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Úvod 

Pro svou diplomovou práci j sem záměrně zvolila téma 

translatologické a nikoli čistě filologické, protože jsem 

tak chtěla propoj i t oba své studij ní obory. Zároveň bych 

ráda přispěla materiálem pro překladatelské semináře 

slovenistiky. Již několik let pracuji jako překladatelka na 

volné noze a mohu se tedy podělit nejen o znalosti získané 

během studia oboru Překladatelství a tlumočnictví, ale l 

o zkušenosti nabyté praxí. 

V diplomové práci budu porovnávat dva překlady 

slovinského románu Alamut do češtiny. První vyšel v roce 

1946 a jeho autorem je Jaroslav Závada. Téma románu se 

v současné době stalo natolik aktuálním, že se čeští 

nakladatelé rozhodli vydat Alamut znovu, a to v upraveném 

překladu. Úlohy překladatele se zhostil Aleš Kozár. Nový 

český Alamut vyšel v nakladatelství Albatros v roce 2003. 

Mým úkolem bude provést analýzu obou překladů a na 

jejím základě popsat jednotlivá překladatelská řešení. 

Vzhledem k dlouhému časovému odstupu vzniku obou překladů 

budu věnovat pozornost l jevu zvanému "zastarávání 

překladu". České texty vyšly v rozmezí téměř padesáti let a 

rozdíly jazykové a interpretační budou jistě zřejmé. 

4 



1.0 Předmluva 

Bartolův Alamut je po téměř sedmdesáti letech od svého 

vzniku nejpřekládanějším slovinským románem. 

Děj je situován do 11. století na severozápad Persie. 

Autor se nechal inspirovat komunitou, která na hradě Alamut 

žila od konce 11. do poloviny 13. století a háj ila svou 

filozofii a kulturu před mocnými nepřáteli. Hasan-e Sabbáh, 

ústřední postava románu, je charismatickým vůdcem věřících 

a Íránci prý jeho jméno ještě dnes vyslovuj í s úctou a 

bázní. Prohlašuj e, že je nový Alláhův prorok, a ze svého 

"orlího hnízda", hradu Alamut, vede boj proti vládci 

Persie. 

Alamut vyšel poprvé roku 1938, jeho hodnotu začal však 

svět výrazněji oceňovat až po padesáti letech. Od té doby 

tento román vychází buď ve Slovinsku nebo ve světě téměř 

každý rok. Pozornost mu věnují literární kritici a vědci i 

slovins ká a zahraniční média. Hlavní hrdina byl nej ednou 

přirovnán 

Hitlerovi 

ke 

či 

světově proslulým 

Stalinovi a po 

diktátorům Mussolinimu, 

teroristických útocích 

z 11. září 2001 se hovoří i o podobnosti s postavou Usámy 

bin Ládina. V médiích dokonce koloval názor, že Usáma bin 

Ládin vytvořil nejsilnější část své organizace až poté, co 

si přečetl Alamut. Tato myšlenka se opírá o fakt, že roku 

1995 vyšel slavný román v Íránu a měl takový úspěch, že ho 

po čtyřech letech vydali v novém překladu znovu. 
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1.1 Vladimir Bartol - život a dílo 

Vladimir Bartol, jeden z nejznámějších slovinských 

spisovatelů ve světě, se narodil 24. 2. 1903 na terstském 

předměstí Sveti Ivan. Jeho matka, učitelka a spisovatelka 

Marica Bartol Nadlišek, upoutala pozornost veřejnosti 

románem Fa ta morgana 1
• Otec, Gregor Bartol, byl zaměstnán 

jako poštovní úředník. Vladimir byl prý velmi neposedné a 

zvídavé dí tě. Již během dospívání se snažil proniknout do 

entomologie, filozofie, psychologie, výtvarného umění a 

nemalý zájem jevil také o literaturu a divadlo. Základní 

školu a šest tříd gymnázia absolvoval v Terstu, pak se 

rodina přestěhovala do Lublaně. V roce 1921 zde Bartol 

ukončil gymnázium a poté nastoupil na univerzitu, kde 

studoval biologii a filozofii. Akademický rok 1926-27 

strávil na Sorbonně. V roce 1928 byl na vojně 

v Petrovaradinu, v letech 1929-30 působil jako redaktor 

listu Jutro a léta 1933-34 prožil v Bělehradě, kde 

redigoval Slovinský bělehradský týdeník. Pak se až do konce 

druhé světové války živil jako spisovatel na volné noze. 

Spolupracoval s řadou časopisů i deníků, především však 

s časopisem Modra ptica. Za války byl členem Osvobozenecké 

fronty a v letech 1941-42 byl funkcionářem Svazu 

spisovatelů (Društvo književnikov) . V letech 1945-46 

pracoval jako taj emník lublaňs ké činohry a redaktor 

divadelního časopisu. Po druhé světové válce žil 10 let 

v Terstu a poté se vrátil do Lublaně, kde od roku 1960 

pracoval ve Slovinské akademii věd a umění. Zemřel 14. 9. 

1968 v Lublani. 

Vladimir Bartol byl spisovatel, 

kri tik. Za 

samostatných 

svého života sice 

knih, jeho práce však 

esej ista, dramatik a 

nepublikoval mnoho 

byly hojně vydávány 

I až do roku 1898, kdy její román vyšel, žádný Slovinec z Terstu nenapsal tak rozsáhlé literární dílo 
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časopisecky. 

Lopez (1932), 

Mezi jeho nejvýznamnější díla 

sbírka novel Al Araf (1935), 

patří drama 

román Alamut 

(1938) a sbírka krátkých novel Tržaške humoreske (Terstské 

humoresky, 1957). Časopisecky pak vydal autobiografický 

text Mladost pri Svetem Ivanu (Mládí na Svatém Ivanu, 1956-

57, knižně 2001) a sbírku reportáží Obiski pri 

znanstvenikih (Návštěvy u vědců, 1961). Po Bartolově smrti 

byla vydána ještě některá další díla, např. román Čudež na 

vasi (Zázrak na vsi, 1985), povídka Don Lorenzo na Spaldoni 

(1986), sbírka povídek Med idilo in grozo (Mezi idylou a 

hrůzou, 1988) , výbor esej í Zakrinkani trubadur (Maskovaný 

trubadúr, 1993) a sbírka povídek Mangialupi in drugi 

(Mangialupi a ti druzí, 2003). 

Bartol také překládal z ruštiny, srbštiny, němčiny a 

angličtiny. Významná je i jeho publicistická činnost. Psal 

úvody a předmluvy ke knihám a vydával samostatné příspěvky. 

Napsal přes sto biografií, nekrologů a rozhovorů 

s významnými osobnostmi. 

Psal recenze a kritiky k dramatickým, literárním i 

výtvarným dílům, jeho však slovinská literární kritika 

dlouho opomíj ela. Změna nastala až na konci osmdesátých 

let, kdy byl jeho román Alamut přeložen do francouzštiny a 

poté do španělštiny. Tehdy začaly Bartolovy knihy vycházet 

i ve Slovins ku se zvýšenou intenzitou. Začalo se o něm 

znovu mluvit jak mezi veřejností odbornou, která v něm 

začala hledat předchůdce slovinského postmoderního románu, 

tak i mezi laickou společností. 

V době svého prvního vydání byl Alamut čtenářskou 

veřejností přijat pozitivně. Objevila se však kritika z řad 

odborníků, jež mu vyčítala obdiv k silným osobnostem, 

fašistické poselství díla, cizorodost, umístění do cizího 

prostředí a špatný jazyk. Příčinou, která vedla k vytlačení 

Bartolových děl do ústraní, je pravděpodobně fakt, že 

v době těsně předválečné byla slovinská literatura pod 
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silným vlivem sociálního realizmu, zastoupeného literáty 

Miškem Kranjcem, Vorancem Prežihem a Antonem Ingoličem. 

Li teratura 30. let byla zaměřená na domácí prostředí a 

agitující. To bylo Bartolovi naprosto cizí. Stejně tak 

cítil odpor k literatuře, která hovoří o skryté bolesti 

duše a plní jakési "svaté poslání". Kranjc, Prežih a 

Ingolič popisují téměř výhradně slovinské dělníky a 

rolníky. Bartolovy postavy j sou naopak typicky městské. 

Jedná se o zatracence, hochštaplery, podvodníky i vědce, 

kterým chybí silnější národní a politické uvědomění. 

U Bartola není důležité dělení na chudé a bohaté, tak jako 

v sociálním realizmu. Chybí u něj i typická schematičnost 

"chudý rovná se dobrý versus bohatý rovná se zlý". Lidé se 

sice i u něj dělí na chudé a bohaté, ale tato skutečnost je 

k ničemu nepředurčuje, je to jen realita. Všichni by chtěli 

uspět, ale kladní hrdinové se od záporných liší tak, že ti 

kladní by rádi získali duchovní moc nad světem, záporným 

postavám pak jde jen o bohatství. Na rozdíl od ostatních 

spisovatelů té doby chápe Bartol své postavy individuálně, 

člověk je pro něho j ednotli vcem, který má svůj vlastní 

osud, svět a život. Snaží se ve svém díle nalézt podstatu 

lidského chování, odkrýt i to, co není pouhým okem zřejmé. 

Dnešního čtenáře Bartolovo dílo zaujme jistě víc, než 

dílo jeho současníků poplatných zásadám sociálního 

realizmu. K jeho oblibě možná přispívá l fakt, že román 

z orientálního prostředí získal v dnešní době konotaci, 

která mu ve třicátých letech s největší pravděpodobností 

chyběla. Dnes je otázka islámu mnohem palčivější než 

v době, kdy Alamut vyšel poprvé. Muslimské náboženství ani 

ropná pole, na kterých mnoho muslimských zemí leží, 

neovlivňovaly tehdy světové dění tak silně jako dnes. 

Bartol islám studoval do hloubky a přitáhl k této 

problematice i pozornost čtenářů. Jako první slovinský 
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spisovatel byl skutečným světoobčanem, 

většinu svých krajanů, čtenářů i kritiků. 

v čemž předběhl 

1.2 Alamut 

HNeděle 24. 7. 1938. Ve tři čtvrtě na šest dokončen 

HAlamut". Spokoj en. Poslední dny j sem se neustále chvěl 

strachy, aby mi ho někdo neukradl, aby nevypukl požár nebo 

do toho nepřišlo něco podobného. Ke konci jsem myslel, že 

mě třeba někdo zabije, nebo se mi stane nějaká nehoda, 

Alamut je však přece jen zhruba dokončen. Úplně j sem si 

oddychl teprve, když j sem napsal poslední písmeno. Teď už 

mě klidně může někdo zabí t ... V Alamutu zůstanu 

nesmrtelný. ,,2 

Tato slova napsal Vladimir Bartol v 96. fejetonu 

3. knihy autobiografické sbírky Mladost pri Svetem Ivanu. 

Je zřejmé, že svému dílu přikládal velkou důležitost. 

Svědčí o tom l jeho svědomitá příprava. Bartol nej enže 

podrobně studoval odbornou literaturu pojednávající 

o islámu a Persii ll. století (přečetl více než 100 

odborných knih), ale nebyly mu cizí ani práce historických 

osobností, o kterých jeho román poj ednává (např. sbírka 

básní Rubájját od Omara Chajjáma) . 

Bartol našel své velké téma v knize Marka Pola Milión. 

Zprostředkoval mu ho slovinský literární vědec a literát 

Josip Vidmar. Kapitola Stařec z hory vypráví o taj emném 

satrapovi 

Kaspického 

Aloadinovi, který v jednom údolí 

moře vytvořil ráj a vychovával 

jižně od 

zabijáky. 

Přetvářel iluze v realitu a ve svých věrných tak upevnil 

naprostou důvěru ve své poslání. Čas od času je omámil 

2 "V nedeljo 24. Vll. 1938. Ob % 6h dovršil 'Alamuť. Zadovoljen. Zadnje dneve neprestano trepetal, da 
bi mi ga kdo ne ukradel, da ne bi nastal požar ali prišlo kaj drugega vmes. Proti koncu mislil, da me že 
lahko kdo ubije, ali da se ponesrečim, Alamut je le v glavnem dovršen. Toda čisto oddahnil sem si šele, 
ko sem napisal zadnjo črko. Naj me le kdo u!Jije ... V Alamutu bom nesmrten." (Miran Košut: Alamut: 
Roman - metafora) 
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hašišem a nechal přenést do simulace ráj e, tedy do věrné 

napodobeniny ráje vytvořeného přesně podle jeho popisu 

v Koránu. Mladíci, kteří do něho vstoupili, sloužili svému 

pánovi jako sebevražední útočníci. Toužili po návratu mezi 

hurisky. I zmaels ké "Hašašíny" popisuj e i Damašská kronika 

Ibn AI-Qalanisiho. 

Bartol téma do hloubky studoval a vytvořil román, 

který je založen na historických událostech. Děj Alamutu je 

následující. V 11. století, v dnešním Íránu, sídlil na 

hradě Alamut vůdce radikální izmaelské sekty Hasan-e 

Sabbáh, 

k slepé 

resp. Seiduna. Své vojáky, fedaije, vychovával 

poslušnosti, aby napomohli k osvobození Persie od 

nadvlády seldžuckých Turků. K tomu, aby z mladíků udělal 

fanatiky, použil klamu. Pomocí hašiše a krásných děvčat jim 

navodil iluzi ráje, do kterého se dostanou po smrti, pokud 

budou plnit jeho rozkazy. Fedaij ové j sou připraveni bez 

váhání za Seidunu položit život. Nejbystřej ší z žáků, Ibn 

Tahir, se připlíží do tábora obléhaj ícího voj ska a zabij e 

vezíra Nezáma al-Molka. Ten mu těsně před smrtí sdělí, jak 

Hasan s fedaiji manipuluje. Rozčilený Ibn Tahir se rozhodne 

svému učiteli pomstít. Místo toho se však Seidunovi podaří 

žáka přesvědčit o správnosti svého jednání. Román po řadě 

vražd a sebevražd končí vítězstvím Hasanova politického 

plánu. Velký vůdce může odejít do ústraní a plně se věnovat 

psaní knih a boj přenechat následníkům. Alamut uhájí svou 

nezávislost na seldžucké dynastii, která v Persii panuj e. 

Ibn Tahir přijme Hasanovo duchovní otcovství a stane se 

dědicem jeho způsobu manipulace s lidmi. 

Hlavními hrdiny románu jsou dva muži. Starší a zkušený 

Hasan-e Sabbáh v roli učitele, který ovládá cizí životy, 

aby dosáhl cíle, který si předsevzal v mládí. Mladý, 

nevinný a nezkušený Ibn Tahir vystupuje v roli žáka. 

Podobné dvoj ice hrdinů naj deme i v Bartolových novelách. 

Uči tel často ošálí důvěřivého žáka a připraví mu velké 
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rozčarování. Žák touží po pomstě nebo upadá do nihilizmu, 

na jeho morální odolnosti však závisí, jak se s nesnadnou 

si tuací vyrovná. Hasan-e Sabbáh není vykreslen jako 

jednoznačně záporný hrdina, naopak, čtenáři je podán jako 

sympatický a moudrý muž. Jeho vojáci, kterým je upřen 

alkohol, ženy a j iné požitky (kromě nábožensko

ezoterických) , nej sou krvelačné bestie, ale důkladně 

vzdělávaní mladíci vládnoucí nejen zbraní, ale i duševními 

dovednostmi. Výborná znalost algebry, literatury, islámské 

dogmatiky a jiných oborů je však nechrání před absolutním 

fanatizmem, do kterého upadnou po návštěvě "Ráje". Jsou 

ochotni udělat naprosto cokoli, aby se mohli vrátit za 

bájnou zeď Al Araf, oddělující svět pozemský od světa 

po smrtného . Seiduna vytvořil důmyslný systém, který - jak 

se pomalu ukazuje čtenáři i Seidunovým spolupracovníkům -

nabývá stále děsi věj ší podoby. Vůdce dokonale ovládá mysl 

fedaij ů a ti přenášej í tento vliv i na zbytek voj ska. 

Ochotně vykonaný Seidunův rozkaz, aby dva fedaijové 

spáchali sebevraždu, naprosto zastraší turecké vojsko, a to 

se raděj i rozprchne bez boj e. Seiduna neušetří ani 

vlastního syna, který se otcově učení vzepře. Nový prorok a 

vlastník klíče od ráj e, jak o sobě sám prohlašuj e, však 

není šťastný. Obětoval své osobní blaho ve prospěch vyššího 

cíle, oproštění Persie od cizí nadvlády. 

Formálně se Alamut blíží dramatu. Je vystavěn na 

dramatickém trojúhelníku: narození, život a smrt; teze, 

antiteze a syntéza. Bartol se drží dramatického dělení děje 

na pět částí: expozice, kolize, kulminace, peripetie a 

katastrofa. Dramatická forma je charakteristická nejen pro 

Alamut, ale pro celé Bartolovo dílo. O Alamutu sám autor 

tvrdil, že je to "antická tragedie", "nový literární 

útvar", "na první pohled román, avšak vystaven na 

dramatických principech". 
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Autor byl Alamutem natolik ovlivněn, že mu věnoval 

mnoho studií, esejů a v autobiografických poznámkách na něj 

nikdy neopomněl upozornit. V knize Mladost pri Svetem Ivanu 

mu věnoval celou kapitolu s názvem Alamut: pri vid, 

spočetje, rojstvo in usoda Zmaja (Alamut: Zjevení, početí, 

narození a osud Draka) Mnoho kritiků mu přílišnou 

pozornost nevěnovalo, a tak se autor stal sám sobě 

literárním historikem. Reakce okolí na své dílo nicméně 

sbíral a ukládal v deskách zvaných Alamutiana a 

Autobiografsko. Domníval se, že příležitostné ohlasy a 

hodnocení sice v hrubých rysech alamutskou problematiku 

popsaly, ale k jejímu jádru se nedostaly. Ještě po dvaceti 

letech, které uplynuly od prvního vydání Alamutu, byl 

Bartol přesvědčen, že mu nikdo neporozuměl, a v Poznámkách 

ke druhému vydání Alamutu napsal: ,,[ . .. J román zůstal i po 

všem, co se o něm psalo, dodnes nevysvětlený, nepochopený a 

nepochopitelný. "3 

3 [ ... J je ostal roman, vsaj po tem, kar je bilo o njem doslej napisanega, do danes nerazumljen, 
neraztolmačen in nerazumljiv." (Miran Košuta: Alamut: Roman - metafora) 
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2.0 Teoretická východiska pro výzkum zastarávání překladu 

Ve své práci jsem se rozhodla nejen porovnat překlady 

jako takové, nýbrž podívat se l na problematiku 

různorodosti překladů, která je způsobena důvody 

historickými. Proto budu v této části citovat vybrané české 

a slovenské teoretiky překladu, kteří se vyjadřovali k jevu 

zastarávání překladu. 

