten, v kterém 

Petr vypráví příběhy ve společnosti. Mit Vorliebe erzählte ich kleine Geschichten 

(Hesse, 1953, s. 64). Stejně tak Slezák: se zálibou jsem vyprávěl drobné příběhy 

(Slezák, 2010, s. 74). Ve verzi Víta je ale do tohoto vyprávění Petr mnohem zapálenější, 

jelikož …drobné povídky vypráví s neobyčejnou zálibou (Vít, 1911, s. 102). 

 

Velmi přínosná je pro nás i přidaná informace, která nám pomůže s orientací v terénu. 

Tuto informaci nám poskytl svým dodatkem překladatel Slezák.  

Hesse Vít Slezák 

Von hier bis Koblenz und Odtud vandroval jsem až ke Odtud až do Koblence a 
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noch auf Genf. (s. 113) Koblenci a později ještě až 

do Ženevy (s. 183) 

potom ještě dolů na 

Ženevu. 

(s. 131) 

 

Slezák doplňující informací dolů myslel směrem na jih. Nastiňuje tak vzájemnou 

polohu těchto dvou měst. Pro neznalého zeměpisu daných německy mluvících zemí 

pomůže toto doplnění textu lépe si představit, kudy vedlo putování mrzutého truhláře. 

V tomto případě není tato informace nad rámec originálu vůbec zbytečná, naopak velmi 

vhodná a text ovlivňuje pozitivně.  

Následuje další případ: 

Hesse Vít Slezák 

„Wir könnten etwa gegen 

Abend miteinander 

ausfliegen. Wir bummeln 

und plaudern ein wenig, 

droben jodem Sie dann, und 

nachher essen wie in 

ingerdeinem Dorf zu Nacht. 

Sie haben doch Zeit?“  

(s. 42) 

Mohli bychom si snad 

k večeru udělat výlet? 

Budeme se trochu 

procházeti a baviti, pak 

byste nahoře mohl 

zajodlovati a nakonec se 

někde ve vesnici 

navečeříme a přespíme. 

Máte kdy? (s. 65) 

„Někdy k večeru bychom 

mohli vyrazit. Projdeme se 

trochu a popovídáme si, 

nahoře mi pak zajódlujete a 

potom se v nějaké vesnici 

navečeříme. Máte přece 

čas? “ (s. 49) 

 

Při myšlence na večerní program bylo navrhnuto, že se půjdou projít, zajódlují si, a poté 

zamíří do nějaké okolní vesnice na večeři. Vít však udává informaci navíc o tom, že v té 

vesnici i přespí, což je nad rámec originálu a navíc matoucí, jelikož v žádné cizí vesnici 

spát nebudou. Nikoho z nich to ani během příběhu nenapadlo a zřejmě to ani neměli 

v plánu. Znali se velmi krátkou dobu, protože se poznali pouze o den dříve. 

V další kapitole líčí Petr své psychické strasti kvůli nešťastné lásce. Jak sám 

tvrdí …dass ich klein und schwach und zerbrochen lag, und dass ich schulzte wie ein 

Knabe (Hesse, 1953, s. 96). Že jsem dočista maličký a zlomený a vzlykal jsem, jako 
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chlapec říká i Slezák (Slezák, 2010, s. 112). Vít ale do tohoto stavu přidává informaci, 

aby ještě více přiblížil a pomohl čtenáři s představou, jak špatně na tom Petr je, …takže 

jsem ležel uštván, sláb a jako roztříštěný vrak a sténal jsem jako chlapec (Vít, 1911, s. 

155). Toto doplnění je přijatelné, jelikož neovlivňuje negativně danou výpověď. 

 

4.5 Výpustky 

Kromě informací přidaných nad původní rámec může při uměleckém překladu dojít i 

k opačnému případu. Máme tím na mysli situaci, kdy je překlad záměrně ochuzen o část 

z původní předlohy. Stejně jako u informací nad rámec originálu nemusí tyto výpustky 

celkový text či příslušnou pasáž ovlivnit. Například vypuštěním stále se za sebou 

opakujícího podmětu se text může svou kvalitou posunout výše. Avšak při nevhodném 

rozhodnutí vynechat část textu může naopak dojít k deformaci původního díla. Ukažme 

si několik příkladů takových výpustek:  

 

Naše skupinka výletníků se nachází na procházce za městem Münster. Odtud vidí jeho 

věže. Tento údaj jejich polohy v blízkosti Münsteru však ze Slezákova tvaru nevyčteme. 