2.1 Jiří Levý 

o otázce zastarávání překladu hovořil již 

v 60. letech. Podle něj na rozdíl od původního autora, 

který se stále jazykově vyvíjí a pracuje na rozvíjení 

národního jazyka, "zůstává překladatel velmi často v zajetí 

těch slohových prostředků, které byly běžné v době jeho 

mládí, a po řadu desítiletí pak pracuje neměnným jazykem." 

(1998, s. 78) Dále dodává: "Naše překlady z let dvacátých, 

třicátých i mnohé nověj ší se hemží nadbytečnými geni ti vy 

záporovými, instrumentály a infinitivy na -ti, nemluvě ani 

o přechodnících a předminulých časech užívaných podle 

originálu. Proto překlad obyčejně rychleji jazykově 

zastarává než dílo původní." (1998, s. 78) 

2.2 Anton Popovič 

Anton Popovič (1975) píše, že zatímco původní dílo 

vzniká jako jednorázový text a manifestuje tak jedinečnost 

díla, vzniká jakoby na základě induktivního postupu a 

možnost výběru jev něm relativně neomezená, překlad je 

textem "vícenásobným" a jeho typickou vlastností je 
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sériovost. Překlad podle Popoviče představuj e konkreti zaci 

invariantu, "vzniká na základě deduktivního postupu, 

aktivizuje heterogenní vztahy v systému literárního procesu 

a dostává se vlastně přímo k "jádru" díla, přestože má téma 

už předem dané." (1975, s. 30-31) Popovič se zmiňuje 

o faktu, že "p~vodní dílo se do literárního vývoje zařazuje 

svou deviační hodnotou. Jde o vztah konkrétního díla 

k systému literárních norem a konvencí a k domácí literární 

tradici." (1975, s. 31) V případě překladu a jeho zařazení 

do vývojového kontextu literatury, ve které vznikl, "je 

situace o něco složitější. O jeho deviační hodnotě se pak 

nerozhoduje na pozadí jednoho systému literárních norem a 

konvencí, ale musíme počítat i se systémem reprezentujícím 

literární kontext originálu, tedy s literární normou a 

tradicí vysílající literatury." (1975, s. 31) 

Překlad je, podle Popoviče (1983), 

k originálu jednou z jeho možných variant, 

v příslušném cizím jazyce a literatuře. 

"ve vztahu 

realizovaných 

Opakovatelnost 

překladu souvisí se změnarr.i ve vývoj i jazyka, slohových a 

druhových postup~ a se změnou metakomunikačního kontextu 

dobového a estetického cítění a vkusu." (1983, s. 260) 

Ke konkurenci překlad~ dochází l z čistě jazykových 

příčin. Jazyk a styl překladu jsou méně odolné v~či změnám, 

které jsou motivované nejen vlastnostmi textu, ale i 

intencemi příjemce. I ten nejlepší překlad své doby podléhá 

vlivu prudkého jazykového a stylistického vývoje. 

Příčinou stárnutí překladu jsou změny komunikačního 

kontextu příj emc~, změny ve vývoj i jazyka a stylu. 

Překladatel je podle Popoviče nucen "interpretovat a 

překladatelsky konkretizovat vlastní vztah k autorovi, 

stylu, poetice, literárnímu proudu apod." (1983, s. 260) 
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2.3 Ján Vilikovský 

Ján Vilikovský (1982) k tématu zastarávání překladu 

dodává: "Původní autor vychází ze stavu 

formální postupy, 

literárního 

vlivy jiných 

aby vyvolal 

kontextu své doby (tradice, 

literatur) a koncipuje komunikát tak, 

u příj emce určitý účinek. Překladatel však adresuj e svoj e 

dílo příj emci v jiné kultuře, která je determinovaná 

odlišnou společenskou realitou a její literární kontext se 

nejednou podstatně liší od původního. Kromě toho u překladu 

dochází vždy i k časovému posunu, protože vzniká pozděj i 

než původní dílo [ ... ]. Čtenář si na základě domácích "norem" 

vytvořil určité estetické očekávání a představu 

o hodnotách, které musí dílo přinášet, má-li těmto 

podmínkám vyhovět. Pokud by se překlad omezil jen na čistou 

výměnu jazykového materiálu, konfrontoval by příj emce 

s konvencemi a normami, které jsou mu cizí, a tím by 

narušil zamýšlené estetické působení díla." (1982, s. 286) 

2.4 Milan Hrala 

Milan Hrala ve své studii Zastarávání překladů jako 

obecný problém (1991) definuje jev zastarávání jako fakt, 

"že určitá věc neodpovídá požadavkům, není zcela vhodná, 

není schopna náležitě plnit svou funkci." (1991, s. 81) 

Máme-li na mysli překlad, pak časovou míru, obvyklou pro 

ukončení procesu, nelze přesně určit. Potřeba nového 

překladu není 

překladatele. 

v případě, že 

obsahový obrys 

překlad, který 

vždy vyvolána nízkou 

Nové překlady literárních 

se pře kladateli podařilo 

kvalitou práce 

děl vznikají i 

"plně postihnout 

originálu z hlediska požadavků a názoru na 

se v dané době prosadil, plně postihnout 
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jeho myšlenkovou l estetickou hodnotu, vlastně beze zbytku 

(z těchto hledise k) dílo "vyčerpat" , náležitě pochopit a 

přiléhavým způsobem vyj ádři t právě ty jeho prvky, které 

byly pro danou dobu nejdůležitější." (1991, s. 82) Důvodem 

potřeby nových překladů jsou změny v obecné jazykové normě, 

k nimž vedou změny ve způsobu života a myšlení, proměny, 

jimiž daná národní kul tura prošla a prochází, i odlišná 

óloha překladu v jiné době. "Vnímání a interpretace cizího 

díla sebekvalitnějším překladatelem nemůže dosáhnout órovně 

neustálého obnovování výkladu a interpretace, k jakému 

dochází při masovém vnímání díla domácí kultury. Proti němu 

je vztah překladatele k cizímu originálu vždy zóžen na 

jednu osobnost a dobu, v níž žij e. Překladatel jako 

prostředník při styku dvou kultur nemůže nahradit 

bezprostřední kontakt publika s domácím originálem, a 

hlavně nemůže konkurovat jeho mnohosti, 

(1991, s. 90) 
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3.0 Překladatelská analýza 

Jak jsme viděli u všech výše 

překladu, pro hlubší rozbor kvalit 

přihlédnout jak k dobové situaci a 

citovaných teoretiků 

obou překladů musíme 

jazykové normě textu 

originálu, tak i k dobové situaci a jazykové a překladové 

normě v době vzniku obou překladů. Zároveň musíme porovnat 

i překladatelovu interpretaci originálu, zda se drží záměru 

autora či se od něj více či méně vzdaluj e. Ne vždy bývá 

tento úkol jednoduchý, protože záměr autora nemusí být 

zcela zřejmý. V případě Alamutu bude však porovnávání 

interpretace překladatelů se záměrem autora relativně 

snadné, protože autor po sobě zanechal mnoho článků a textů 

poj ednávaj ících o jeho vztahu ke svému nej většímu dílu, 

o svých cílech a úmyslech. 

3.1 Dobový kontext a hodnocení literárního díla 

3.1.1 Literární kontext, rok 1938 

Rok 1938 byl na nová slovinská literární díla velmi 

bohatý, přestože největší rozkvět meziválečné produkce 

beletrie již pominul. Kromě Bartolova Alamutu vyšel toho 

roku ve Slovinsku román France Bevka Kaplan Martin 

Čedermac, venkovská povídka Janeze Jalna Cvetkova Cilka a 

novela Iva Šorliho Večne vezi. Všechny čtyři uvedené tituly 

získaly literární cenu Drávské bánoviny. Cena za první 

místo připadla France Bevkovi, Jalen se umístil na třetím, 

Bartol na čtvrtém a Šorli na pátém místě. Z dalších titulů, 

které vyšly toho roku a nezískaly ocenění, zmiňme ještě 

Jana Plestenjaka s povídkou Potrebuježi, Miška Kranjce 

s románem Kapitanovi a Antona Slodnjaka s biografií 
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o slavném slovinském básníku France Prešernovi s názvem 

Neiztrohnjeno srce. I France Kidričovi vyšla téhož roku 

monografie o Prešernovi. 

3.1.2 Hodnocení díla literárními kritiky v době vzniku 

Román, který je dnes řazen mezi nejlepší a 

nejslavnější díla slovinské literatury, nebyl v době svého 

vzniku odbornou kritikou nijak výrazně opěvovaný. 

Nejčastěji Bartolovi jeho současníci vyčítali nezájem 

o domácí společenský kontext a někteří dokonce tvrdili, že 

svou knihou propaguj e terorismus a manipulaci s lidmi ve 

jménu vyšších ideálů. Objevila se však i pozitivní slova, 

která zmiňovala Bartolův literární boj proti cizí nadvládě. 

Kladně román hodnotili např. I. Grahor, B. Borko, 

S. Mikuž, U. Urbani, J. Rastuški, O. Berkopec, T. Potokar, 

M. Rakočevié, M. Boršnik, A. Slodnjak a J. Kos. Tito 

literární kritici a historici považovali za pozitivum díla 

např. jeho fantastičnost, zaměření na východní tematiku, 

dobrodružnost, historické téma a zároveň aktuálnost 

zpracované problematiky, filozofický, psychologický a 

výchovný charakter díla. 

Negativní kritika (F. Kalan-Kumbatovič, L. Legiša, 

F. Kozak, T. Debelj ak) odsuzovala především freudismus a 

nihilismus a dokonce Bartola nařkla z propagace fašismu a 

šíření pornografie. Publicista Tine Debelj ak se 

v katolickém deníku Slovenec nechal slyšet, že Bartol 

literární cenu Drávské bánoviny získal neprávem, protože je 

jeho román velice vzdálen slovinskému světu i Slovincům 

samým. Tvrdil, že j de o směs filozofování a erotických 

oplzlostí, které překračuj í hranice umělecké literatury a 

blíží se prostředkům, jichž využívá kinematografie. Bartol 

se prý nadarmo snaží vzbudit v lidech podobné touhy. Filip 
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Kalan byl k terstskému spisovateli také neúprosný. 

Přirovnal ho k pisálkovi detektivek, upřel mu schopnost 

psychologického vcítění do hrdinů, pozorovací talent a 

vypravěčské zanícení. 

Mezi největší kritiky patřil Josip Vidmar. Zcela bez 

skrupulí prohlašoval, že Bartolovo psaní "nikdy nepovažoval 

za významnou literaturu,,4 , protože sice "docela důvtipně 

filozofuje, ale rozumu a vkusu a snad i obyčejného citu pro 

patřičnost má už méně. s " 

3.1.3 Hodnocení díla literárními vědci dnes 

V roce 1988 byl Alamut přeložen do francouzštiny a 

získal si veliké uznání. V souvislosti s tímto překladem se 

ve francouzských novinách objevily poznámky, že Vladimir 

Bartol ve své rodné zemi nebyl náležitě doceněn. Od té doby 

se vztah k Bartolově dílu změnil i ve Slovinsku. Literární 

vědci a historici mu začali věnovat větší pozornost a 

Bartol je od té doby považován za předchůdce slovinského 

postmoderního románu. 

Podle Mirana Hladnika (2002) se Bartol sice lišil od 

svých sociálně realistických současníků, čerpajících svá 

témata zejména z tehdejšího postavení slovinských zemědělců 

a dělníků, nelze si však myslet, že by se svou literaturou 

vzdaloval od národních a sociálních problémů. "Právě 

naopak. Bartol už proto, že pochází z Terstu, nemohl patřit 

mezi autory, kteří by zapomněli na slovinské národní 

uvědomění a touhu po emancipaci. Copak známe nějakého 

literárního autora z Přímoří, člověka, jenž žije na hranici 

s románským, kulturně dominantním světem, který by nebyl 

4 "nikoli ni štel v pomembno literaturo." (Miran Hladnik: Alamut in slovenski literami ponos) 
5 [ ..• ]ker ima sicer "dokaj bistrega umovanja, manj pa urna in okusa in morda še preprostega ustreznega 
čustva." (Miran Hladnik: Alamut in slovenski literami ponos) 
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zauj at boj em za obranu slovinské národní otázky?,,6 (2002, 

s. 44). 

Dnes se Alamut řadí do seznamu povinné literatury na 

středních školách, což je zřejmý důkaz, že se stal součástí 

slovinského literárního základu. Na rozdíl od děl Bevka, 

Prežiha, Cankara a Preglja čtou studenti Bartola ochotně a 

rádi a cení si na něm zejména faktu, že se děj neodehrává 

mezi Slovinci, nýbrž v exotickém prostředí. Alamut se tak 

více podobá zahraniční llteratuře, která čtenáře zaujme 

svou cizokrajností. Vlastenecká témata, která dříve 

vyjadřovala národní uvědomění, pospolitost a hrdost, 

dnešním čtenářům připadají nudná a nezáživná. 

3.2 Norma 

Přejděme nyní k otázce normy. Jan Chloupek (1991) 

blíže definuje normu jazykovou: "Jazykovou normou rozumíme 

soubor, popř. též skloubení prostředků a zákonitostí 

objektivně se projevujících v daném jazykovém útvaru 

(v jistém údobí potenciálně dynamických), uvědomovaný si 

kolektivem uživatelů jako závazný a vhodný pro splnění 

komunikačního cíle; v praxi obráží jazyková norma stav 

struktury v živém úzu a tkví rovněž v jazykovém povědomí 

jazykově cítícího příslušníka národního jazyka. Je souborem 

otevřeným." (1991, s. 30-31) 

6 "Ravno nasprotno je res. Bartola si že zato, ker je doma iz Trsta, ni mogoče zamišljati zunaj tiste 
osmislitve, ki jo literaturi podeljujeta slovenska nacionalna zavest in želja po emancipaciji. Poznamo 
sploh kakšnega primorskega avtorja, avtorja na meji z romanskim, kulturno dominantnim svetom, ki ne bi 
bil poudarjeno zavzet za obrambo slovensko nacionalnega?" 
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3.2.1 Překladatelská norma ve 40. letech 

Rok 1945 byl výrazným mezníkem i pro oblast překladu. 

Poptávka po překladatelích vzrostla, náročnost a rozsáhlost 

překladatelské činnosti vedla k jej ich profesionalizaci a 

ke zvyšování kvalifikace. Jazykovědu zajímaly teoretické i 

praktické otázky překladu a teorie překladu se začala 

rozvíjet jako samostatná disciplína. 

V poválečném období dosud přetrvávají tendence 

fischerovské školy, tedy snaha o dosažení maximální 

expresivity výrazu a aktualizační tendence. Shrneme-li 

poznatky o zásadách a metodách používaných touto školou, 

získáme poměrně přesnou představu o překladatelské normě 

v období mezi oběma válkami. Tato norma nepochybně 

přetrvávala l během druhé světové války a v době těsně 

poválečné. Hlavní zásadou bylo nadřazení celku 

jednotlivostem a vytvoření ekvivalentního účinku na čtenáře 

překladu. Celostní pohled na dílo se však neprosazuje 

v takové míře jako u lumírovců, i když snaha o přesnost a 

detail není tak pevná jako např. u Sládka nebo české 

moderny. Panuj e nesouhlas se zásadou překládání rozměrem 

originálu a odmítání ztotožňování pojmu věrnosti a 

doslovnosti. Slovo a intenzita výrazu získává mnohem větší 

váhu, účinku je dosahováno derivačními prostředky, 

zdrobnělinami a slovy citově zabarvenými. Na důležitosti 

získává metoda substituce a kompenzace, která souvisí 

s hledáním nových vyj adřovacích prostředků (neotřelý rým, 

nová slovní spojení, nový obraz). Tyto hodnoty jsou ceněny 

jak u literatury původní, tak u překladové. Fischerova 

generace se hlásí k tezi, že je překlad podmíněn dobou, a 

jako takový má jen omezené trvání. Proto je třeba překlady 

aktualizovat. Překladová literatura té doby se stává 

součástí české kultury a začíná konkurovat domácí tvorbě. 
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° době těsně poválečné hovoří Milan Hrala (2002). 

Tehdy nastoupila na scénu velmi početná nová generace 

překladatelů bez patřičných zkušeností i bez důkladných 

znalostí věcných, 

jazykových, 

poptávku po 

která 

literárněhistorických a dokonce i 

musela uspokoj i t neobyčej ně velkou 

zahraniční literatuře. ,,0 vlastní metodě 

překladu lze souhrnně a s jistým zj ednodušením říci, že 

převládl respekt k originálu a u současné produkce někdy i 

tendence ke zvýraznění politického nebo výchovného významu. 

S tím se spojovala i úzkostlivá snaha dodržovat normu 

spisovné 

výrazů a 

češtiny a dokonce sjednocovat překlad určitých 

slovních obratů. Takové snažení ovšem nemohlo 

přinést masu originálních a vynalézavých překladatelských 

řešení, přispívalo spíše k průměrnosti a jazykové šedi 

textu (což mnohdy odpovídalo i originálu). Na druhé straně 

musíme přiznat, že díky velké péči, věnované překladům 

nakladatelskými redaktory a lektory, obsahuj í tyto knihy 

jen velmi málo věcných omvlů a technických závad." (Hrala 

2002, s. 236) 

Podle Jiřího Levého v dané době dochází k "přebuj ení 

překladové tvorby" a "nadprodukci komerčních překladů" 

(1996, s. 230). Úroveň překladů je kolísavá. 

3.2.2 Současná překladatelská norma 

Pokud jde o současnou překladatelskou normu, dá se 

všeobecně říci, že se překladatelé povětšinou drží zásad, 

jež vystihl A. Popovič (1983): "Důležitým požadavkem je 

adekvátní reprodukce stylistických charakteristik 

originálu. Dosahuje se v podstatě postupy modelovacími, 

s tím že samotný materiál díla (j azyk) se vymění. Platí 

přitom zásada funkční ekvivalence, tj. překladatel používá 

výrazové prostředky, jejichž funkce odpovídá prostředkům 
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použitým v původním díle. [",J Složitá jel situace při 

překladu nestandardních stylistických prvků (hovorový 

jazyk, regionální a sociální nářečí, slang) , které 

v minulosti nebyly chápány jako součást spisovného jazyka, 

ale v moderní literatuře se ve zvýšené míře využívají nejen 

k dokreslení prostředí, ale stávaj í se l nositelem 

významových složek díla. Překlad musí na jedné straně 

reprodukovat stylistickou diferenciaci originálu, na druhé 

straně však nesmí překročit jistou míru únosnosti, protože 

příliš silná lokalizace těchto prvků v domácím prostředí 

může působit rušivě (to platí zejména o reprodukci 

regionálních nářečí). [ .. ,J Pokud jde o poměr mezi prvky 

cizími a domácími (protiklad exotizace a naturalizace), 

v podstatě se zachovávají prvky nadvětné stylistiky (úseky, 

přímá řeč, struktura dialogu), protože se chápou i přes 

určitou dobovou podmíněnost jako individualizovaný projev. 

Větná stavba se však přehodnocuj e v duchu domácích 

syntaktických pravidel někdy až do té míry, že dochází 

k jej ímu rozbíj ení. Je zřejmé, že v této oblasti se může 

dost široce uplatnit individuální a dobový vkus; 

v současnosti převládají tendence naturalizační (překlad má 

být čten jako původní dílo), l když někteří teoretici 

nesouhlasí s odstraňováním všech syntaktických a 

stylistických příznaků cizího původu textu, který je 

exotický už svoj í lokalizací a často l dobou díla [ .. ,J. 

U prvků lexi kálních a frazeologických je zásada 

naturalizace mnohem méně sporná a totéž v podstatě platí i 

o materiálních a jazykových zvláštnostech (reálie, 

pozdravy, oslovení atd.)." (1983, s. 237-238) 
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3.3 Interpretace 

Alamut je jakási syntéza celé dosavadní Bartolovy 

tvorby. Mnozí čtenáři si jistě všimnou podobnosti zmíněného 

románu s ostatními literárními díly tohoto terstského 

spisovatele, s dramaty Donem Lorenzem a Lopezem, sbírkou 

povídek Al Araf a románem Čudež na vasi. 

Podle slov Mirana Hladnika (2002) se v zahraničí 

v dnešní době o interpretaci románu nikdo nezajímá. Alamut 

je považován za zábavné čtení z exotického prostředí a jeho 

poselství zůstává skryté. Je sice pravda, že se vzhledem 

k "rostoucí muslimské hrozbě" záj em o tuto knihu zvyšuj e, 

její literární hodnoty však nebývají doceněny. 

Právě Miran Hladnik poukazuje na fakt, že se 

u interpretace románu běžně hodnotí pouze umístění děje do 

exotického prostředí. "Často se zapomíná na to, že byl 

Alamut považován za historický román a že tudíž na jeho 

recepci měla značný vliv očekávání, pro tento žánr typická. 

Jednou z charakteristických vlastností historického románu 

jej eho úmysl posílit a upevnit národní myšlenku. 

K politické tendenčnosti přispívalo i zřejmé umístění děje 

do pole čtenářova národního zájmu a tematizace minulých 

událostí, které 

vlastní politické 

čtenář interpretoval jako anticipaci 

a národní situace. Historické události 

byly čtenářům, kritice a literární vědě vždy metaforou 

soudobého národního kontextu a dilemat, se kterými se musí 

vyrovnávat. Proč by měl být Alamut výjimkou? Exotické 

prostředí a osoby byly převáděny do známých kategorií: tvrz 

Alamut je připodobnění Slovinska, které ohrožuj í sousedé; 

Hasan-e Sabbáh je příkladem úspěšného vůdce, který "naše" 

ubrání před cizí hrozbou. Aby mu jeho šlechetný, byť 

neskromný a téměř fantastický plán vyšel, je nucen jít do 
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krajností a ve jménu národního prospěchu se musí vzdát 

osobních zájmů.,,7 (2002, s. 45). 

Ve své práci dále Hladnik hovoří o tezi Lina Legiši, 

který se narodil v Terstu, stejně jako Bartol. Legiša 

přirovnává děj románu k boji obyvatel Přímoří za osvobození 

od italského fašismu. Má na mysli stoupence ilegální 

slovinské a chorvatské vojenské organizace TIGR, kteří se 

díky plánovaným atentátům na italské fašistické velitele 

bezesporu podobají nejen bojovníkům z Alamutu, již jsou 

ochotni položit život za své přesvědčení, ale i muslimským 

teroristům. 

Velkým znalcem Bartolovy tvorby je Miran Košuta 

(1988). Podle jeho slov bychom mohli Alamut řadit i k žánru 

dokumentární literatury, tolik je v něm historicky 

přesných, spolehlivých a věrohodných informací. Ve studii 

Alamut: Roman - metafora se mimo jiné podrobněj i zabývá 

ústředním mottem románu "Omnia in numero et mensura" a "Nič 

ni resnično, vse je dovolj eno" (Nic není pravdivé, vše je 

dovoleno) S tímto mottem souvisí Hasanův plán vytvořit 

naprosto přesně promyšlený a vypočítaný systém. Heslo Nic 

není pravdivé r vše je dovoleno vychází z řecké antické 

filozofie. Nejvíce čerpal Bartol z Platóna, Machiavelliho 

(Vladař) a Nietzscheho (s ním se podrobně seznámil, když 

pro nakladatelství Modra ptica překládal roku 1929-30 knihu 

Tak pravil Zara thustra) . Vladimir Bartol se v Alamutu 

snažil "postavit most mezi Východem a Západem", a to nejen 

7 "Pogosto se pozablja, da so Alamuta brali kot zgodovinski roman in da so torej na njegovo recepcijo 
vplivala pričakovanja, značilna za ta žanr. Eno izmed obveznih določil zgodovinskega romana je njegova 
vpetost v načrte vzpostavljanja in potrjevanja nacije. K politični tendenčnosti je prispevala jasna lokacija 
v prostor bralčevega nacionalnega interes a in tematizacija preteklih dogodkov, ki jih je bralec interpretiral 
kot anticipacijo lastne sočasne politične in nacionalne usode. Zgodovinski dogodki so bili bralcu, kritik i 
in literami zgodovini vedno metafora sodobnega nacionalnega položaja in dilem. Zakaj bi bil Alamut 
izjema? Eksotično tuje dogajališče in personal so torej prevajali v poznane kategorije: utrdba Alamut je 
podoba Slovenije, ki jo ogrožajo sosedje, Hasan Ibn Saba pa je primer uspešnega voditelja, ki "naše" 
ubrani pred tujo grožnjo. Da bi mu ta nedvomno plemeniti, vendar tudi zahtevni, skorajda že fantastični 
načrt uspel, je prisiljen po seči po skrajnih metodah in se v imenu koristi nacije odreči privatnim 
interesom." 
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na úrovni filozofické. I v historických předlohách hledal 

společné rysy izmaelské minulosti a evropské současnosti. 

Psychologický rámec naplňuje popis fanatismu věřících. 

Hasan je přesvědčen, že lidé j sou stádo, které touží po 

pohádkách a výmyslech. Stádo, které nemyslí, a proto 

potřebuj e někoho, kdo ho povede. Pokud bychom měli 

hodnotit, k čemu tato představa vede, zj istíme, že takový 

egocentrismus vyvolává zlo. Jenže v Hasanově logice, v níž 

je vše dovoleno, zastupuje toto zlo ideu, rozum, moc, 

systém, despocii. Křesťans ké učení, že dobro se vyplácí a 

zlo bývá potrestáno, se jeví jako utopie. Zlo, tedy moc, 

kterou představuje Hasan, se na konci románu upevní, a když 

dojde k rozpadu seldžuckého imperia, dokonce zvítězí. 

Proto kritika hodnotila román slovy, že po jeho 

přečtení nemůže být čtenář zcela spokoj en, protože v něm 

nenachází pravou rovnováhu. Kde je však psáno, že 

černobílý a že dobro se vyplácí a zlo trestá? 

život je 

Skutečně 

v životě vždy platí, že vše nakonec dobře skončí? I naivní 

člověk musí přiznat, že realita dává za pravdu spíše 

Bartolovi. Jenže spisovatel se k něčemu takovému nemohl 

otevřeně hlásit. Musel se od svých románových postav 

distancovat. To učinil nejméně dvakrát, v autobiografických 

zápiscích i v románu samotném. Svědčí o tom osud Miriam, 

Chalimy, Jusufa a Sulejmána a dokonce l osud Hasana 

samotného. Ten totiž sice uskuteční 

smrt mladých krásných lidí ukáže 

projektu. 

svůj temný plán, ale 

na nesmyslnost celého 

Láska je v opozici ke zlu. Tuto skutečnost dokazuje 

fakt, že dokud j sou dívky v "ráj i" a fedaiové na hradě, 

běží Hasanův plán hladce a podle jeho předpokladů. Jakmile 

se však v rajských zahradách zrodí láska, dosud fungující 

stroj se zadrhne. Do racionálního plánu vtrhne iracionální 

složka. Chalima nechce milovat nikoho jiného než Sulejmána, 

a proto se při příchodu jiného mládence do "ráje" vrhne do 
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rozbouřené řeky. Miriam Sl kvůli Ibn Tahirovi podřeže žíly. 

Hasan cítí, že se mu moc vytrácí z rukou a že ztrácí ty, 

kteří mu byli drazí a které potřeboval. 

Hnací síla zla, která rozpohybovala velký stroj, je 

neudržitelná. Hasan svůj velký plán zrealizuje, ale láska, 

opozice zla, ho žaluje a odsuzuje jeho nemorálnost. 

Katastrofa je dovršena, když Ibn Tahir převezme 

Hasanovu filozofii a stane se jeho žákem. Kdyby dostál své 

touze po pomstě a zabil vůdce izmaelců, Hasanův plán by jak 

fyzicky, tak morálně ztroskotal, zvítězilo by dobro. Tím, 

že se Ibn Tahir nechá ovlivnit, dá volný průběh zlu. Zapře 

tak lásku, která proti zlu v románu bojovala, vzdá se l 

Miriam. Tím, že následuje Hasana, odmítne její oběť a tím l 

lásku. 

Bartol se nechal vést historickou zkušeností. Hasan 

žil do devadesáti let a zemřel přirozenou smrtí. I Ibn 

Tahirova přeměna potvrdila dějiny. Nicméně autor měl 

v plánu napsat pokračování Alamutu, v němž by ukázal, jak 

Ibn Tahir dospívá k závěru, že Hasanova filozofie není 

správná. Již v roce 1939 načrtl dějovou linii pro druhé a 

třetí pokračování románu. Druhý díl se měl jmenovat "Ibn 

Tahirova putování~ a třetí "Hasanova smrt~. Autor měl 

v úmyslu v dalších dílech Alamutu popsat psychologický 

vývoj Ibn Tahira a ukázat na něm důvody, proč by mělo být 

Hasanovo jednání odmítnuto. 

Děj pokračování Alamutu byl navržen následovně. Mladý 

hrdina navštíví básníka, matematika a astronoma Omara 

Chajjáma. Ten mu vypráví o svém životě, o Hasanovi a Nizámu 

al-Molkovi. Vyprávění o Alamutu zní z úst Chajjáma zcela 

jinak než od Hasana-e Sabbáha a Ibn Tahir se na celou 

skutečnost začne dívat jinýma očima. Vrací se na Alamut, 

kde ho Hasan uvítá s otevřenou náručí. Ibn Tahir však po 

něm nástupnictví převzít nechce. Po Hasanově smrti dojde na 

hradě k boji o následnictví. 
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Přestože hlavní hrdina, Hasan-e Sabbáh alias Seiduna 

není v románu líčen jako tvrdý despota a diktátor a čtenář 

k němu najde jisté sympatie, Bartol neměl v úmyslu 

přesvědči t svět o správnosti jeho počínání. Zdá se, že 

chtěl spíše poukázat na fakt, že nic není zcela špatné nebo 

zcela správné a na vše se můžeme dívat z různých úhlů. 

3.4 Záměr autora 

Bartol sám považoval Alamut za vrchol své celoživotní 

práce, nadevše si ho cenil a snažil se přesvědčit veřejnost 

o jeho hodnotách, které jak pevně věřil literární 

kritici opomněli zdůraznit. Jádrem Alamutu je historická 

situace, vznik sekty izmaelců roku 1092. Na tuto věrně 

popsanou historickou událost se váže autorova současnost, 

neklidná doba třicátých let, doba evropských diktátorů. 

Bartol sám se k tomu vyj adřuj e: "Alamut je tedy co možná 

nej věrněj ší vyprávění o začátku historie izmaelců v roce 

1092, kdy dal Hasan-e Sabbáh vzniknout sektě Hašašínů, tak 

i podobenství doby hrozných diktátorů mezi oběma válkami.~8 

(Opombe k drugi izdaj i Alamuta, Poznámky k druhému vydání 

Alamutu, 1958) "Za celou dobu, co j sem román psal, j sem si 

ani jednou nevšiml, že se mi do něj začal vlévat živý tok, 

živé "fluidum~ tehdejšího historického dění ve světě ... Ze 

severu se na naše hranice tlačil nacistický diktátor Hitler 

se svými fanatickými esesáky. Ze západu hrozil Slovinsku a 

všem jižním Slovanům fašistický vůdce Mussolini, pod jehož 

jařmem úpěla třetina Slovinců a velká část Chorvatů. Na 

východě převzal následnictví spasitelské Leninovy revoluce 

8 "Alamut je torej po možnosti veren prikaz početka zgodovine izmailcev v letu 1092 z ustanoviteljem 
sekte ašašinov Hasanom Jbn Sabo na čelu, obenem pa živa prispodoba dobe strašnih diktatorjev med 
obema vojnama." (Miran Košuta: Alamut: Roman-metafora) 
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nevyzpytatelný Stalin ... ,,9 (Opombe k drugi izdaj i Alamuta, 

1958) Bartol popisuje historickou dobu kolektivní 

iracionálnosti, pro kterou totalitní a absolutistické 

ideologie získávaly davy, o době "0padku rozumu", kdy 

společnost toužila po idolu, hrdinovi, bohu. Autor se 

v románu ptá, odkud se bere postava boha, co zmůže víra, co 

hýbe světem, jak si bohové svět podřizují, co je pravda a 

co pouhé zdání, co je zlo a co láska. Otázky života a 

smrti, přemýšlení o člověku a času, to je rys Bartolovy 

li terární tvorby a podstata románu samotného. Historická 

událost mu slouží jen k umístění myšlenek do literárního 

kontextu. Proto také autor neoznačil Alamut za "historický 

román" nýbrž jen za "román". Slovy Mirana Košuty bychom ho 

mohli nazvat románem-metaforou, protože se jedná o globální 

metaforu světa, vesmíru a člověka. Uveďme ještě jednu 

ci taci autora: "Alamut má v sobě obsažen celý svět s jeho 

specifickými zákonitostmi, je to produkt nejvyššího 

tvůrčího 0silí. Alamut patří mezi mýty a ve světové 

literatuře je unikátní. Je to drak, který žije svůj vlastní 

život navzdory nešťastným kritikům, pisálkům, recenzentům, 

literárním historikům e tutti quanti všem. ,,10 (Alamutiana, 

10.3.1960) 

K rozvíjení myšlenky Alamutu autorovi přispěl i 

atentát na krále Alexandra v Marseille. Ta zpráva Bartolem 

otřásla, dilema oběti a atentátníka bylo totiž v samém 

jádru románu. Historie se opět křížila se současností. 

Benito Mussolini, který za atentátem stál, se mu zdál na 

vlas podobný Hasanu-e Sabbáhovi. Na autorovy dojmy můžeme 

9 "Ves čas pisanja romana se nisem niti za trenutek zavedal, da se mi je začel vanj vlivati živi tok, živi 
'fluiď takratnega zgodovinskega dogajanja v svetu ... S severa je pritiskal na naše meje nacistični diktator 
Hitler s svojimi fanatičnimi sesesovci. Z Zapadaje grozil Sloveniji in vsem Jugoslovanom fašistični vodja 
Mussolini, pod čigar jarmom je ječala tretjina Slovencev in velik del Hrvatov. Na Vzhodu je prevzel 
nasledstvo odrešujoče Leninove revolucije zagonetni Stalin ... " (Miran Košuta: Alamut: Roman-metafora) 
10 "Alamut je v sebi zaokrožen svet s svojimi specifičnimi zakonitostmi, produkt najvišjega kreativnega 
napora. Alamut sodi v vrsto mitov in je v svetovni literaturi unikat. Je zmaj, ki živi svoje avtohtono 
življenje vsem nesrečnim kritikom, pismoukom, recenzentom, literamim historikom e tutti quanti 
navkljub." (Miran Košuta: Alamut: Roman-metafora) 
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snadno usuzovat podle první verze románu, který nesl název 

Poizkus na gradu Alamutu (Pokus na hradu Alamutu, 

26.9.1936). Byla věnována Benitu Mussolinimu, "zločinnému 

mandantu "fedaij e", jenž nařídil smrt krále Alexandra "ll. 

Pozděj i, v přepisu knihy (1937), zobecnil Bartol věnování 

na "Jednomu diktátorovi". 12 Vydavatelství Modra ptica ho 

však požádalo, aby věnování z titulu odstranil. 

II "Benitu Mussoliniju, kot zločinskemu mandantu 'fedaia', da umori kralja Aleksandra." Použit překlad 
Aleše Kozára. 
12 "Nekemu diktatorju". Použit překlad Aleše Kozára. 
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4.0 Výzkum 

4.1 Analýza textu 

Kapitolou Výzkum 

Každý překladatel by 

začíná praktická část této práce. 

se měl velmi pečlivě seznámit 

s originálním dílem, proto provedeme podrobnou analýzu 

vybraného textu. Zvolila j sem postup podle Aleny Vrbové, 

jež uspořádala jednotlivé body rozboru ve cvičebnici 

Stylistika pro překladatele. 