Oproti Hessemu a Vítovi je zde zmínka pouze o vzdálených věžích, což ale mohou být 

věže na kterémkoli místě. Jeho výpustka deformuje popis celé události, jelikož naprosto 

ztrácíme přehled o místě, kde se nacházejí.  

V další výpovědi se dozvídáme o večerní slavnosti s červenými papírovými 

lampiony (Slezák, 2010, s. 111). Slezák tak přesně interpretoval původní znění Abend 

Hesse Vít Slezák 

Auf den Wiesen lag ein 

rötlicher Abendhauch, die 

fernen Münstertürme 

ragten klein und dünn in 

die warme Luft.(s. 116) 

 

Na lukách spočíval rudý 

nádech večera, vzdálené 

věže Münsteru strměly 

nepatrné a štíhlé do 

teplého ovzduší (s. 185) 

 

Na lukách ležel 

načervenalý večerní 

oparem vzdálené věže se 

tyčily maličké a tenounké 

do teplého vzduchu. (s. 

135) 
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mit roten Papierlampen (Hesse, 1953, s. 96). Z neznámých důvodů však Vít (1911, s. 

154) neuvádí barvu lampionů, poněvadž on líčí pouze večer s papírovými lampiony. 

Vít vynechává i hrdinovo jméno, když se Richard a malířka baví o kráse hor. 

„Fragen Sie meinen Freund Camenzind, der selbst ein Sohn der Berge ist“ (Hesse, 

1953, s. 49). I Slezák překládá Richardův návrh malířce, aby se …zeptala přítele 

Camenzinda, on sám je synem hor (Slezák, 2010, s. 57). U třetího z našich autorů ale 

jméno přítele, kterého se má malířka zeptat, již není. „Otažte se mého přítele, jenž jest 

synem hor.“ Na základě výpustky jména tak Richard mohl myslet jakéhokoli ze 

svých přátel, který zná hory a má k nim silný vztah. Jméno Camenzind je zde tedy 

naprosto na místě.  

 

Hesse Vít Slezák 

…. Nun meiner 

neugierigen umbrischen 

Gesellschaft zu erzählen, 

angesichts der südlich 

schmalen, sternernen 

Gassen der Hügel, über 

welchen der rotgoldene 

Abend duftete. Ich erzählte 

ohne viel Reflexion 

 (s. 103) 

vypravoval svoji zvědavé 

umbrijské společnosti. 

Vyprávěl jsem bez 

všelijakých reflexí 

(s. 167) 

najednou vyprávěl své 

zvědavé umbrijské 

společnosti, pohlížeje 

přitom na jižně úzké 

kamenné uličky a na 

kopce, nad nimiž voněl 

rudozlatý večer. Vyprávěl 

jsem bez vážného…. 

(s. 120) 

 

Vít v této větě naprosto ignoroval krásné okolí italského kraje, na které bylo možné se 

dívat ze zahrad, ve kterých se nacházeli. Důvod, proč zde Vít tento romantický výhled 

neuvedl, nám není vůbec znám. Velmi tím však ubral na popisu oné krásné krajiny, 

kterou autor Hesse tak barvitě vylíčil. 

Už nám je zcela známo, že Petr rád vzpomínal a měl mnohdy dosti bujné 

představy. Jednou vyprávěl, jak slyšel hudbu, als hörte ich Volkslieder geigen und 
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als…. (Hesse, 1953, s. 64). Sloveso geigen vyjadřuje činnost hraní na housle. Tohoto 

překladu se držel opět Slezák, který uvedl: …jako bych někdo hrál na housle lidové 

písně a jako bych… (Slezák, 2010, s. 74). Vít však ochuzuje tuto výpověď o informaci, 

že lidové písně byly hrány na housle. Jeho varianta totiž zní: …jako bych slyšel národní 

písně a jako bych… (Vít, 1911, s. 101). 

Další výpustku můžeme nalézt během rozhovoru Richarda a Petra v momentě, 

kdy se právě poznali a začali mluvit o umění, filosofii i ostatních humanitních vědách. 

Richard měl však vzdělání na mnohem vyšší úrovni. Názorně si to ukážeme na 

následujícím příkladu výpustky: 

 

 

V momentu, kdy se Richard (R) diví, že Petr (P) nezná slavného Nietzscheho, vynechal 

Vít údiv Petra nad tím, že nezná Nietzscheho, a kdo i proč je onen filosof tak známý 

v povědomí tehdejší společnosti. 