4.1.1 Všeobecná charakteristika textu, uplatnění 

subjektivních a objektivních slohotvorných činitelů 

Dominantní komunikativní funkcí textu je funkce 

esteticky sdělná, k níž se přidává funkce uvědomovací a 

získávací. 

literaturou 

Autor chce 

a zároveň se 

čtenáře 

mu snaží 

zaujmout 

přiblížit 

která podle jeho názoru vládne světem. Jeho 

vytvořit román filozofický, psychologický a 

uměleckou 

filozofii, 

cílem je 

historický 

v jednom. 

společnost 

V době, kdy 

s podobným 

byl Alamut psán, 

typem literárního 

však slovinská 

díla neměla 

zkušenost. Román nicméně upoutal pozornost čtenářů a 

vyvolal bouřlivé debaty literárních kritiků. 

Alamut je psán spisovným jazykem. Autor se vyhýbal 

nářečí a snažil se o čistotu slohu. Používá týž jazyk 

v celém díle a vyjadřování výrazně nemění ani v pásmu 

postav. Řada literárních vědců komentuje jazykovou chudobu 

díla. Např. Lino Legiša hovoří o suché, věcné, logické a 

prázdné etymologii, syntaxi i metaforice Alamutu a tvrdí, 

že Bartolova novinářská praxe poznamenala i jeho literární 

styl a odebrala mu nemálo literárních schopností. Taras 
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Kermauner zase namítal, že je Bartolovo 

filozofických statí, ale chybí mu emotivnost. 

dílo plné 

Autor podle 

něj nabízí skvělou koncepci 

konstrukci filozofických tezí, 

světového dění, výbornou 

výstižnou analýzu soudobého 

člověka, ale jeho tvorbě schází citové zabarvení. 

Bartolovo dílo má vysokou informační hodnotu, hodnota 

estetická je však nízká. Alamut jako by se spíše podobal 

literatuře faktu než literatuře umělecké. Autor se velice 

pečlivě připravoval a k danému tématu nastudoval mnoho 

odborných děl, jeho román však postrádá emocionální 

zabarvení a estetické kvality, a proto nevyvolá ve čtenáři 

takový efekt, jaký by se dal očekávat. 

4.1.2 Ráz textu 

Stejně jako každý publikovaný román je i Alamut textem 

připraveným a má ráz veřej ný. Autor tíhne k explici taci a 

jednoznačnosti, převažuj e vyj adřování přímé a úplné. 

Přestože se vysloveně nevyhýbá citově zabarveným výrazům, 

jeho dílo působí jen málo expresivně. 

4.1.3 Stylová oblast - funkční styl 

Alamut bývá řazen k žánru románů 

Někteří literární historici však maj í na 

historických. 

toto dílo jiný 

názor a sám autor se pojmenování "historický román" bránil. 

V textu převažuje slohový postup vyprávěcí a popisný, 

dále se setkáme l 

v Seidunových monolozích) 

využívá autor možností, 

výkladový. 

s postupem úvahovým (zej ména 

a při popisu průběhu vyučování 

jež mu nabízí slohový postup 
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4.1.4 Zásady stylizace 

Alamut je 

charakter spíše 

dílem krásné 

subjektivní. 

literatury, 

I objektivní 

a proto má 

fakta jsou 

podávána prostřednictvím autorova smyšleného příběhu. 

Za charakteristický rys krásné literatury lze pokládat 

poetizaci sdělení, tj. užívání výrazových prostředků se 

záměrem vytvořit text působící jak hodnotou sdělnou, tak i 

estetickou. Autor usiluje o estetickou účinnost vytvářením 

kontrastů vyjádření statického a dynamického, kontrasty 

mezi řečí vypravěče a řečí postav, 

perspektivy atd. Kompozice je tvořena 

změnami autorské 

tak, aby plnila 

autorský záměr, některé momenty zvýrazňuje a jiné 

potlačuje, obsahuje tzv. místa neurčitosti, vytváří napětí, 

přináší čtenáři pocit uspo~ojení atd. 

Bartolův text je plný informací, chybí mu však výše 

uvedené vlastnosti. Autor minimali zuj e místa neurčitosti, 

je věcný a sdělný a ve čtenáři tak jen málokdy vytvoří 

napětí. Dílu chybí pestrost a plasticita. Jazyková rovina 

postrádá aktualizaci, vyjádření jsou automatizovaná, syntax 

frázovitá až banální. Pro Alamut je typická nenápaditá 

frazeologie a konvenčnost. Marně bychom v něm hledali 

neotřelé umělecké metafúry, aktuali zovanou syntax či 

barvitý lyrický popis. V díle dochází k výraznému nepoměru 

mezi obsahem a formou. Hluboké filozofické sdělení a 

zajímavý příběh jsou tlumočeny velice strohým jazykem, 

vhodným spíše pro styl publicistický a nikoli pro styl 

umělecký. Použijme slova Mirana Košuty: Román působí, jako 

by sama slovní zásoba byla metaforou idey románu a 

podřízena její symbolice. 
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4.1.5 Výstavba a členění textu. Vztah jazykových prostředků 

a tematických prvků. Intertextualita 

Horizontálně je román Alamut rozčleněn do 21 kapitol. 

Každá kapitola je dále dělena na j ednotli vé podkapitoly, 

které j sou od sebe odděleny grafickou značkou. Ani první 

vydání z roku 1938 ani vydání z roku 2001 nebylo opatřeno 

předmluvou či doslovem. 

Podkapitoly Bartol dále člení na odstavce, které jsou 

obsahově jednotné. 

proj evem horizontálního členění textu jel rozdělení 

informací do souvětí a j ednotli vých vět. Podíl vět 

jednoduchých a souvětí je odrazem zvoleného slohového 

postupu. V uměleckých textech je i variabilita v délce a 

složitosti vět prostředkem poetizačním. U Bartola však 

převládají věty jednoduché a souvětí souřadná, hypotaxe 

uží vá nej častěj i při spoj ení věty hlavní a vedlej ší věty 

přívlastkové vztažné. Dále je třeba zmínit členění básní a 

písní na sloky a verše. 

Pro charakter textu je velmi důležité i nelineární, 

tzv. vertikální členění. Toto členění odráží hierarchii 

j ednotli vých informací a vazby mezi nimi na ploše celého 

textu. Tzv. rozčlenění "do hloubky" se v uměleckých textech 

projevuje v pásmu děje, změnách autorské perspektivy a 

v rozlišování mezi řečí autora a postav. U Bartola hovoří 

všechny postavy velmi spisovně, jejich řeč se příliš neliší 

od řeči vypravěče, což je pro dobu vzniku Alamutu běžné. 

Kleštěnci a dívky v "ráji" užívají více zdrobnělin a kladně 

citově zabarvených výrazů. Apama působí zároveň komicky i 

hrubě. Ke kontrastu mezi řečí vypravěče a řečí postav ve 

výraznější míře nedochází. K výrazné nepřímé 

charakteristice postav pomocí jejich mluvy se však Bartol 

neuchýlil. 
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Text je uzavřenou jednotkou. Podstatou je jednota 

komunikačního cíle a záměru a z něho vyrůstajícího 

komunikačního plánu a jednota obsahu l tematická návaznost 

jednotlivých složek (koherence), především vztah tématu a 

rématu na sebe navazujících výpovědí. Ve spojitém textu se 

réma jedné výpovědi stává tématem výpovědi následující nebo 

na jedno téma navazuje réma výpovědí několika. Toto 

základní uspořádání se může aktualizovat. 

Text musí být kohezní, tj. výrazově spojitý, a to jak 

v jednotě stylové, tak i v navazování jednotlivých vět nebo 

odstavců. Prostředkem vyjádření jednoty textu může být 

spojovací výraz obdobný jako u spojení souvětných, který se 

tím mění v navazovací částici. Prostředky koheze jsou dále 

deiktická zájmena nebo příslovce či opakování slov a částí 

výpovědí včetně opakování synonymického. Obsahová jednota 

může být udržena i prostředky čistě gramatickými, jako je 

gramatický rod a číslo (při elipse subjektu ve větách 

následuj ících; i sama možnost textové elipsy je zároveň 

signálem návaznosti v textu) . 

Bartol se v zásadě drží zásady aktuálního členění 

výpovědi a réma jedné výpovědi bývá tématem výpovědi 

následující a k zajištění obsahové jednoty volí nejčastěji 

gramatické prostředky a opakování výrazů či jejich synonym. 

Dále následují deiktická zájmena a příslovce. Nejméně 

zastoupenými prostředky koheze jsou v jeho textu navazovací 

částice. 

V pásmu postav autor 

méně se u něho vyskytuj í 

smíšená. Jako prostředek 

užívá řeči přímé a polopřímé, 

řeč nepřímá, nevlastní přímá a 

k vyjádření vnitřního monologu 

postav mu slouží zejména řeč polopřímá. 
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Př. 1 

VB (s. 242): Ni si bila mislila, da jo bo spoznanje, da Je 

Hasan ne ljubi, tako zelo zadelo. Morda ni bilo ni ti to 

pravi vzrok njeni bolečini. Najhuje jo je porazila zavest, 

da je Hasanu samo sredstvo, da mu je le orodje, s katerim 

hoče doseči niki cilj, ki ni v nikakršni zvezi z ljubeznjo. 

Mirno, brez predsodkov jo je za eno noč prepustil drugemu. 

v románu se často projevuje intertextualita, a to buď 

v podobě přímé citace, kdy žáci a učitelé recitují úryvky 

z Koránu či verše básní ka Omara Chaj jáma, a nebo autor 

prostřednictvím postav hovoří o dílech antických filozofů. 

Implicitně je v románu znát vliv filozofie F. Nietzcheho. 

4.1. 6 Výběr výrazových prostředků lexikálních a 

slovotvorných 

Bartol vychází ze slovní zásoby spisovné, pro jeho 

text není typické velké množství pojmenování víceslovných, 

sdružených či opisných. Mluva kleštěnců v "ráji" je kladně 

emocionálně zabarvená. Autor u nich nešetří deminutivy a 

eufemismy (mladenka učenka, čebelica, golobčica, ptičica) -

hovoří-li o dívkách a ozvláštňuje jejich řeč méně obvyklými 

výrazy (gazela: slokonoga, tenkonoga, bistrogleda, 

ukosneda, ukolova, lepooka, priročna, poskočna). Výraznější 

expresi vi ty nabývá kromě řeči eunuchů i řeč Apamy, staré 

zkušené kurtizány, která má za úkol vychovat z dívek 

v "ráji" výjimečné milovnice. Apama je líčena jako zlá 

zahořklá stařena, a proto je expresivita v jejím případě 

spíše negativní a místo eufemismů používá dysfemismy (/FIn 

ona skopljena zamorska ži val . .. ", //0 ta pokvečena gnusoba!" 

- na adresu eunucha Adiho). Z citoslovcí volí Bartol téměř 
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výhradně Of, náladu navozuje spíše explicitně (Halima se je 

čudila. Ostrmela je.). 

Autor mnohdy opakuje stejné výrazy. V jeho popisech se 

více než často vyskytuje zejména sloveso být (na jedné 

stránce až desetkrát). Z expresivních pojmenování volí 

nejčastěji oslovení opica. 

Jak již bylo řečeno, pro text je charakteristický 

velký důraz na obsah, zatímco umělecké zpracování poněkud 

pokulhává. Proto se v Alamutu nesetkáme ani s tzv. slovními 

hříčkami, které nabízí vhodné uplatnění homonym a antonym, 

ani s bohatou šíří obrazných a nepřímých pojmenování. 

Z literárních prostředků poetizace Bartol nejčastěji užívá 

automatizovaná přirovnání (velik kot gora, lepa kot 

kraljična, kot češně rdeče ustnice) a automatizovanou 

metaforu (Trije paviljoni so se kopali v morju luči. 

Zapekla jo je, kot da bi se je bil dotaknil sam ogenj. Kot 

sestradan volk se je spravil nad jedi.) 

Zejména v řeči postav užívá Bartol frazémů (,To je 

bila seveda voda na moj mlin.", //Ko je videl, da mu 

začenjam rasti čez glavo, ", //Nikar ne misli, da so 

padle tvoje tovarišice učene z neba. ") . 

4.1.7 Výběr výrazových prostředků fonetických a 

morfologických 

Již j sem zmínila, že někteří odborníci vytýkali 

Bartolovi strohý styl a nepovažovali Alamut za dílo krásné 

li teratury, a to zejména z důvodů jazykových. I frekvence 

slovních druhů napovídá leccos o autorově stylu. V románu 

je značná převaha substantiv a sloves a jen velmi málo 

adjektiv a příslovcí. Podobná skladba je typická pro 

mluvený projev, jehož dominantní komunikační funkce je 

informační. Každé větě většinou přísluší jedno sloveso, 
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tedy přísudek slovesný, výjimečně se objeví přísudek jmenný 

se sponou. Spojek používá Bartol málo, přičemž výrazně 

převažují spojky souřadné in a ter. 

Další bod, který byl Bartolovi vyčítán, j e užívání 

slovesných tvarů, které byly již ve 30. letech na ústupu 

(předminulý čas, přechodníky) V pásmu vypravěče bychom 

zmíněné gramatické kategorie a slovesné tvary nemohli 

vyčítat ani mnohem mladším autorům, u pásma postav, kdy by 

syntax měla být spíše mluvená, se však lze nad těmito 

zastarávajícími vyjadřovacími prostředky pozastavit. 

Př. 1 

VB (s. 245): Hasan se je posmejal. 

HDa sem zaupal svoj načrt tebi ali komur koli izmed 

prijateljev, bi me smatrali za burkeža ali za norca. Ne bom 

pa tajil, da nisem bil v svoji neučakanosti 

nikolipoizkusil, da bi ga uresničil. [ ... ] ". 

př. 2 

VB (s. 18): ,,[ ... ] Ta trgovec je dejal, zaklinajoč se pri 

Prerokovi bradi, da se mi bo godilo kakor kraljični. ") 

4.1.8 Výběr výrazových prostředků syntaktických 

V Bartolově 

predikace vysoce 

(Zasmej al se je). 

slovesně jmenné 

v popisech (Tesni 

textu nad 

převládají 

Méně jsou 

ve větší 

modrci so 

ostatními druhy vět podle 

dvoj členné věty slovesné 

zastoupeny dvojčlenné věty 

míře je najdeme zejména 

bili razkošno vezeni in 

okrašeni z zlatimi zaponkami, v katere so bili vdelani 

dragulj i) Z vět jednočlenných jsou nej častěj i zastoupené 

věty jednočlenné neslovesné, a to v přímé řeči (HPoveljnik 

straže! Hitro!" HO Alah, Alah!"). 
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V Alamutu výrazně převažují věty jednoduché a souvětí 

souřadná. Při bližším zkoumání zjistíme, že na většině 

stran románu najdeme přinejmenším jeden odstavec, v němž se 

nevyskytuje ani jedna věta vedlejší (Pri Fatimi je bilo 

najbolj živo. Deklice so dušile vročično nestrpnost 

z vriščem in s smehom. Čarobna razsvetljava ~n vino sta 

opravila svoje. Strah se je spričo njihove skupnosti 

razkadil. Pričakovani obisk je vzbujal le še gomazečo draž 

neznanega pustolovstva.) Z vedlej ších vět jsou nej častěj i 

zastoupeny věty vedlejší přívlastkové a příslovečné vztažné 

(Halima je slišala žuborenje vode, ki je prihajalo od vseh 

strani. Od daleč nekje je zamolklo bobnelo, kakor bi drvel 

hudournik in se spuščal v slap.). 

Text se s kládá převážně z vět jednoduchých jen málo 

rozvi tých a ze souvětí souřadných složených ze stej ného 

typu vět. Syntaktické jednotky j sou spíše krátké a šíře 

výrazu není veliká . Jednotlivé výpovědi tvoří samostatné 

syntaktické celky, nedochází k asyndetickému spojení 

výpovědí (Mirjam je s svojimi tovarišicami ostala na 

osredj em otoku. Fa timo in Sulej ko pa so skoplj enci 

prepeljali z njunimi spremljevalkami v njima namenjena 

vrta. ; Ob mizah je bilo po šest globokih rčev z vinom. Ob 

straneh posode z mlekom in medom.). Ze spoj ovacích výrazů 

volí autor nej častěj i spoj ky souřadné in, případně ter, 

dále vztažná zájmena a příslovce (ki, kakor, kjer, ko, kot 

da bi, dokler, kar, odkar ... ) a zejména v řeči přímé, 

polopřímé a nevlastní přímé se často obj evuj e spoj ka da. 

Z dalších spojek, které jsou méně zastoupeny, jmenujme 

např. če, naj, zato ker, pa. 

V románu převažuj e vyj adřování slovesné, což je pro 

podobný typ textů běžné. Ze jmenného vyj adřování uveďme 

mimo jiné polovětné konstrukce s přechodníkem (Ustnice 

deklic so tiho ponavljale, rahlo se premikajoč, kar je roka 

zapisovala) . 

39 



Z výše uvedené charakteristiky vyplývá, že čtenář 

Bartolova románu necítí příliš silné napětí ve větě, 

bývá způsobeno očekáváním některých větných členů. 

které 

Stavba 

Bartolovy věty je vyvážená, výrazy nasycené a vyj adřování 

konkrétní. Slovosled nebyl autorovi prostředkem poetizace, 

převažuje tedy slovosled objektivní. Expresivita a 

emocionali ta na úrovni věty se proj evuj e výhradně v pásmu 

postav. 

4.2 Porovnání překladů 

V následuj ící části používám tyto zkratky pro jména 

autora a překladatelů: 

Vladimir Bartol: VB 

Jaroslav Závada: JZ 

Aleš Kozár: AK 

U příkladů uvádím příslušný úsek vždy v originálním 

znění z prvního vydání Alamutu a v obou překladech. Vydání 

novější se od toho prvního liší minimálně. Pouze výjimečně 

redaktor učinil v novějším vydání drobnou gramatickou 

úpravu. 

Při zkoumání překladů j sem používala vydání Alamutu 

z roku 1938 a z roku 2003. Vydání z roku 2003 je dotiskem 

k vydání z roku 2001, jehož používal při překladu Aleš 

Kozár. Tato vydání jsou tedy totožná. 

K porovnání obou překladů j sem zvolila metodu sondy. 

K bližšímu zkoumání jsem vybrala kapitolu první, jedenáctou 

a osmnáctou, které se od sebe výrazně obsahově liší. 
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V první, tj. 

Zaj ímalo mě, 

překladatel 

úvodní kapitole uvádí Bartol čtenáře do děje. 

jakým způsobem je schopen nejen autor, ale i 

zaujmout své publikum. Kapitola jedenáctá 

popisuje návštěvu mládenců v simulovaném ráji. Hasan a jeho 

nejbližší dajové pozorují odměněné fedaije a hlavní hrdina 

při tom představuje svou filozofii. Zároveň se v jedenácté 

kapitole vyskytuje i mnoho veršů. Poslední zvolená kapitola 

popisuj e návrat Ibn Tahira na Alamut poté, co se dozví 

oHasanových praktikách s fedaiji. Autor v něm nechá Hasana 

vést dlouhý monolog, který Ibn Tahira přiměje ke změně 

názoru a k přijetí Seidunova duchovního vedení. 

4.2.1 Všeobecná charakteristika textu, uplatnění 

subjektivních a objektivních slohotvorných činitelů 

Oba zkoumané texty jsou překlady, nikoli adaptace, 

tudíž zachovávaj í většinu rysů originálu. Dominantní 

komunikativní funkce textu jsou funkce esteticky sdělná a 

funkce uvědomovací a získávací. Záměrem obou překladatelů 

bylo převést zahraniční literární dílo do mateřského 

jazyka, a tak obohatit domácí literaturu. Pro soudobého 

příj emce je/byl text v obou případech přij atelný, i když 

s jistými výhradami (viz další text). Jaroslav Závada text 

značně zkrátil, vypouštěl nej en j ednotli vé věty, ale 

dokonce i celé odstavce. Českého čtenáře tím mnohdy ochudil 

o představy potřebné k pochopení souvislostí. Oba 

překladatelé se mnohdy až otrocky drží originálu a na 

čtenáře pak působí jejich styl poněkud křečovitě. 

Bartol pracuje s Koránem a místy ho i otevřeně cituje. 

Kozár uvádí v poznámce pod čarou, ze kterého překladu 

Koránu do češtiny cituje on. Závada žádnou podobnou 

poznámkou svůj překlad neopatřil a je více než 

pravděpodobné, že ani v oficiálním překladu Koránu citované 
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úryvky nevyhledával. Kozár dále doplnil román o poznámky 

vysvětluj ící některé jevy, které by pro čtenáře mohly být 

zajímavé, např. odkud pochází jméno, které daly dívky 

zvířatům v "ráji" nebo na co naráží postava, když zmiňuje 

Knihu králů. 

Oba překladatelé přenesli téma a obsah textu a 

zachovali jeho vysokou informativnost. 

4.2.2 Ráz textu 

Text je v obou případech připravený, veřejný, výrazně 

explicitní, s převahou vyjadřování přímého a úplného. 

4.2.3 Stylová oblast - funkční styl 

Oba překladatelé zachovali slohový útvar a žánr l 

použité slohové postupy originálu. 

4.2.4 Jazykový útvar 

Oba překladatelé se pevně drží spisovného jazyka, JZ 

používá více knižních výrazů a dnešnímu čtenáři už připadá 

jeho jazyk zastaralý. V době vzniku jeho překladu proti 

sobě stály dva směry. Jedním byla Pražská lingvistická 

škola, prosazující přirozenost jazykového vývoje a 

odsuzující přehnanou poetizaci jazyka pro vzoru lumírovců. 

Ta měla v opozici stále ještě silnou vlnu "brusičů" jazyka, 

kteří trvali na velmi spisovné až knižní češtině přelomu 

století. Kozár upravuj e jazyk podle současné normy, 

přibližuje ho tedy k hovorovějšímu pólu. 
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4.2.5 Zásady stylizace 

Oba překladatelé kopírují fádní styl autora. Kloní se 

spíše k automatizaci a nehledají neotřelé formy. Textu 

chybí pestrost výrazu. Kozár se snaží neopakovat stejné 

lexikální jednotky a zmenšuje počet užit slovesa být 

v popisu. Vyjadřování překladatelů odpovídá expresivitě 

originálu, styl udržují ob0 relativně jednotný, podle vzoru 

originálu působí i oba překlady málo plasticky a frázovitě. 

4.2.6 Výstavba a členění textu. Vztah jazykových 

prostředků a tematických prvků. Intertextualita 

4.2.6.1 Horizontální členění 

Oba překlady se drží horizontálního členění na 

kapitoly a podkapitoly. Stejně jako Bartol, oddělují l 

překladatelé j ednotli vé úseky v rámci kapitoly grafickými 

značkami. Při bližším zkoumání obou překladů zj istíme, že 

se v nich členění na podkapitoly poněkud liší. Zatímco 

v první kapitole u AK najdeme celkem pět podkapitol, u JZ 

jsou pouze tři. Ve druhé kapitole je u obou překladů počet 

úseků shodný, ve třetí naJdeme opět u AK pět podkapitol a 

u JZ tři, a tak lze pokračovat až do kapitoly jednadvacáté. 

Zřejmě z důvodu grafického oddělení nakladatelství je 

v překladu AK pro oddělení jednotlivých úseků kapitoly 

použit vždy jeden symbol, kdežto u překladu JZ se tyto 

symboly mění. Někdy jsou podkapitoly odděleny třemi 

hvězdičkami, jindy jen jednou. 

O grafických dělítcích mezi jednotlivými podkapitolami 

rozhoduje nakladatel, počet podkapitol však určuje 

překladatel. Nevím, z jakého důvodu se Závada odhodlal 
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měnit rozhodnutí autora a spojovat úseky jím oddělené 

l jeho 

podle 

v celek. Narušuje tím nejen kompozici díla, ale 

koherenci. Tak např. hodina s kládání básní, která 

popsaného harmonogramu spadá do období kolem poledne, je u 

Závady zakončena snídaní. 

Př. 1 

VB (s.30): "Dovolj je, golobičici," ju je prekinil Adi. "V 

lepih rimah in učenih maksimah sta se merili in šopirili, 

se prerekali in druga po drugi sekali, se kosali in se 

v duhu rvali; si med seboj zagodli in se z očmi bodli. Zdaj 

prepir pozabi ta in se lepo pomiri ta. Naj bo dovolj lepe 

učenosti in besedne sladkosti. Kar v jedilnico pohitite in 

se tam prijetno gostite." 

Ljubeznivo se je priklonil in zapustil učilnico. Deklice 

se se vsule za njim in posedle v jedilnici na svoje 

prostore. 

* 
Medtem ko jih Je čakal zjutraj zajtrk že pripravljen 

na mizi, so jim zdaj stregli pri jedi trije skopljenci, 

Hamza, Telha in Sohal. 

JZ (s. 25): "Dosti mé holubičky," přerušil je Adi. Líbezně 

se jim uklonil a odešel z učebny. Dívky šly za ním a sedly 

si na svá místa do jídelny. Ranní snídaně už na ně čekala 

připravena na stole; při jídle jim sloužili tři kleštěnci: 

Hamza, Tehal a Sohal. 

AI< (s .48): "To už stačí, holubičky," přerušil je Adi. 

"V krásných rýmech a učených maximách jste se potýkaly a 

škorpily, hádaly a jedna do druhé bodaly, kousaly se a 

duchem svým zápolily; mezi sebou laškovaly a očima se 

probodávaly. Teď na boj již zapomeňte a usmiřte se zas. 
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Budiž dosti vznešené učenosti a sladkých slov. Pospěšte do 

jidelny a pfijemně pojezte." 

Půvabně se uklonil a opustil učebnu. Dívky se vydaly 

za ním a v jídelně se usadily na svá místa. 

* 
Ráno už je čekala připravená snídaně na stolech. Při 

jídle je teď obsluhovali tři kleštěnci: Hamza, Telcha a 

Sohal. 

Členěni na odstavce napomáhá orientaci v textu. Oba 

pfekladatelé se v tomto pflpadě většinou drži originálu. JZ 

se však čas od času rozhodne dát odstavcům jinou podobu, 

vypusti něj akou větu a někdy vypoušti i celé odstavce. 

Kozár se striktně drži členěni originálu. 

Př. 1 

VB (s. 13): "Ne smej te se, grde opice!" jih je oštela 

Halimina pokrovi telj ca. "Pusti te punčko pri miru r da pride 

do sape. Trudna je in vsa zbegana." 

JZ (s. 10): "Nesmějte se, hloupé opičky!" napomenula je 

ochránkyně Halimy. 

"Nechte mé děvčátko na pokoji, ať se vzpamatuje. Je 

unaveno a poplašeno. " 

AK (s. 31): "Nesměj te se, ošklivé 

Chalimina ochránkyně. HDopřej te jí 

opice!" napomenula je 

trochu klidu, aby se 

vzpamatovala. Je unavená a celá vyděšená." 

Př.2 

VB (s. 13): [ ... ] Drugod spet so brstele perunike in 

narcise. Sem ter tja je odpirala prve cvetove razkošna bela 

lilija. Omamen vonj je nasičeval ozračje. 
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Halima se je čudila. 

Šle so mimo nasadov vrtnic. Grmičje je bilo skrbno 

obrezano in na vejicah so bili videti debeli popki, ~z 

katerih so ponekod že silili rdeči, beli in rumeni cveti. 

Steza je dalje vodila skozi gosto grmičje granatnih 

jabolk, ki je bilo posuto z rdečimi cveti. Potem so se 

vrstile citrone in breskve. Prišle so v sadovnjake, kjer so 

cveteli mandeljni in kutine, jabolka in hruške. 

JZ (s. 10): Opodál pučely narcisy a kosa tce. Tu a tam 

ukazovala prvé květy rozkošná bílá lilie. Vzduch byl 

nasycen omamnou vůní. 

Stezka vedla pustým stromovím granátových jabloní, 

posetých červenými květy. Dále tu kvetly citroníky a 

broskve. Přišli do sadu, v němž kvetly mandloně a kdoule, 

jablka a hrušky. 

AI< (s. 30): [ ... ] Jinde zase pučely narcisy a kosatce. Tu a 

tam otvírala své první květy půvabná bílá lilie. Vzduch 

naplňovala jejich omamná vůně. 

Chalima žasla. 

Šly podél záhonů růží. Rostliny byly pečlivě stříhané 

a na stoncích byly vidět nalité pupeny, z nichž už zřetelně 

vykukovaly červené, bílé a žluté květy. 

Stezka je dále vedla hustým sadem marhaníků, které 

byly obsypány červenými květy. Pak následovaly citroníky a 

broskvoně. Přišly do ovocných sadů, kde kvetly mandloně a 

kdouloně, jabloně a hrušně. 

Otázkou je, proč Závada vypouští věty i celé výpovědní 

úseky. Např. kapitolu jedenáctou značně zkrátil. Na jej ím 

začátku vypouštěl zhruba každý druhý odstavec (viz 

příloha) 
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4.2.6.2 Vertikální členění 

Oba překladatelé vytváří kontrast mezi řečí vypravěče 

a postav podle vzoru originálu, tj. u některých postav 

vybírají výrazy emocionálně zabarvené, morfologická a 

syntaktická rovina se však v obou pásmech příliš neliší. 

Jak již bylo řečeno, JZ se blíží více pólu knižnosti než 

AK, a to i v pásmu postav. Dokonce i přechodníky a 

předminulý čas užívá v obou pásmech. Knižně působí i 

genitiv záporový. Otázkou je, zda ho JZ užíval pod vlivem 

originálu a nebo ze svého "brusičského přesvědčení". AK 

tíhne k větší hovorovosti, a to zejména v pásmu postav. 

Nevyhýbá se však částici -li a což, které působí knižně a 

do přímé řeči se příliš nehodí (HCOŽ mají ty hnidy vůbec 

představu, kolik znalostí a kolik vrozeného citu je 

zapotřebí, chceme-li všestranně uspokojit svého pána a 

milence? [ . .. j") Někdy l AK volí v přímé řeči variantu méně 

hovorovou ("To ti nemohu přesně říct. [ ... j" namísto Přesně 

ti to říct nemůžu.) 

I v otázce přímé, nepřímé, polopřímé a nevlastní přímé 

řeči tlumočí překladatelé autora beze změny. Žádný z nich 

si nedovolí vypustit ani uvozovací větu u přímé řeči, i 

když je zcela zřejmé, kdo kterou výpověď pronáší a 

uvozovací sloveso je tedy nadbytečné. 

Př. 1 

VB (s. 14): Halima je kriknila od strahu in se stisnila 

k svoji pokroviteljici. Ta jo je skušala potolažiti. Rekla 

j i je: 

HNe boj se našega Ahrimana. [ ... j" 

JZ (s. 11): Halima vykřikla strachem a přitiskla se ke své 

ochránkyni. Ta se ji pokusila uklidnit. Řekla jí: 
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//Neboj se našeho Ahr imana. [ ... ] " 

AK (s. 32): Chalima vykřikla strachem a přitiskla se ke své 

ochránkyni. Ta se ji snažila uklidnit. Pravila: 

//Neboj se našeho Ahrimana. [ ... ] " 

4.2.7 Výběr výrazových prostředků lexikálních a 

slovotvorných 

I v rovině lexikální se překladatelé řídí originálem. 

Emocionální a expresivní výrazy uží vaj í pouze na místech, 

která jim určil autor původního díla a volí ekvivalenty se 

shodným emocionálním zabarvením. 

Kozár ukazuje větší bohatství synonym, ani jeden 

z překladatelů však nevyužívá možnosti říci totéž pomocí 

antonyma a negace. 

OPAKovÁNÍ 

Slovní zásoba, kterou používá JZ je výrazně chudší než 

je tomu u AK. JZ často opakuje nejen slova s totožným 

slovním základem, ale táž slova se vyskytují v jednom 

odstavci několikrát. JZ se nejen nesnažil Bartolův neumělý 

li terární styl a chudou slovní zásobu nij ak oži vi t, ale 

dokonce mu častým opakováním stejných výrazů na kvalitě i 

ubíral. U AK je zřejmá snaha vyhnout se opakování stejných 

slov. 

Př. 1 

VB (s. 11) Pohi tel je z njo zdaj po ravnem 

stopnicah, dokler se ji ni zazdelo, da se 

močno stemnilo. Nenadoma je odgrnil haljo 

za čutila, kako so jo pograbile druge roke. 
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skoraj v predsmrtni grozi. Človek, ki jo je bil prevzel 

jezdecu, se je komaj slišno zahahljal. Odhitel je z njo po 

nekakšnem hodniku. 

JZ (s. B) Spěchal s ní po něčem rovném a potom patrně po 

schodech, a ž se jí zdálo, že kolem ní všechno potemnělo. 

Pojednou rozmotal plášť a Halima náhle pocí tila, že ji 

uchopily druhé ruce. Zachvěla se jako v předsmrtné hrůze. 

Člověk, jenž ji vzal od jezdce, se sotva slyšitelně zasmál. 

Spěchal s ní nějakou chodbou. 

AK (s. 2B): Jeli chvíli po rovině, chvíli po nějakých 

schodech, až se jí zdálo, jako by se okolo nich setmělo. 

Náhle odhrnul plášť a Chalima ucítila, jak ji popadly jiné 

ruce. Třásla se téměř předsmrtnou hrůzou. Člověk, který ji 

od jezdce převzal, se sotva slyšitelně zasmál. Odešel s ní 

jakousi chodbou. 

AK se snaží opakování stejných slov či slov se stejným 

základem vyhnout i v případě, že je opakuje sám autor. 

V ukázce si však můžeme mimo jiné všimnout, že při popisu 

se oba překladatelé drží originálu natolik, že výsledek pak 

působí strojeně a chybí mu vzletnost. Opakování slov 

spěchal a kumulace výrazů pojednou a náhle překladu JZ 

j istě neprospívá. Kozár se vyhnul opakování a dosadil za 

neurčité vyjádření pohybu spěchal 

konkrétní, tedy jeli a odešel. 

(pohi tel) vyjádření 

Oba překladatelé opakovali oslovení opice, kdykoli ho 

užil autor. Takové označení mladé nerozumné dívky bylo 

v Bartolově době běžné v Itálii13
• Také v SSKJ najdeme 

význam, který odpovídá Bartolově užití tohoto výrazu, 

Slovinci sami však zmíněného výrazu neužívají. Překladatel 

13 Bartol, jak víme, pocházel z Terstu, vliv italštiny je u něho velmi pravděpodobný. 
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by takové oslovení měl převzít nanej výš jednou a pak ho 

měnit. Pro českého čtenáře je výraz opice méně obvyklý než 

pro slovinského čtenáře třicátých let, proto je třeba 

podobné výrazy upravit. 

ORIENTALISMY 

VB svůj text někdy oživil orientalismem. V kapitole 

dvanácté např. užívá perské pojmenování míry parasang. AK 

cizí slovo vysvětluje v poznámce pod čarou, JZ stejně jako 

VB jen začlení exotický výraz do textu. 

FRAZEOLOGIE 

V textu se vyskytuje nemálo frazémů. Při jejich 

převádění byl obecně úspěšnější AK, 

bezvýhradně. 

Př.1 

neplatí to však 

VB (s. 19) n[ ... J Zato me je novi gospodar zmerjal 

z najgršimi priimki, me pretepal in mučil, kričal je, da 

sva ga jaz in kmet opeharila, in se zaklinjal pri vseh 

mučencih, da naju bo pogubil. [ .. . J" 

JZ (s. 16): n[ ... J Proto mě nový pán přivítal s nejhoršími 

nadávkami, bil mě a trápil, křičel, že ho sedlák i já 

oklamal, zaklínal se při všech mučednících, že nás zničí. 

[ ••• J " 

AI< (s. 37): // [ ... J Proto měl pro mě nový pán jen ta 

nejhorší jména, bil mě a trápil, křičel, že jsme ho já a 

stařec podvedli, a přísahal při všech svatých, že nás L-____ ~ __________ d_ __ 

zničí. [ .. . J" 

Zde AK přešel k frazeologismu, který je v tomto 

kontextu běžný v zemích evropských, tedy zemích ovlivněných 
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křesťanstvím. Neuvědomil si však, že román pojednává 

o muslimské oblasti, ve které Svatí -narozdíl od Proroků a 

Mu6edníků- nemají žádnou váhu. Záměna Bartolova v~razu je 

v tomto případě nepatři6ná. 