 

 

 

 

Hesse Vít Slezák 

P: „Nietzsche?“ 

R: „Ja großer Gott, kennen 

Sie den nicht?“ 

P: „Nein. Woher soll ich 

ihn kennen??“ 

Nun war er entzückt, dass 

ich Nietzsche nicht kannte 

(s. 44)  

P: „Nietzsche?“ 

R: „Velký Bože, což pak 

vy ho neznáte?“ 

Byl překvapen, že jsem 

nevěděl, kdo je Nietzsche. 

(s. 68) 

P: „Nietzsche?“ 

R: „Probůh, copak vy ho 

neznáte?“ 

P: „Ne, odkud bych ho 

měl znát?“ 

Byl zděšený, že Nietzscheho 

neznám.“ (s. 51) 
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5 CHYBY 

 

5.1 Chyby v překladech 

Samostatnou kapitolu vyčleňujeme pro chyby, kterých se překladatelé dopustili. V obou 

překladech jsme totiž k velkému údivu nalezli a zaregistrovali nadprůměrné množství 

menších či větších chyb. Nemáme nyní na mysli chyby ve větné výstavbě, tedy 

správném slovosledu. Odlišnosti slovosledu panovaly především u Vítova překladu. 

Musíme však brát zřetel na formu slovosledu a český syntax na počátku 20. století, kdy 

Vít tento překlad vytvořil. Měli-li bychom se jeho formami slovosledu zabývat a 

podrobit ho kritice z pohledu mluvčího a čtenáře 21. století, bylo by nutné věnovat 

pozornost každé druhé větě. Chyby v překladech mohou vzniknout různými způsoby. 

Některé chyby byly již zmíněny a popsány v jednotlivých kapitolách praktické části 

práce. My se však zaměříme na chyby, které vznikly zcela neopodstatněně a pro jejichž 

výskyt nenacházíme logické vysvětlení.  

Časové a číselné údaje dělaly oběma překladatelům nemalé problémy a mnohdy v nich 

oba chybovaly.  

Nedaleký kopec byl hlavní postavou románu poprvé zdolán, když byl zehn 

Jahre und drei Wochen alt (Hesse, 1953, s. 43) tedy deset let a tři týdny (Slezák, 2010, 

s. 51). Podle Vítova překladu by si ale náš dobrodruh musel ještě chvíli počkat, protože 

prý zdolal horu až ve věku deseti let a tří měsíců (Vít, 1911, s. 68). Z nepochopitelného 

důvodu tak změnil věk hlavního hrdiny, čímž oddálil jeho slavný první výstup na 

vysoký kopec o více než 2 měsíce. Téměř stejná chyba je v textu ještě jednou, tentokrát 

se jí však dopustí Slezák. Svůj zápisník naplní Petr podle Víta za několik týdnů (Vít, 

1911, s. 178), přesně podle originálu ….ein ein paar Wochen (Hesse, 1953, s. 110). 

Slezák však podceňuje básníkův talent a jeho vinou je tak zápisník plný až za pár 

měsíců (Slezák, 2010, s. 128). 

Krom neustálého psaní básniček i Petr vzpomíná na jednu svou příhodu a její 

následky, které přišly týden nato (Slezák, 2010, s. 52). Týdnem myslíme klasicky 7 dní, 

avšak podle Hesseho, jak koneckonců správně převedl i Vít, se následky dostavily …až 

acht Tage später (Hesse, 1953, s. 52), čili po 8 dnech (Vít, 1911, s. 69). 
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Siebzehn Franken (Hesse, 1953, s. 51). Přesně za částku sedmnáct franků (Vít, 

1911, s. 81) odkoupila číšnice od Petra, jelikož by neměl z čeho zaplatit jídlo. Slezák 

však cenu za knihy stanovil jen na patnáct franků (Slezák, 2010, s. 60), díky čemuž 

číšnice 2 franky ušetřila.   

Špatně přeložená čísla ovlivnila v dobrém i špatném život mrzáka Boppiho. Boppi 

nebyl až zas tak extrovertní typ člověka, především kvůli svému handicapu se okolnímu 

světu spíše vyhýbal. Neseznámil se proto s tolika lidmi. Podle Víta (1911, s. 215) 

poznal ten mrzák sotva více než tři tucty lidí, (3 x 12 = 36). Tato hodnota odpovídá i 

původní verzi Der Krüppel hatte in seinem Leben kaum mehr als dre Dutzend 

Menschen kennengelernt (Hesse, 1953, s. 133), avšak Slezák (2010, s. 155) praví, že se 

tento mrzáček seznámil za život se sotva více než třemi desítkami lidí (3 x 10 = 30).  

Následující chyba by však ve skutečnosti tohoto mrzáka nemrzela, naopak by za ní byl 

šťastný. Petr nám oznamuje den smrti Boppiho.  

Hesse Vít Slezák 

„Ist’s gut?“ fragte ich. Er 

war aber schon seiner 

Leiden ledig und erkaltete 

mir in der Hand. Es war 

am siebten Januar, eine 

Stunde nach Mittag.Gegen 

Abend machten wir alles 

fertig……(s. 140) 

„Je to tak dobře, Boppi?“ 

tázal jsem se ještě. On však 

byl již svých muk zbaven a 

vystydl mi v ruce. Bylo to 

sedmého února o jedné 

hodině po poledni. 

K večeru jsme byli již se 

vším hotovi…. (s. 225) 

„Tak co, Boppi?“ zeptal 

jsem se ještě. On však už 

byl svého utrpení zbaven a 

chladl mi v rukou. Bylo 

sedmého ledna, hodinu po 

poledni. K večeru jsme už 

připravovali… (s. 162) 

 

Vít zde tedy udělal chybu, za kterou by mu ale Boppi byl možná vděšný, jelikož mu Vít 

svou chybou prodloužil život o jeden měsíc. 

Další oblast Vítových nepochopitelných změn nalezneme v oblasti příbuzenských 

vztahů, které z nejasných důvodů v několika případech pozměnil. V obrazárně visí na 

stěně Bildnis der Fuggertochter (Hesse, 1953, s. 32), tedy portrét Fuggerovy dcery 

(Slezák, 2010, s. 37). Vít však hodnotí tento obraz jako obraz Fuggerovy sestry a ne 

dcery (Vít, 1911, s. 48).  



47 
 

Zůstaneme-li u obrazárny, kromě onoho dceřina portrétu tam visí i ein paar 

modern eingerahmte Bilder (Hesse, 1953, s. 42), tedy přeloženo jako několik moderně 

zarámovaných obrazů (Slezák, 2010, s. 49). Karel Vít (1911, s. 66) ale neoznačuje 

moderní rámy, nýbrž obrazy. V galerii se tak dle jeho verze nachází několik moderních 

obrazů v rámcích.  

Další neshodu nalezneme téměř na konci knihy, kdy hlavní hrdina zmíní seinen 

Vetter Kuoni (Hesse, 1953, s. 148), tedy myšleno svého bratrance Kuoniho (Hesse, 

1953, s. 148; Slezák, 2010, s. 171). Vít však záhadně z bratrance učinil kmotra 

Kuoniho (Vít, 1911, s. 238). Není vyloučeno, že by jeho bratranec nemohl být zároveň i 

jeho kmotrem, avšak tuto skutečnost nemáme nikde a ničím podloženou.  

Náš dobrodruh si při svých cestách našel práci jako dopisovatel:  

Hesse Vít Slezák 

Auf Grund dieser Arbeit 

erhielt ich bei einer 

größeren Zeitung den 

Rang eines stäntigen 

Mitarbeiters, wovon ich 

nahezu leben konnte. (s. 

64) 

Na základě této práce 

dosáhl jsem v jistém větším 

časopise postavení stálého 

spolupracovníka, z čehož 

jsem se skorem mohl 

uživiti. (s. 102,103) 

Na základě této práce jsem 

u jedněch větších novin 

dosáhl postavení stálého 

spolupracovníka, z čehož 

jsem téměř mohl žít. (s. 75) 

 

Jeho články by to sice neovlivnilo, ale mezi těmito tiskovinami je rozdíl. 