EXPRESIVITA A EMOCIONÁLNOST 

V souvislosti s expresivitou se musím zmínit o užití 

citoslovcí. Bartol téměř bez v~jimky používá citoslovce O! 

a překladatelé ho 6asto přebíraj í. Někdy ho však nahradí 

jeho ekvivalentem ach!, Kozárově překladu najdeme v~jime6ně 
. . / I 

l Je. 

Př. 1 

VB (s. 15): NIn ona skopljena zamorska žival ti jo je 

izr06ila, pravi~? Torej jo je imela v svojih rokah?! O, ta 

pokve6ena gnusoba! Da le more imeti Seiduna tolik~no 

zaupanje vanj!" 

JZ (s. 12) : NPovídá~ , že ji odevzdalo to zámořské 

vykle~těné zvíře? Už ji měl ve svých rukou? Oh, ta mrzká 

ohava! Že mu Seiduna tolik důvěřujef" 

AI< (s. 33): N To vykle~těné 6erné zvíře ti j i předalo, 

říká~? Takže j i mělo ve svých rukou?! Ó, ten odporný ohava f 

Jak v něj jen může mít Seiduna takovou důvěru!" 

Citovanou větu pronesla Apama, starší žena, 

profesionální prostitutka, dá-li se to tak říci o ženě 

z muslimské země, která strávila cel~ život v harémech. 

Možná ji však autoři překladů viděli jako ženu staromódní a 

v~střední a sv~m způsobem legra6ní. V tom případě by 

vyjádření flÓ, ten odporný ohava!" bylo na místě. Mně se 

však při 6tení Alamutu vybavila jako žena hrubá, která svůj 
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jazyk i řeč těla ovládá výhradně před pánskou společností. 

Na dívky v zahradách pouští hrůzu, tudíž bych 

nepředpokládala, že je chce pobavit. Bohužel, knižní 

vyjadřování i na místech, kde bychom očekávali hovorovější 

a tedy nižší styl, nalezneme u obou překladů. 

VOLBA VHODNÝCH EKVIVALENTŮ 

Obecně platí, že AK volil takové výrazy, které funkčně 

odpovídají originálu, zatímco JZ buď z nízké znalosti 

slovinštiny nebo nedostatku času na vyhledání vhodného 

ekvivalentu často nevystihl pravý význam. 

př. 1 

VB (5. 11): Dotipal se ]e nekega predmeta in z njim krepko 

zamahnil. Glasno je odjeknil udarec po pokrivači. 

JZ (5. 8): Dohmatal se nějakého předmětu a prudce jím 

zamával. Úder se rozlehl hlasitě po kryté místnosti. 

AK (5. 29): Nahmatal jakýsi předmět a mocně jím mávl. Ozval 

se hlasitý úder gongu. 

Výjimečně 

překladatelů: 

př. 2 

se setkáme se stejnou chybou u obou 

VB (5. 19): N [ ••• ] Pustil je, da sta me tudi njegovi 

prej šnj i ženi pretepali. [ ... ]" 

JZ (5. 16): N [ ••• ] Dopustil, že mne jeho dří věj ší ženy 

bily. [ ... ]" 
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AI< (s. 37): ,,[ ... ] Dovolil, aby mě bily 1- jeho předchozí 

manželky. [ ... ]" 

Výraz prejšen neznamená jen bývalý nebo předchozí 

z časového hlediska, nýbrž i přednější z hlediska pořadí, 

v našem případě se jedná o pořadí v žebříčku důležitosti. 

Pánovy exmanželky, by nežily se svým bývalým mužem a 

s Fátimou v jednom domě a nemohly by ji bít. Jedná se 

o kupcovy dvě první ženy. Fátima byla pravděpodobně třetí, 

i když Bartol nemluví o tom, že by ji bohatý kupec pojal za 

manželku. Takováto nepřesná vyj ádření mohou mnohdy změnit 

smysl výpovědi. Oba překladatelé nyní zavřeli oči před 

mnohoženstvím v muslimských zemích. Bartolův jazyk je sice 

třeba mírně upravit a oživit, sdělná hodnota románu je však 

vysoká. Pomocí příběhů j ednotli vých postav popisuj e autor 

evropskému čtenáři život a zvyky v dalekých krajích. 

Př. 3 

VB (s. 11): "Ne tuli, pavijanček! Nihče te ne bo odrl." 

JZ (s. 9): "Nekřič, opičko! Nikdo z tebe nebude stahovat 

kůži." 

AI< (s. 29) "Nekřič, opičko! Nikdo z tebe kůži stahovat 

nebude. " 

Oba překladatelé zvolili obecnější výraz opička místo 

konkrétního druhu opice, paviána. Z překladatelského 

hlediska je něco takového samozřejmě možné, a to v případě, 

že by cílový čtenář tento konkrétní druh neznal (často se 

překladatel musí uchýlit k zobecňování výrazů, překládá-li 

z jazyků velmi vzdálených oblastí, kde mají jednotlivé jevy 

pro člověka jinou důležitost a jejich terminologie je tudíž 
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vypracovaněj ší 14) a nebo kdyby konkrétní výraz plnil 

v textu jistou funkci, kterou je třeba byť jiným 

prostředkem zachovat. V našem případě by však stálo za 

snahu zamyslet se nad tím, jestli autor nezmínil paviána 

úmyslně a zda kleštěnec Adi Chalimě skrytě nenaznačoval, že 

"řve jako pavián". 

Př. 4 

VB (s. 9): V dolgi vrsti so drug za drugim stopali 

velblodi, mezgi in turkestanske dvogrbe kamele ter vdano 

prenašali svoj tovor. 

JZ (s. 7): V dlouhé řade stoupali za sebou velbloudi, 

turkestanské dvouhrbé velbloudice a mezkové, nesoucí 

trpělivě svůj náklad. 

AI< (s. 27): 

turkestánští 

náklad. 

V dlouhé řadě za sebou šli dromedáři, mezci a 

dvouhrbí velbloudi a odevzdaně nesli svůj 

JZ si nedělá hlavu s přesným převodem a vyhledáváním 

ekvivalentů konkrétních výrazů. 

POCHOPENÍ PŘEDLOHY A PŘEDSTAVIVOST PŘEKLADATELE 

Pokud jde o představivost překladatele a pochopení 

předlohy, Aleš Kozár mnohdy zachytil situaci lépe. Oba by 

se však měli více odpoutat od slova přejít k významu. 

Př. 1 

VB (s. 14): Približale so se gradiču. Bil je okrogle oblike 

in krog in krog je vodilo do njega nizko stopnišče iz 

belega kamna. [ ... J 

14 Např. eskymáci mají několik výrazů pro bílou barvu. 
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(s. 15): Prišle so v visok hodnik r ki je vodil krog in krog 

poslopja. [ ... ] Pri enem izmed številnih izhodov je Mirjam 

izpustila geparda. 

JZ (s. 11): Přiblížily se k malému hradu. Byl kruhovi té 

podoby a kolem dokola vedlo nízké schodiště z bílého 

mramoru. [ ... ] 

(s. 12): Přišly do vysoké chodbYr vedoucí kolem dokola 

domu. [ ... ] Při jednom z četných východů Miriam geparda 

vypustila. 

AK (s. 32): Přiblížily se k zámečku. Byl kruhový a ze všech 

stran se do něj vstupovalo schodištěm z bílého kamene. 

[ ... ] 

(s. 33): Vešly do vysoké chodby r která vedla kolem celé 

stavby. [ ... ] U jednoho z četných východů pustila Miriam 

geparda. 

Tento úsek je, myslím, důkazem, že oba překladatelé 

nahrazují spíše slovo slovem než význam významem. Vzhledem 

k tomu, že Bartolovy vyjadřovací a básnické schopnosti 

nejsou z nejlepších, je na překladateli, aby z popisu 

vytušil, o čem autor hovoří a aby Sl zjistil, jak ve 

skutečnosti popisovaná věc vypadá. Uprostřed orientálních 

zahrad nebývaj í kruhové zámečky ani malé hrady kruhovi té 

podoby, nýbrž altány. Chodba r která vede kolem stavby a má 

mnoho východů, je termín poněkud matoucí. Spíše se jedná o 

arkády, a když Miriam vypustila Geparda, proběhl 

pravděpodobně mezi dvěma nosnými sloupy. 

VLASTNÍ JMÉNA A ZEMĚPISNÉ NÁZVY 

AK vyhledával český přepis perských osobních jmen l 

zeměpisných názvů, zatímco JZ přebíral jejich formu od 
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autora originálu (kromě jména Mirj am, u kterého přebíral 

jeho českou podobu Miriam) . 

OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ 

Překladatelé neměli potíže s převodem obrazných 

pojmenování do češtíny, protože se v originále neset kali 

s náročnými a zvláštními vyjádřeními autora. 

ZASTARÁVÁNÍ VÝRAZU 

Teoretická část blíže pojednává o zastarávání překladu 

jakožto jevu, který je starý jako překlad sám. V části 

věnované lexikologii se nyní blíže zaměříme za výrazy, 

poukazující na zastarávání překladu Jaroslava Závady. 

JZ užívá slov, jej ichž význam se dnes značně zúžil 

(náčelník) nebo změnil (počít r mužstvo), případně taková 

slova, která jsou dnes pociťována jako ryze knižní či 

archaická (mžiknout na někoho) . 

Z ukázek, které jsme již zhlédli, a z těch, které 

budou ještě uvedeny, je zřejmé, že se Aleš Kozár pokoušel 

Závadův jazyk upravit pro současného čtenáře. Příliš knižní 

a zastarávající výrazy většinou nahrazoval výrazy 

běžnějšími. 

př. 1 

VB (s. 10): Vodja karavane mu je pomignil in mož jer ne da 

bi spregovoril r položil deklici ruto čez oči in ji jo je na 

temenu čvrsto zavezal. 

JZ (s. 8): Náčelník karavany naň mžikl a muž r aniž při tom 

promluvil r zavázal dívce oči šátkem r který za hlavou utáhl 

v uzel. 

AI< (s. 28): Vůdce karavany mu pokynul a muž beze slova 

položil dívce šátek přes oči a pevně ho zavázal. 
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Následující tabulka je pouze ilustrativní a uvádí 

některé 

jazyka. 

rozdíly v lexikální rovině 

VB JZ 

1 Umetelno Umně vykrojeny 

izrezljane 

2 Naveličano ... byli syti 

[spremstvo] je zdlouhavé cesty ... 

bilo počasne 

ježe ... 

3 lzpod njih so Pod nimi bylo lze 

gledale ... zří t. , . 

4 ... je nejevoljno ... na ni nevrle 

trenil z očmi ... mžikl okem ... 

5 Vodja in Náčelník l mužstvo 

spremstvo 

6 Zaklicati Zvolat 

7 Pomisliti/meniti, Pomyslit si, musit 

morati 

8 Začeti Počít 

9 Prva Prvá 

10 Kako ti je ime? Jak se nazýváš? 

4.2.8 Výběr výrazových prostředků 

morfologických 

PÁDoVÉ KONCOVKY SUBSTANTIV 

způsobené vývojem 

AK 

Umně ušité 

... byli unavení 

pomalou jízdou ... 

Pod halenkami bylo 

vidět ... 

... po ní zlostně 

šlehl okem ... 

Vůdce i doprovod 

Zavolat 

Pomyslet si, muset 

Začít 

První 

Jak se jmenuješ? 

fonetických a 

JZ v souladu s jazykovou normou 40. let užívá koncovky 

nominativu singuláru maskulina -ové, AK tuto koncovku 

nahrazuje dnes běžnější -i (mezkové x mezci r mužové x muži) 
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Př. 1 

VB (5. 10): Moža sta si pohitela naproti, se vljudno 

pozdravila in potem je nova četa prevzela vodstvo. 

JZ (5. 7): Mužové si vyšli rychle vstříc, srdečně se 

pozdravili, a potom nová četa se ujala vedení. 

AK (5. 28): Muži si vyjeli naproti, přátelsky se pozdravili 

a nová četa pak převzala vedení. 

GENITIV 

JZ narozdíl od AK používá genitiv záporový: 

Př. 1 

VB (5. 15) Halima je vrisnila od začudenja. Tolikšne 

lepote še v sanjah ni bila slutila. 

JZ (5. 12): Halima vykřikla údivem. Takové krásy neviděla 

ani ve snu. 

AK (5. 33): Chalima strnula údi vem. O takové kráse se jí 

ani nezdálo. 

JZ užívá i genitiv partitivní. V dnešní době tento pád 

nahradil akuzativ. AK v uvedeném příkladě nabízí jiné 

překladatelské řešení a genitivu i akuzativu se tak vyhnul. 

Př. 2 

VB (5. 17): Mirjam j i je ~z pisanega vrča znova nalila 

mleka in spet ga je Halima v dušku popila. 

JZ (5. 13): Miriam jí z malovaného džbánku znovu nalila 

mléka a Halima je znovu jedním douškem vypila. 
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AK (s. 34): Miriam jí z malovaného džbánku ještě přilila a 

Chalima sklenici znovu vypila až do dna. 

JMENNÉ TVARY ADJEKTIV 

Dříve bylo pro knižní češtinu běžné 

tvarů zájmen. V dnešní době tyto tvary 

výrazně knižní. 

Př. 1 

užívání jmenných 

pociťujeme jako 

VB (s. 9): Gonjači so vihteli biče in hripavo vpili na 

živino r ki je bila že močno izčrpana. 

JZ (s. 7): Poháněči švihali biči a chraptivě křičeli na 

zvířata r která už byla značně unavena. 

AK (s. 27): Honáci mávali biči a ochraptělými hlasy 

pokřikovali na zvířata r která už byla značně vyčerpaná. 

Př. 2 

VB (s. 13): //Pustite punčko pri miru r da pride do sape. 

Trudna je in vsa zbegana." 

JZ (s. 10): //Nechte mé děvčátko na pokoji r ať se 

vzpama tuj e. Je unaveno a poplašeno. " 

AK (s. 31): //Dopřejte jí trochu klidu r aby se vzpamatovala. 

Je unavená a celá vyděšená." 

ZÁJMENA 

Během jazykového vývoje došlo k obměně frekvence užití 

některých zájmen. Zatímco JZ užívá zájmena jenž a jeho 

odvozených forem velmi často, AK toto knižní osobní zájmeno 

důsledně nahrazuje běžnějším vztažným zájmenem který. 
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Př. 1 

VB (s. 11): Človek, ki jo je bil prevzel jezdecu, se je 

komaj slišno zahahljal. 

JZ (s. 8): Člověk, jenž ji vzal od jezdce, se sotva 

slyšitelně zasmál. 

AK (s. 28): Člověk, který ji od jezdce převzal, se sotva 

slyšitelně zasmál. 

INFINITIV 

Jak uvedl Jiří Levý (1996), v mnoha překladech doby 

předválečné i pozdější najdeme infinitivy na -ti, již 

v době vzniku překladu považované za zastaralé. 

uvedla, že JZ patří k překladatelům, kteří 

Již jsem 

bojují za 

uchování knižní češtiny v překladech. Proto v jeho díle 

nalezneme také starší formu infinitivu. 

Př. 1 

VB (s. 9): Ko se je začel tajati sneg, je zapustila Buharo 

in je bila zdaj že nekaj tednov na poti. 

JZ (s. 7): Jakmile začal táti sníh, opustila Boharu a teď 

už byla několik týdnů na cestě. 

AK (s. 27): Když začal tát sníh, opustila Bucháru a ted' již 

byla několik týdnů na cestě. 

PŘEDMINULÝ ČAS 

JZ používá předminulý čas, i když ne zcela přesně 

podle originálu, a to i v přímé řeči, což bylo l v jeho 

době neobvyklé. AK se předminulému času vyhýbá. 
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př. 1 

VB (s. 25): /rKo bi bile videle siroto, koliko nesnage je 

imela v laseh.' Kot da bi ji od rojstva nihče ne bil glave 

umil.''' 

JZ (s. 21): /rKdybys te viděly, kolik ta chudinka měla ve 

vlasech nečistoty.' Jako by ji nebyli myli hlavu od 

narození." 

AK (s. 43): /rKdybyste viděly tu chuderku, kolik špíny měla 

ve v lasech.' Jako by jí od narození nikdo nikdy hlavu 

nemyl.' " 

PŘECHODNÍKY 

JZ používá přechodníky převážně v pásmu vypravěče. AK 

upřednostňuje vyjádření slovesné. 

př. 1 

VB (s. 15): Prijela je Halimo pod roko, držeč z drugo še 

zmerom geparda za ovratnico. Potegnila je oba za seboj po 

stopnišču v poslopje. 

JZ (s. 12): Vzala Halimu za ruku, držíc druhou ještě stále 

geparda za obojek. Vedla s sebou oba po stupních do 

zámečku. 

AK (s. 33) : Vzala Chalimu za ruku, ve druhé stále ještě 

držela na obojku geparda. Vedla je oba za sebou po 

schodišti dovni tř. 

PŘEDLOŽKY 

I předložky a slovesné předložkové vazby se dnes 

užívají jinak než ve 40. letech, i když i v tomto případě 

61 



musíme mít na paměti Závadovu tendenci napodobovat starší 

češtinu. 

Během času došlo k nahrazení předložek s a se ve 

spoj ení s gen i ti vem předložkami z a ze (např.: se všech 

stran x ze všech stran). 

př.1 

VB (s. 10): Nekega dne, ko so bili prejezdili dobršen kos 

poti, se je usula raz pobočje, je je bilo ob njihovi 

desnici, tropa jezdecev in jim prestregla prehod. 

JZ (s. 7): Jednoho dne, když už ujeli větší kus cesty, 

narazil na ně ~ úbočí, které měli po pravé straně, houf 

jezdců a zatarasil jim cestu. 

AK (s. 27): Jednoho dne, když už urazili značný kus cesty, 

se z úbočí, které měli po levici, vyrojila skupina jezdců a 

překřížila jim cestu. 