Hlavní náplní volného času byly vždy procházky a toulky po okolí. Někdy je 

vykonával sám, někdy se známými. Wir alle wanderten langsam zur Stadt (Hesse, 

1953, s. 115). Zatímco jeden z překladatelů rovněž jako Hesse míři jejich kroky zvolna 

do města (Slezák, 2010, s. 134), Vít skupinu během procházky ven z města (Vít, 1911, 

s. 186) 

Nejkrásnější počasí bylo vždy podle jeho vzpomínek. während 

Hochsommertage (Hesse, 1953, s. 117), tedy správně přeloženo během dnů 

vrcholného léta (Slezák, 2010, s. 136). Vít zde opět skutečnost trochu oddálil, možná i 
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podle subjektivního názoru, jelikož nejhezčí dny jsou prý během pozdního léta (Vít, 

1911, s. 189). 

Zároveň s radostí vzpomínal na ta krásná odpoledne (Vít, 1911, s. 81; Slezák, 

2010, s. 60). Oba dva překladatelé zde však špatně přeložili, jelikož v originálu stojí: 

Ich erinnere mich mit Vergnügungen an jene Vormittage… (Hesse, 1953, s. 51), což 

znamená dopoledne.  

Většina obyvatel vesničky Nimikon se mohla chlubit příjmením Camenzind. Vít 

viděl jejich jméno zcela běžně na kostelních svících (Vít, 1911, s. 11). Jejich příjmení 

se však ve skutečnosti nacházelo auf Kirchhofkreuzen (Hesse, 1953, s. 9), tedy nikoli 

na svících, ale na hřbitovních křížích (Slezák, 2010, s. 10). 

Když Boppi a Petr jdou do zoologické zahrady, jsou užaslí ze zvířat, které tam 

mohou spatřit. Slezákův správný překlad veškeré uvedené zvěře se však opět neshoduje 

s Vítovou verzí. Zatímco Hesse a následně správně i Slezák jmenuje zvířata slon, jelen, 

kamzíci…., (Hesse, 1953, s. 128; Slezák, 2010, s. 148), Vít líčí slona, srnku a kamzíky 

…(Vít, 1911, s. 206). 

Společně se zelinářkou směl v Assisi Petr chodit do sadů a tam jí pomáhat 

sklízet úrodu. Ich pflückte und verzehrte Limonen (Hesse, 1953, s. 73), tedy: Trhal a 

pojídal jsem citrony. (S85). Vítův překlad souhlasí až na skutečnost, že Vítův Petr trhá a 

jí místo citronů pomeranče (Vít, 1911, s. 117). 

Současně pak popisuje zelinářčin sklad. Jde o sklad mit Gemüsekörben, 

Samenschachteln und aufgehängten Rauchwürsten (Hesse, 1953, s. 102). Dozvídáme 

se tedy, že se ve skladu nacházejí koše se zeleninou, krabice plné semen a rozvěšené 

uzenky (Slezák, 2010, s. 118). Vít ale semena skladuje v pytlících, ne v krabicích (Vít, 

1911, s. 164). Tato změna by však do určité míry nemusela být považována za chybu. 

Záměna pravděpodobně vznikla oprávněnou těžkou představou, jak se semena, 

pravděpodobně myšleno drobné osivo, skladuje v krabicích. 

Petrův pohled na svět můžeme shledat několikrát až naivně idealistický, někdy 

naopak pesimistický. Špatné vlastnosti se snaží nalézt i u sebe. Zunächst suchte ich den 

Fehler bei mir selbst (Hesse, 1953, s. 112), zprvu jsem hledal chybu u sebe (Slezák, 

2010, s. 130). Zatímco v těchto knihách chybu v sobě samém teprve hledá, u Víta už ji 
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našel: Nejprve jsem poznal tuto chybu sám na sobě (Vít, 1911, s. 181). 

Pro pobavení natěšeného publika byla jednou vypravována historka, kterou Petr 

odposlouchal. Vidíme však, že Vít onen příběh slyšel ve škole od patnáctiletého 

chlapce, zatímco Hesse i Slezák znají příběh ze školky od chlapce teprve pětiletého.  

Hesse Vít Slezák 

……eine kleine Erzählung 

aus dem Kinderschulleben, 

die ich Ernst aus dem 

Munde eines fünfjährigen 

Knaben vernommen hatte 

(s. 107) 

… poskytlo mi malé 

vypravování ze školního 

života, keré jsem kdysi 

slyšel z úst patnáctiletého 

chlapce. (s. 172) 

… posloužil mi drobný 

příběh ze školky, slyšel 

jsem ho jednou z úst 

pětiletého chlapce. (s. 124) 

 

Dopisem z Assisi byl náš cestovatel obeznámen s tím, že byl dopaden známý 

zloděj. Jetzt ist er hinweggebracht worden (Hesse, 1953, s. 120). Máme tedy zprávu, že 

byl zloděj dopaden a odveden (Slezák, 2010, s. 140). Avšak Vítův překlad „ted je 

odstraněn“ (Vít, 1911, s. 194) může působit poněkud dosti morbidně a navodit spíše 

atmosféru středověku, kdy byli hříšníci skutečně za podobné prohřešky odsuzováni 

k smrti a popravováni. Takto nám vyzní právě i Vítova verze. Pravou je, že nám není 

známo, jak to po zatčení se zlodějem dopadlo.  