PŘÍVLASTEK 

Překladatelé se u přívlastků většinou neshodnou na 

tom, zda se jedná 

několikanásobný (na 

nízkých, chlupatých 

o pří vlastek postupně rozvíj ej ící či 

nízkých chlupatých konících x na 

konících) Někdy nečiní užití čárky 

významný rozdíl ve významu, 

nevhodně, a to zejména u JZ. 

jindy však působí zcela 

Př. 1 

VB (s. 15) Zavili sta skozi nov~ prečen hodnik in stopili 

v okroglo, visoko obokano dvorano. 
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JZ (s. 12): Zamířily do jiné příčné chodby, vedoucí kolem 

dokola domu. 

AK (s. 33): Zabočily do jiné~ příčné chodby a vstoupily do 

oválné klenuté síně. 

Neužití čárky mezi přívlastky v tomto případě znamená, 

že dívky již v nějaké příčné chodbě byly a teď zabočily do 

jiné. Z kontextu je ovšem zřejmé, že dívky žádnou příčnou 

chodbou dosud nešly, obcházely budovu a nyní se vydaly do 

haly první příčnou chodbou, o které kdy byla řeč. 

VERBÁLNÍ A NOMINÁLNÍ SLOŽKA 

JZ používá přechodníky, více slovesných adjektiv a 

opisného pasiva, což zvyšuje nominalitu textu. 

4.2.9 Výběr výrazových prostředků syntaktických 

Pro syntaktickou rovinu u obou překladů platí popis, 

který j sem uvedla v rozboru syntaxe originálu. Věty 

z hlediska komunikativní funkce l z hlediska predikace 

odpovídaj í v obou případech originálu, věty jednoduché i 

souvětí, nevětné výpovědi, spoj ovací výrazy a spoj ky jsou 

s menšími odchylkami kopírovány v průběhu celého románu. 

Skladbu věty originálního díla většinou nepozmění ani 

v případech, kdy se nabízí drobné úpravy (např. v odstavci 

jednoduchých málo rozvitých vět možnost umístění dvou vět 

jednoduchých do souvětí pomocí asyndetyckého spojení). 

Není -li však syntax původního díla funkční, má 

překladatel relativně volnou ruku a může skladbu upravovat 

podle potřeb a očekávání cílového čtenáře. Pro současnou 

překladatelskou normu je podstatné nacházet funkční 
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ekvivalenty. Pokud nebyl slovinský čtenář ve 30. letech 

příliš náročný na větnou skladbu, neznamená to, že 

očekávání českého čtenáře 21. století jsou stejná. Otázkou 

je, do jaké míry může překladatel původní text upravovat, 

aby se jeho převod nestal spíše adaptací. Pak záleží na 

překladatelově koncepci, jak k dílu přistoupí, které rysy 

originálu zdůrazní a které potlačí. 

VĚTY VEDLEJŠÍ 

Z vedlej ších vět je u VB nej více zastoupen typ vět 

vedlejších vztažných. 

př. 1 

VB (5. 9): Gonjači so vihteli biče in hripavo vpili na 

živino, ki je bila že močno izčrpana. 

JZ (5. 7): Poháněči švihali biči a chraptivě křičeli na 

zvířata, která už byla značně unavena. 

AK (5. 27): Honáci mávali biči a ochraptělými hlasy 

pokřikovali na zvířata, která už byla značně vyčerpaná. 

Překlad AK je volnější v jednotlivostech (chraptivě 

křičeli x ochraptělými hlasy křičeli), ale v rovině syntaxe 

se i on pevně drží originálu, i když by bylo vhodněj ší 

místo vedlej ší věty se zájmenem který ( ... , která už byla 

značně unavena/vyčerpaná. ) použít pří vlastku ( ... křičeli/ 

pokřikovali na unavená/vyčerpaná zvířata.) 

OPAKovÁNÍ 

AK se snaží nahrazovat stále se opakující výrazy, 

zejména sloveso být a řekl, drobných syntaktických zásahů 

se však obává. Na př. 2 uvidíme, jak se dá bez výrazného 

zásahu Bartolovo vyjadřování upravit. 
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Př. 1 

VB (s. 14): Bila je temne pol ti in močno upadlih lic. 

V njenih velikih temnih očeh je bilo nekaj vročičnega in 

njene tenke ustnice so bile stisnjene, da so zbujale 

občutek strogosti in trdote. 

JZ (s. 11): Byla tmavé pleti a tváře měla vpadlé. V jejích 

velikých tmavých očích bylo něco planoucího a její úzké rty 

byly sevřeny, takže vzbuzovaly dojem přísnosti a tvrdosti. 

AK (s. 32): Měla snědou pleť a silně vpadlé tváře. V jejích 

velikých temných očích bylo cosi horečnatého a její tenké 

rty byly sevřené, takže vzbuzovaly dojem přísnosti a 

neoblomnosti. 

Řešení, jak 

nabízí: V jejích 

se zbavit 

velikých 

jednoho slovesa 

temných očích 

být se 

bylo 

samo 

cosi 

horečnatého a tenké sevřené rty vzbuzovaly dojem přísnosti 

a neoblomnosti. 

KOHEZE A KOHERENCE 

V rozboru originálu j sem hovořila o jednotě obsahu a 

tematické návaznosti jednotlivých složek. Zmiňovala jsem 

zásadu aktuálního členění výpovědi a udržení koheze. 

Prostředky k zajištění koherence a koheze textu užívají oba 

překladatelé shodné s originálem, vzhledem k faktu, že 

slovinština má s češtinou mnoho společného, nečiní jim 

udržení prostředků větší potíže. 

Zásadu aktuálního členění výpovědi však oba místy 

porušují. Je zřejmé, že AK má tuto zásadu při překladu na 

mysli, ale ne vždy najde vhodné syntaktické řešení. JZ 

pravděpodobně nad zásadou aktuálního větného členění mnoho 

nepřemýšlel, někdy jen nahrazuj e výrazy slovinské českými 

ekvivalenty a dosazuje je do věty. Jindy řeší problém 
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slovosledu 

vyhovující. 

Př. 1 

citem a tehdy je jeho řešení naprosto 

VB: (s. 9): Sredi pomladi leta tisoč dvaindevetdesetega se 

je vlekla po stari poti vojsk~, ki pelje iz Samarkanda in 

Bohare skozi severni Horasan in se potem vije ob vznožju 

elburškega gorovja, precejšnja karavana. Ko se je začel 

tajati sneg, je zapustila Boharo in je bila zdaj že nekaj 

tednov na poti. 

JZ (s. 7): Z jara roku tisícího devadesátého druhého 

stoupala po cestě, která vede ze Samarkandu a Bohary 

severním Horasanem a pak se vine po úbočí elburského 

pohoří, dosti početná karavana. Jakmile začal táti sníh, 

opustila Boharu a ted' už byla několik týdnů na cestě. 

AK (s. 27): Na jaře roku 1092 se po staré vojenské stezce, 

která vede ze Samarkandu do Buchary severním Chorásánem a 

pak podél úpa tí Elborského pohoří, ubírala početná 

karavana. Když začal tát sníh, opustila Bucháru a teď již 

byla několik týdnů na cestě. 

Překladatel dodržující zásadu aktuálního větného 

členění by větu pozměnil asi takto: Bucháru opustili, když 

začal tát sníh, (a) teď už byli na cestě několik týdnů. 

Př. 2 

VB (s. 12): Kamen se ji je odvalil od srca. 

JZ (s. 9): Kámen jí spadl ze srdce. 

AK (s. 29): Kámen jí spadl ze srdce. 

Takové větné členění, jaké zvolili oba překladatelé se 

užívá v případě, že je funkční. V tomto případě tomu tak 
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však není. Proto by měli překladatelé myslet na běžný úzus 

a raději volit pořadí Ze srdce jí spadl kámen. 

SLOVOSLED 

Rozdíly nalezneme na úrovni pořádku slov. Slovosled 

může sdělení významně ovlivnit. 

Př. 1 

VB (s. 9): Zmerom bliže so prihajali zasneženemu stožcu 

Demavenda r dokler jim ga ni zakrilo predgorje r ob katerem 

je vodila pot. 

JZ (s. 7) : 

Demavendu r až 

cesta. 

Blížili se stále k zasněženému 

se skryl za pohoří r podél něhož 

vrcholku 

už vedla 

AK (s. 27): Stále se blížili zasněženému vrcholu Demávendu r 

dokud jim ho nezakrylo předhůří r podél nějž stezka vedla. 

V ukázce nám oba překladatelé podávaj í zcela jinou 

informaci. Neshoda pramení buď z rozdílného pochopení 

předlohy nebo čistě jen ze záměny pořadí slov cesta/stezka 

a vedla. Závadův překlad implikuj e, že byla v dálce vidět 

jiná cesta, než po níž 

dokonce navozuje dojem, 

šla karavana dosud. příslovce už 

jako by do té doby karavana ani po 

žádné cestě nešla (z první věty je však jasné, že tomu tak 

není). Kozár hovoří o jedné a téže stezce, po níž se 

karavana ubírá od počátku ~ománu. 

VĚTOSLED 

Již v popisu kompozice jsem se zmiňovala o tom, že JZ 

z neznámého důvodu vynechává některé úseky . Podívejme se 

nyní v rámci popisu větosledu blíže na případy, kdy se tak 

stává. 
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př. 1 

VB (s. 11): Halima se je vdala v usodo. Brezvoljno je 

spremljala, kar se je poslej dogajalo z njo. Mož je stekel 

z njo čez nekakšen prožen mostiček, ki se je neprijetno 

zibal pon njuno težo. 

JZ (s. 9): Halima se odevzdala osudu. Muž s ní šel přes 

nějaký pružný můstek, který se nepříjemně prohýbal pod 

jej ich tíží. 

AK (s. 29): Chalima se odevzdala osudu. Bezmocně sledovala, 

co se s ní dělo pak. Muž s ní přešel přes jakýsi pružný 

mostek, který se pod jejich vahou nepříjemně kýval. 

SOUVĚTÍ 

Oba překladatelé se až otrocky drží skladby 

slovinského souvětí. Slovinská syntax však bývá složitější, 

u souvětí jsou běžné vsuvky. V českých překladech 

cizojazyčných děl je velmi často třeba syntax pro příjemce 

upravit. To platí i v případě překladů ze slovinštiny. 

př. 1 

VB (s. 10): Nekega dne, ko so bili prejezdili dobršen kos 

poti, se je usula raz pobočje, je je bilo ob njihovi 

desnici, tropa jezdecev in jim prestregla prehod. 

JZ (s. 7): Jednoho dne, když už ujeli větší kus cesty, 

narazil na ně s úbočí, které měli po pravé straně, houf 

jezdců a zatarasil jim cestu. 

AK (s. 27): Jednoho dne, když už urazili značný kus cesty, 

se z úbočí, které měli po levici, vyrojila skupina jezdců a 

překřížila jim cestu. 
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Na ukázce nás zaujme nejen rozpor levé a pravé strany, 

což je otázka spíše lexikální, ale zejména složitá 

struktura věty a počet vsuvek. Nechtěl-li si překladatel 

situaci zjednodušit tak, že by z vedlejší věty učinil 

přívlastek shodný a umístil ho před úbočí ( ... se 

z pravého/levého úbočí .. . ), měl souvětí poupravit (Jednoho 

dne urazili značný kus cesty, když se z úbočí, které měli 

po pravici, vyrojila skupina jezdců a zkřížila jim cestu.) 

ELIPSA PODMĚTU A SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 

Př. 1 

VB (s. 11) : Roke, ki so jo zdaj sprejele, 

kakor levje šape in čisto gole. Tudi po prsih 

gol. Čutila je to, ko jo je dvignil k sebi. 

pravi velikan. 

so bile silne 

je moral biti 

Biti je moral 

JZ (s. 9): Ruce, které ji nyní uchopily, byly silné jako 

lví tlapy a načisto nahé. Cítila to, když ji zvedal. Musil 

to být skutečný obr. 

AK (s. 29): Ruce, které ji popadly teď, byly silné jako lví 

tlapy a úplně hladké. Také prsa musela být bez ochlupení. 

Cítila to, když ji zdvihl k sobě. Musel to být úplný 

skutečný obr. 

Ani j eden překladatel neupravil Bartolovo znění tak, 

aby splňovalo zásady koheze. V první větě, resp. souvětí 

odstavce se hovoří o rukou. V následuj ící větě vypustil 

Bartol podmět. I ve slovinštině je elipsa podmětu je běžný 

syntaktický prostředek, užívá se však ve chvíli, kdy by se 

měl týž podmět opakovat, ne v případě, kdy se podmět mění. 

Kozár situaci řeší tak, že podmět změní a k elipse podmětu 

tedy ve druhé větě v jeho překladu nedoj de. Závada pro 
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jistotu tuto 

překladatelé 

jako autor, 

větu vypouští, tím se problému vyhne. Oba 

však udělaj í v následuj ící větě tutéž chybu 

když plynule přej dou k jinému podmětu, aniž 

tuto změnu explicitně vyjádří. 

NEPRAVÉ VĚTY VEDLEJŠÍ 

Nepravé věty vedlejší v českých textech jsou 

považovány za stylistickou neobratnost. Ve Slovinsku však 

na ně nepanuje shodný názor. Někteří autoři je zcela 

odsuzují (A. Sovre), jiní na nich nespatřují nic nevhodného 

(T. Korošec). Nepravé věty vedlejší, které nalezneme v obou 

překladech, jsou důkazem, že se překladatelé až příliš drží 

syntaxe originálu a jejich překlad je otrocký. 

př. 1 

VB (s. 11): Mož je skočil z deklico vred v čoln, ki se je 

močno zagugal. 

JZ (s. 9): Muž skočil s dívkou do člunu, jenž se mocně 

rozhoupal. 

AK (s. 29): Muž skočil spolu s dívkou do člunu, který se 

silně rozhoupal. 

EXPRESIVITA VÝPOVĚDI. VĚTY ZVOLACÍ 

Př. 1 

VB (s. 12): "Kako je drobcena," je dejala prva. 

Druga je dodala: 

"In kako še mlada. Pravi otrok." 

JZ (s. 9): "Jak je útlá", řekla první. 

Druhá řekla: 

"A jak je mladá.' Ještě úplné dítě." 

AK (s. 30) "Jak je drobná," pravila první. 
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Druhá dodala: 

NA jak je ještě mladá. Ještě dítě." 

Podobný typ zvolacích vět je možné tolerovat 

v překladu ze 40. let, dnešní jazyková norma se však 

výrazně změnila. V našem případě se navíc věta zvolací 

nachází v přímé řeči postav, tedy v pásmu, které by se mělo 

bližit současné hovorové češtině (pokud není knižní čeština 

v pásmu postav prostředkem poetizačním, jak tomu bylo např. 

u V. Vančury). Výjimkou by byla situace, kdy by se jednalo 

např. o řečnickou otázku, a tudíž bylo možné tento typ věty 

považovat za snahu autora stylisticky svůj text ozvláštnit. 

Pak bychom se na museli něj dí vat jako na rys, který je 

z funkčního hlediska nutné zachovat. 
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5.0 Interpretace a překladatelská koncepce 

V teoretické části jsme hovořili o překladatelově 

interpretaci literárního d~la, která se projeví ve výsledku 

překladu. V době vzniku prvního překladu nepanovala ve 

světě tak palčivá otázka střetu islámské a křesťanské 

civilizace. Jaroslav Závada viděl v díle alegorii soudobého 

dění, přirovnával hlavního hrdinu k politickým diktátorům. 

S největší pravděpodobností se mu na prvním místě vybavil 

Adolf Hitler, protože s jeho režimem měli Češi nej větší 

zkušenost. I doba, ve které první překlad vyšel, rok po 

konci druhé světové války leccos napovídá. Jedním z důvodů, 

proč byl mezi českými nakladateli zájem právě o toto dílo, 

byla tematická blízkost k hrůzám, které měl národ v čerstvé 

paměti. Bartol na danou otázku nabízí pohled "z druhé 

strany", vypráví 

myšlenky a nikoli 

běžněj ší. 

příběh 

zážitky 

diktátora a 

"utlačovaných", 

vysvětluj e jeho 

jak bylo tehdy 

Předmětem překladatelovy koncepce je zkracování a 

vynechávání výpovědních celků. JZ 

nebo kvůli nepochopení předlohy 

vypouští. Dnes se již nedozvíme, 

jestli mu nakladatel nepodkytl na 

zřejmě z důvodů časových 

některé věty a odstavce 

proč tomu tak bylo a 

překlad dostatek času a 

prostoru a nebo zda se Závada rozhodl dílo upravit podle 

svých představ. 

Dalo by se očekávat, že se v interpretaci Aleše Kozára 

do jisté míry projeví současný pohled na islámskou otázku. 

Bližší rozbor nám však ukázal, že se AK rozhodl pro úpravu 

staršího překladu, nahrazení zastaralých a nesprávně 

pochopených výrazů vyj ádřeními vhodněj šími a pro doplnění 

chybějících úseků. Nejedná se tedy o překlad nový a 

nezávislý, z něhož bychom mohli vysledovat projevy 

překladatelovy interpretace. 
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6.0 Shrnutí a závěr 

Ve své diplomové práci se ml praktická stránka 

zastarávání překladu podařila postihnout jen z jedné části. 

Výzkum prokázal, že se nejedná o dva na sobě nezávislé 

překlady vzniklé v různých dobách, nýbrž o starý překlad a 

jeho redakci novodobým překladatelem. Proto není druhý 

překlad od prvního natolik odlišný, jak bychom při tak 

velkém časovém odstupu vzniku obou textů očekávali. 

Při porovnání obou prací se nicméně daj í vysledovat 

jisté obecně platné tendence a vliv měnícího se náhledu na 

překlad. Aleš Kozár přistupuje k překladu zodpovědněji. 

Vyhledává přesné ekvivalenty výrazů a správný přepis cizích 

jmen a zeměpisných názvů do češtiny. U citovaných perských 

děl zj išťuj e, zda existuj e jej ich překlad do češtiny a 

v případě že ano, uvádí pramen, ze kterého čerpal. Navíc 

z vlastní iniciativy opatř~je ty výrazy, které považuje za 

vhodné vysvětlení, poznámkami pod čarou15 • Jaroslav Závada 

naproti tomu přepisuje všechna jména a místní názvy podle 

znění originálu (s výjimkou jména Mirjam, kterému dává 

českou podobu Miriam). Pokud se u něho objeví citace 

z jiného textu, neuvádí, zda je překlad jeho vlastní nebo 

převzatý. Výpovědi, se kterými si neví rady, překládá buď 

na základě zvukové podobnosti s češtinou a nebo je 

vynechává. Závada vypouští i celé výpovědní celky a je 

nasnadě se domnívat, že tomu tak není z důvodů nepochopení 

předlohy. I přes tyto zákroky je však i jeho práce uznávána 

za překlad a nikoli adaptaci. 