Po procházce všichni přišli domů a chtěli se osvěžit. Dali si proto ledovou vodu 

(Vít, 111, s. 91), tak jak stojí v originálu: Eiswasser (Hesse, 1953, s. 57). U Slezáka 

však nepijí ledovou vodu, ale vodu s ledem (Slezák, 1953, s. 67). 

Petr stál jednou jako model krásné malířce. Záhadně při té činnosti usnul. Když 

se probudil, slyšel odněkud přicházet zvuky, jakoby cinkající nádobí. Vít ale cinká 

jiným nádobím, než Hesse a Slezák.   

Hesse Vít Slezák 

Sie selbst sah ich nicht, 

hörte sie aber im 

Nebenstüblein mit Tassen 

Jí samotnou jsem neviděl, 

slyšel jsem však ve 

vedlejším pokojíku šramotit 

Ji samu jsem neviděl, ale 

slyšel jsem, jak ve vedlejí 

místnůstce cinkají šálky a 
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und Besteck klappern und 

schloß darausm dass es 

Abendessenzeit sein müsse. 

(s. 55) 

talíři a příbory a seznával 

jsem, že musí být již čas 

k večeři. (s. 88) 

příbory a z toho usoudil, že 

je již čas večeře. (s. 65) 

 

Elisabeth se stala Petrovou věčnou láskou, které nikdy nedosáhl. Několikrát ho však 

v životě motivovala a on myslel pouze na ni. Její svatba však znamenala konec snah o 

její srdce, nechtěl však opustit od touhy ucházet se o nějaké ženské srdce. Jak stojí 

v původní knize: Und es geschah, dass ich zum erstenmal daran dachte, ein Werb zu 

freien. (Hesse, 1953, s. 95). Tomuto přesně odpovídá Slezákův překlad: A stalo se, že 

jsem poprvé vážně pomyslel na to, abych se ucházel o nějakou ženu (Slezák, 2010, s. 

110) Vítova verze se liší zájmenem v závěrečné části věty, což však posouvá význam do 

jiné roviny: A tehdy se mi stalo poprvé, že jsem vážně na to pomýšlel ucházeti se o tuto 

ženu. (Vít, 1911, s. 153). Z jeho znění nám jasně vyplyne, že ukazovací zájmeno „tuto“ 

je mířeno na Elisabeth, tedy že chce získat její srdce. Avšak ona se právě vdala a právě 

její svatba znamenala změnu v Petrově myšlení, I když stále miluje Elisabeth, rozhodl 

se najít si jinou ženu, jejíž srdce by mohl získat. Vůbec nemá v plánu ničit manželství 

Elisabeth.  

 

5.2 Gramatické a pravopisné chyby 

S některými gramatickými a pravopisnými chybami jsme se již zabývali v kapitolách 

proprií. Plynuly např. z  nesprávného skloňování, majícího za následek nesprávné 

koncovky, dále psaní velkých a malých písmen (např. již zmiňovaná problematika 

výrazu ligurské moře x Ligurské moře v kapitole 4.1.2). Nyní si ukážeme další chyby, 

kterých se překladatelé dopustili.  

Chyb se dopouštěl převážně Vít. V 2. polovině knihy líčí Petr Camenzind dětské 

historky. Tato komická historka mně několikrát napadla (Vít, 1911, s. 173). Zmíněný 

tvar zájmena mně je však chybný. Mně se v českém jazyce používá ve 3. a 6. pádu. 

V našem případě se však jedná o 2. pád, ve kterém se stejně tak jako ve 4. pádu používá 

tvar mě. Správně by tedy věta zněla: Tato komická historka mě několikrát napadla. 
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Chyby stejného typu se dopustil Vít i při líčení krásné noci. Ale vyciťoval jsem 

vůči těmto temným hlasům pocit zodpovědnosti a obyčejně jsem se po takových nocech 

vydával na několikadenní cesty pěšky (Vít, 1911, s. 83). Tento absurdní tvar substantiva 

noc v 6. pádu množného čísla (lokálu plurálu) zní správně po nocích.  

 

Další chybu špatného tvaru při deklinaci vidíme ve větě…poslouchal jsem její 

poučující řeči a měl jsem radost z její mnohých ženských slabostí. (Vít, 1911, s. 166). 

Na tento tvar se zeptáme otázkou: Měli radost z koho čeho? Jde tedy o genitiv, u kterého 

je v plurálu ženského rodu správný tvar z jejích mnohých ženských slabostí. 

Několik chyb vyplývá ze špatně uvedené shody podmětu s přísudkem. Sedli jsme si do 

parku a vychutnávali si svěží atmosféry. Mezi námi hrály si a praly se kočky, děti a 

psíci. (Vít, 1911, s. 164). Podmět se skládá z několika podstatných jmen různých 

gramatických rodů. V takovém případě platí sestupná posloupnost: rod mužský životný, 

mužský neživotný, ženský a střední rod. Pokud bychom kupříkladu měli větu, kde by 

podmět tvořilo femininum a neutrum, koncovka u přísudku by se řídila podle feminina. 

V našem případě se v několikačlenném podmětu nachází podstatné jméno rodu 

mužského životného psíci. Podle něj by mělo sloveso být zakončeno -i. Vít se tedy 

dopustil chyby. Slezákova verze mezi nimi si hráli a škádlili se děti, kočky a s nimi i psi 

(Slezák, 2010, s. 118) je již v pořádku. Na stejném principu je další evidovaná chyba. 

 Jednoho večera seděl Petr s dívkami venku a pustil se do zpívání a do jódlování, 

což dívky mimořádně rozveselilo. Prohýbali se radostí, napodobovali zvuk cizí řeči a 

ukazovali mi, jak komicky se můj ohryzek pohybuje nahoru a dolu (Vít, 1911, s. 166). 

Podmět v této větě je nevyjádřený, jelikož je přebrán z věty předchozí, kde jím byly 

dívky. Dívky jsou femininem v plurálu a v takovém tvaru má přísudek koncovku -y. 

Slezák zde byl opět obezřetný: Svíjely se blahem, napodobovaly zvuk cizí řeči a 

ukazovaly, jak mi při jódlování skáče ohryzek. (Slezák, 2010, s. 120). 

Během těžkých dnů, kdy se Petr psychicky vyrovnával se svým stavem, spal 

denně čtyry hodiny (Vít, 1911, s. 88). Čtyry je však výraz nespisovný a nekodifikovaný. 

Jediným správným tvarem pro tuto číslovku je čtyři. 
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ZÁVĚR 

Po zhodnocení a přezkoumání všech problematik oblasti překladu jsme usoudili, že 

žádný z překladů není ideální. Každý z nich má své klady i zápory. Karel Vít používá 

v textu, vzhledem na dobu, kdy překlad vznikl, spoustu dnes již nepoužívaných slov a 

zvláštních slovních obratů. Ačkoli se nám doposud zdálo, že Vítův překlad je čím dál 

více nevhodný a většinu chyb a nedostatků nacházíme právě v jeho verzi překladu, o 

čemž nás ještě několikrát přesvědčí, v problematice třetího jazyka je však nutné jeho 

práci vyzdvihnout. Vít nerad používá přivlastňovací přídavná jména, nehraje si až tak 

s jazykem, používá neustále přechodníků, dlouhá souvětí, v jeho postavení větných 

členů ve větě se člověk lehce ztratí. Oba překladatelé se v mnoha případech nedrží 

dělení textu. Interpunkce a větné stavby řeší zcela jinak, tečky, čárky, odstavce, souvětí. 

V obou překladech nastanou chvíle, kdy se jejich autoři otrocky drží originálu, někdy si 

zase německou předlohu upravují podle sebe, čehož jsme si mohli povšimnout 

především u Víta a jeho nadprůměrnému počtu výpustek či naopak informací nad rámec 

originálu. Bylo jich takové množství, že bychom mohli považovat jeho výtvor jako 

jistou deformaci textu původního.  

Slezákův překlad je mnohem tvořivější než Vítův, který někdy proniká svou 

formou překládání do skupiny věrného překladu, ba přímo až otrockého, slovo od slova, 

někdy dokonce s kopírováním německého pořádku slov ve větě. Takových menších či 

větších rozdílů bychom zajisté našli ještě více, obecně však lze celý výsledek práce 

shrnout tvrzením, že se ani jeden z překladatelů nemůže chlubit dobrým výkonem a 

kvalitně odvedenou prací. 

Teoretickým zázemím nám pro vypracování objektivní analýzy byla odborná 

literatura zabývající se hlavními problémy oblasti překladatelství. Tato literatura 

poskytovala před i během provádění rozboru děl dobrého rádce, neboť na základě 

pouček, teorií, přístupů, ale i zkušeností z praxe tyto knihy nám velmi usnadnily práci 

při seznamování se s tak náročným a zodpovědným oborem jako je kritika uměleckého 

překladu. Teoretická část naší práce popisovala krom obecných informací o historii 

překladatelství a dnešním významu znalosti jazyků a překladatelství a v období světové 

globalizace také hlavní problémy, se kterými se překladatel jakožto přezdívaný „most 
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mezi kulturami“ musí potýkat. Tato problematika byla názorně na příkladech vysvětlena 

a pro další kroky dostatečně objasněna. 

Po představení autora, obou překladatelů a knihy samotné se práce zabývala 

konkrétní jazykovou problematikou, která byla v textech nalezena a rozebrána. 

V oblasti proprií jsme lehce poznali, že oba překladatelé se snažili někdy až nevhodně 

převádět jména do českých podob. U toponym, tedy místních názvů bojovali oba 

překladatelé s problematikou velkých a malých písmen, což je v češtině oříšek i pro 

zkušené lingvisty.  

Během analýzy bylo lehké odvodit, že Slezák Vítovu verzi překladu znal a byl jí i 

ovlivněn, jelikož se našly oblasti, kde na stejném místě chybovali oba překladatelé. I 

přes množství shodných a naprosto stejně přeložených částí textu bychom V. Slezáka za 

plagiátora rozhodně nepovažovali. Slezák si byl dobře vědom zastaralé verze překladu, 

navíc jediného v té době. To a jeho zájem o Hermanna Hesseho ho nejspíše přimělo 

vytvořit právě nový překlad. Je evidentní, že Slezák si tento fakt uvědomoval, proto po 

téměř po jednom století zhotovil novou verzi překladu, která se už čte daleko snadněji. 

Karel Vít se v překladu příliš nesnažil využít bohatství českého jazyka a z lexikálního 

hlediska udělat dílo poutavějším.  

Ačkoliv je Slezákův překlad oproti Vítově verzi mnohem zdařilejší, bylo by 

dobré časem vytvořit lepší. Ne z hlediska aktualizace jazyka, jelikož Slezákův překlad 

je ještě relativně mladý, ale z důvodu sémiotického. Při analýze textů a čtení knih se 

nám jevila nejlépe německá verze, protože byla mnohem poutavější a některé pasáže 

překladatelů naopak způsobili deformaci textu a ztrátě kouzla. Na českém obchodním 

trhu se navíc nachází pouze Slezákova verze, Vítův více než 100 let starý překlad už je 

dnes spíše archivním exemplářem. A právě proto, že je jediná, se kterou se můžeme 

v knihkupectví setkat, měla by být její kvalita zaručena. To však říci nemůžeme, jelikož 

i jeho kniha obsahovala spoustu nedostatků.  Je tedy možné, že Slezákovu verzi bude 

chtít časem někdo změnit, nikoliv však aktualizaci jazyka, nýbrž kvůli opravě chyb a 

skutečnému docenění prvního velkého díla Hermanna Hesseho u našich českých 

čtenářů. 
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Resümee 

Die dargestellte Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich Hermann Hesses 

ersten Romans „Peter Camenzind“ mit zwei tschechischen Übersetzungen, und zwar 

aus den Jahren 1911 und 2010. Die Hauptproblematik der Übersetzungsarbeit wird hier 

erwähnt, beschrieben und erklärt. Die Arbeit konzentriert sich auf Eigennamen, 

Ortsnamen, Fremdwörter, Fachausdrücke, außerdem sind hier auch die während der 

Übersetzung entstandenen Fehler analysiert. Aus dem linguistischen- und Lesersicht 

stellt sie dann objektiv starke und schwache Seiten beider Übersetzungen fest.  

 

 