V oblasti lexikální jsme měli možnost vidět, jak se na 

Závadově překladu projevuje zastarávání výrazu. Závada 

používá pojmenování, jejichž význam je dnes zúžen nebo 

15 Mezi současnými překladateli panuje názor, že poznámka pod čarou čtenáře ruší a odvádí od děje. 
Obecně jsou za vhodnější považovány vnitřní vysvětlivky. 
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změněn. V morfologické rovině se zastarávání projevuje jak 

na úrovni deklinace, tak ve volbě slovesných časů a forem a 

v použití zájmen, předložek a předložkových vazeb pro 

současný úzus méně běžných. Pro syntax obou překladů je 

charakteristická závislost na originálu. 

Ve své práci j sem uvedla i příklady, kdy se 

překladatelé museli vyrovnat s významovou nepřesností 

originálu. Ukázalo se, že jak Jaroslav Závada, tak Aleš 

Kozár dávaj í přednost přesnému překladu j ednotli vých slov 

před celkovým pohledem na dané téma. Oba mají výrazné 

tendence překládat slovo slovem a nikoli význam významem. 

Pro českého čtenáře neaktualizují ani syntax ani lexikální 

rovinu (viz opakování oslovení opice) V termínech teorie 

překladu je jejich přístup k překladu historizující a 

exotizující. 

74 



Povzetek 

V svoji diplomski nalogi primerjava dveh prevodov 

slovenskega romana Alamut v češčino; Zastarevanje prevodov 

sem nameravala predstaviti problematiko zastarevanja 

prevodov in pokazati razliko med prevodi, ki so nastali 

skoraj 50 let drug po drugem, ter navesti primere, kako sta 

prevajalske težave reševala obadva prevajalca. 

Naloga je razdelj ena v dva dela. Teoretični del 

predstavlj a avtorj a in nj egovo delo, govori o prevaj alski 

analizi iz teoretičnega vidika in citira češke ter slovaške 

teoretike prevaj anj a, ki so obravnavali temo zastarevanj e 

prevodov. Praktičen del je posvečen analizi izvirnika ln 

obeh prevodov. 

Želela sem tudi pokazati, kakšne so razlike 

v interpretaciji izvirnika, in nanje opozoriti v obeh 

prevodih. Na žalost nisem imela možnost primerj ave 

interpretacij e prevaj alcev, ker je raziskava dokazala, da 

je drug prevod večinoma samo popravilo prvega prevoda. 

V nalogi sem omenila tudi glavne točke teorij e 

prevajanja. Upam, da bo moja naloga koristna tudi za 

študente slovenistike, ki v njej lahko iščejo napotke, ki 

naj jim pomagajo při reševanju nekaterih prevajalskih 

zadreg. 
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Resumé 

Ve své diplomové práci Srovnání dvou překladů 

slovinského románu Alamut do češtiny; Zastarávání překladu 

jsem se snažila představit problematiku zastarávání 

překladu, poukázat na rozdíly mezi překlady, které vznikly 

v rozmezí padesáti let, a uvést příklady překladatelských 

řešení. 

Práci jsem rozdělila na část teoretickou a část 

praktickou. V teoretické části hovořím podrobně o autorovi 

a jeho díle, uvádím zásady translatologické analýzy a 

cituji významné české a slovenské teoretiky překladu, kteří 

se vyjadřovali k otázce zastarávání překladu. V části 

praktické jsem provedla analýzu původního díla a obou 

překladů. 

Měla jsem v úmyslu také ukázat rozdíly v interpretaci 

originálu a dokázat je na obou překladech. Výzkum však 

prokázal, že je druhý překlad pouhou redakcí překladu 

prvního, nikoli překlad nezávislý, a proto jsem neměla 

možnost srovnání překladatelské interpretace. 

Ve své práci jsem zmínila základní body teorie 

překladu. Doufám, že tato práce poslouží studentům 

slovenistiky, kteří se budou připravovat na svou budoucí 

kariéru překladatelů. 
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PRVO POGLA VJE , 
I? :::;;.. '( J ,.";... .'~' . ~-'< ".,:: ..... 

Sredipomladi leta tisoč dva:indevetdesetega se je vlekla 
po 8tari poti vojBká., rká rpelje iz Samarkanda in Bohare skozi 
severni Horasan in se potem vije oh vznožju elbursškega 
gorovj.a,precejšnja karavana. Ko se je začel tajati sneg, je 
zapustila Boha:ro in je hila zdaj lŽe nekaj tednov na poti. 
Gonjači 00 ~ihteli hiče in hripavo v,pjli na živino, ki je hila 
že močno iZrčrpana. V dolgi vrsti 80 drug za .drugim 8topan 
veThlodi, meZlgi in turkestansoke dvogrhe kamele ter vdano pre~ 
našaIi \Svoj tovor. Na rnizkih., kosmatih, konjičih je jezdilo oho@ 
roženo epremstvo in se na (pol zdolgočaseno, na vol hretpeneče 
oziraIoproti{}olgi vemgi gorá, !ci je začela VlStajatj.na Olhzorju. 
Narveličano je bilo Ipočasne ježe in komaj čaikalo, da hi priMo 
do eilja. Zmerom hlíže soprihajaH zasneženemu stožeu 
Demavenda, doikler jim ga ni zakrrilo PTedgorje, Oih karterem 
je vodila pot. Zavel je svež gorski :zrak in po,živil čez datl 
Ijudi in !Živino. Tod.a uoči so bi1e ledeno ml'1zle in moš1JVo in 
gonjači 80 se godrnjaje trIi okrDg olgnjev. 

Na eni ilZIDed :kamel je bila nleď njffili drve grhi 
pritrjena majhna., kletki .podobna uta. Od čaBa do časa je 
drohna roka odgrnila zave80 na oken cu in skozenj je pogledaI 
,pl ah dekliški ohrazek. Velike, od Bolz zardele oči 80 gIedale 
po ljudeh, kot da hi iskale pri njih odgovor na težko vpraša~ 
nje, ki jo je mučilo ViSU ',pOlt: kam jo peljejo in kaj nameravaa 
jo z njo. Toda nihče se ni menil,zanjo. Samo vodja karavane, 
mrk petdesetleten mož v ohlapni arahski halji in z mogočniln 
belim turhanom na g.Javi, je nejevoljno treni! z očmi".če jo je 
zagledalpri odprtinici. Ob taki priliki je 11.itro 8iPet p'Otegnila 
zaveso oh okeneu in se potuhnila v notranjost kletke. Odkal' 
80 jo bili v Bohari odkupili njenemu gospodarju, je živela 
na pol v smrrtnem strahu, na pol v g;rozničavi radovednosti, 
kakšna liso-cla jo ho doletela. 
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Nekega dne, ko 80 bili prejezdili dohršen kospoti, se je 
vsula raz pobočje~ ki je hi,lo OIh njihovi desnici, tropa jezdecev 
in j!im prestregla prehod. ŽivaJ.i, ki &0 hile na čelu karavane, 
80 same po sehi obstale. Vodja in spremstvo 80 potegnili za 
tež1ke krive salblje :in se ra'Zlpo:rediH za nasikoik. O,d n~paldalcev 
se je odločil mož na nj,zkem rjavem konjiču in se toliko pria 
hližal karavani, da. se je mogel s!išati njegov glas. Zaklical je 
geslo in prejel odziv od vodje karavane. Mo:ža sta sipohitela 
naproti") se vJjudnopozdravilain potem je nova četa prevzela 
vodetvo. Karavana je zavila s poti med gričevje in se ni usta
vila vse tja ,do polovice noči. Napo&led 80 se utahorlli sredi 
male kotline, kamor je hilo slišati daljno hohnenje gorskega 
hudournika. ZakuriH 80 ognje., na hitrico nekaj ,použili in 
potem so 'zaspali kakor uhiti. 

Ko se je zazorilo., so hili spet na nogah. Vodja karavane 
je stopil kuti., ki 8'0 jo bili gonjaH pono'či odpeli z velhI.oda 
in jo ;položili na tla, odgrnH zaveso in z osornim glasom zaq 

klical: 
»Halima.!« 

Plahl ohrazek se je prikazal pri okencu; potem so se 
odp:da nizk.a; tesna vratca. Trda roka je pograhila deklico za 
zapestje hl jo :potegnila az ute. 

HaUma se je tresla :po vsem telesu. »Z,daj je po meni,« 
je pomislila. Poveljnik tujcev, hl 80 se hiliprejšnjega dne 
pridružili karavanri, je držal črno o:hvezo v rokah. V odja kara
vane mu je pomignil in mož je, ne ,cla hi spregovoril, ,položil 
dek1ici ruto čez oči in ji jo na temenu čvrnto zaveza!. 
Potem jezajahal konja, potegnil deklico k sebi v sedlo in jo 
zakril 8 svojo široko haljo. Z vodjem karavane sta izmenjala 
nekaj besed. Nato je1pognaJ konja v ,dir. Halima se je stisnila 
v majhen kupček in se Btrahoma privila k jezdecu. 

Zmerom hliže je hao s!išati šumenje hudournika. Nekje 
so ohstaH. in jezdec se je z nekom na kratko pogovori1. Potem 
je spet vzpodhodel konja. To-da zdaj je jezdil počasneje in 
o.prezneje Ln HaHmi se' je zdelo') cla mora biti pot zelo tesna 
in .cla mora peljati tik ob gorskem potoku. Hl a dno je zavelo 
iz glohine in groza ji je ponovno shsnila sn~eo 

Spet BO ohstalL Halima je sU.šala kričanje in :rožljanje in 
ko 80 ·znova prešli v dir') je pod kopiti Z2L1110Lklo zahohneloo 
n . dil o bil "'.] cl ·1 rre!ez~ li a Bla· ll, a most eez hU OU I'IDlK o 

"" 



Kar je prišlo potem, se Jl Je zdelo kot pošastne sanje. 
Slišala je k:dk in vak'} kot cla hi se prepirala cela vojska mnž. 
Jezdec je razjaha.:l, ne cla bi jo izmotal iz svoje ha1je. Poh:itel 
je z njo zdaj :po ravnem zdaj po nekih stopnicah., dokler se 
ji ni zazdelo'.l cla se je okrog nje močno. stemnHo. Nenadoma 
je odgrnil haljo in Halima je začutila, kako 8Q Jo pograbile 
druge roke. Stresla Be je ,skora] v ,predsmrtni grozi. č1ovek, 
ki jo je hil prevzel jezdecu, se je komaj slišno zahahljaI. 
Odhitel je z njo 'pO nekakšnem hodniku. Nena-doma jo je 
O'bjel čuden hlad., kot dá. hi prišla v podzemeljsko klet. POq 
skUišala je, da hi ni-čes ar ne mislila. Toda ni se ji 'poorečiIo. 
Zdelo se ji je., ,cla prihaja zmerom hliže za,dnjemu in najstraš
nej'šemu trenutku. 

Mož, kl jo je držal v naročju, je začel z eno roko tipati 
po :steni. Dotípal se je nekega predmeta in z njim krepko 
zamahnil. Gla'8no je odjeknil udarec po poknvači. 

Ha1ima je vmsnila in se skušala iztrgati možu iz rok. 
Ta pa se je :posmejal in xekel skoraj ljubeznivo: 

»Ne tuli, pavijanček! Nihče te ne ho odrl.« 
Zaškrilpalo je železje ID HaIima je widela skozi ohvezo na. 

očeh, cla se je sJpet za-čelo svetIikati. »V ječo me ,hodo VI'lgli,« 
je pomislila. Pod njo je zabohnelo vodovje. Zadciala je sapo. 

Slišala je cepetanje hosih nog. Ne~do je pristopil II mož, 
ki jo je drž.al,; jo je prepustil prišlecu. 

»Tu jo imaš, A·d~« je deja1. 
Roke, k~ 80 jo 21daj sprejele, so bhle sillne kakor levje 

šape in čisto gole. Tudipo prsih je můral hiti gol. Čutila je 
to., ko jo je dvignil k sehi. Biti je moral prav.i velikan~ 

Halirna 8e je vdala v u8odo. Brezvoljno je spremljala, 
kar se 'je poslej dogajaI.o z njo. Mož je stekel z njo čez ne
kakšen prožen mostiěek, ki se je neprijetno zazihal :pod rijuno 
težo. Potem so zaškri.pala pod njegovimi nogami tla, kot da 
hi bila ,posuta z drohnimi kamenčki. Čutila je p:cijetno topIoto 
sončnih žarkov; njihova svetluha je prodirala skozi Oibvezo 
na njenih očeh. Nenadoma je od nekocl 'zavel vonj po svežem 
zelenjn in po cveticah. 

Mož je Bkočil z dekHco vred v čoln, ki se je močno 
zagt:lgal Ha1ima je kriknila in se krčevito oprijela velikana. 
'Zasmejal se je z visokim, sk-oraj otrosk.im glasom in prijazno 
dejal: 
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»Ne hoj se~ ljubka gazelica. Tja preko te popeljem ID 

potem Eva na ciIju . . . Tu, gédi!« 
Posadil jo je na udohen sedež in se uprl IV vesla. 
Bilo ji je, ,kot cla sliši od daleč smeh') vesel clekHški smeh. 

PrisluhniIa je. Ne, ni se mntila. Že je razločevala posamezne 
glasove. I(amen se ji je odvalil od srca. I(jer so tako veseli 
ljudje, tam je morda ne ho čakalo nič hudega. 

Čoln je pritiguil ob breg. Muž je vzel dekhlco na roke in 
presto,pil z njo na tr-dna tla. Ponesel jo je nekaj kora:kov 
navkreber in jo tam plli3tavil na noge. Glasen vrišč ju je objel 
in Halima je zashšala cepetanje številnih bližajočih se sanda!. 
Velikan se je zasmejal in zak1ical: 

»Tu jo imate!« 
Potem se je vrni! k -čolnu in odveslaI. 
Ena izmecl deklet je stopila k Ha1imi, cla hi ji snela 

ODveza z oči. Druge 80 se medtem pogovarjale med sehoj. 
»K.ako je drohcena,« je dejala prva. 
Druga je dodala: 
»In kako še mla,cla. Pravi otrok.« 
»Glejte, kako je mršava,« je ,pripomni1a tretja. »Gotovo 

jo je pot ta'ko zdelala.« 
»Visokain tanka je .kot cipresa.« 
Ohveza je zdnknila Halimi raz oči .. Ostrmela je. Sami 

vrtovi v prvem pornladnem cvetju 80 se razprostirali okrog 
nje. DekIice, ki 50 jo ohkrQlžale., so bile lepe kOlt hurije. Med 
vsemi najlepša je bila ti,sta, ki ji je hila snela obvezo. 

»Kjepa sem?« je Viprašala 8 ,plahim glaskom. 
Deklice so se zasmejale, kotda lbi jih njena plahost za~ 

havala. Jeri ji je udarila v rlica. Toda lepotica., ki jo je bila 
reši1a ohveze, jo je nežno objela čez ,pas in rekla: 

»Ne hoj 'Se, ljuhi otroK. Pri dohrih Ijudeh si.« 
Njen glas je bil pokroviteljsko tope!. HaIima se Je Btis~ 

ni!a k njej in neumne misIi 80 ji začele rojiti ,po glavi. »Morda 
pa Bern prišla h kakšnmnu kraljn?« je meni1a sama pri sebi. 

Peljale so jo po stezi, ki je hi.Ja posuta z okrogIir.ai he1imi 
kamenčki. Na leví in desni 80 hile pravilno razporejene grede~ 
na katerih BO cveteli tulipani in hiacinte najrazličnejših veli= 
kosti in harv. Nekateri tuli;pani 80 bili ognjenm:unleni, drugi 
živo:rdeči aE vij'O lič asti , trertjir ~pet ramH)lpisanri in maurorgaJStio 
Hiacinte 80 hile ·hele in bledorožnate, svedu in temnoplave., 
lHa in :svetlonu:nene. Nekatere med njinli 30 hile nežne in 



p:r08ojne, kakor cla 80 lz ,stekla", Vijolice in trohentilCe 80 rffflle 
oh roheh. Dnltgod ISpet §{} hrstele penmike in narcise, Sem 
ter tja je odpi:r,ala prve cvetove razkošna hela Hlija. Ommllen 
vonj je llasi1čeval ozračje. 

H?liI]J.?- se je ,čudila. 
Šle 80' mimo nasadov vrtnic. Grmičje je hiJo skrhno ohw 

rezauo in na vejicah so bili videti deheli po<pki, iz katerih 
soponekod že sinli rdeči, heli in :rumeni cveti 

Steza jih jedalje vodila sk-ozl gosto grmičje granatnih 
j aholk, kri je hilo ,posuto ~ rdečimi cveti. Potem 80 se vrstile 
citrone in hreskve.Prišle so v sadovnjake, kjer &o cveteli 
mandeljni in kuti ne:., jahdlka in hruške. 

Halimi 80 seširile oči. 
>>l(ako ti je lme,m.ala?« jo j-e vprašala ena izmed deklet. 
»Halima.,« je skoraj neslišno ,šepnHa. 
Za!Smejale '80 se. Halimi toliko, ,da nisoprirvrele solze 'V oči. 
»Ne srnejte se, grde opice!« jih je oote1a Halimina pokro~ 

viteljica. »Pustite 'puněko pri mi1ru, cla ;pri,de do sape. TIrudna 
je in vsa zhegana.« 

Halimi Ipa je rekla: 
»Ne 'zamern jim nj.ihovo razposajenost. MIade 80 in vesele 

in ko jih hoš boIje spoznala, noš videI a., cla niso hudohne. 
Še prav rade te hodů imele.« 

Prišle so v gaj samih cipres. Halima je s1išala žuborenje 
vode, ki je prihajalo od vseh Sltran,i. Od daleč nekje je zaa 
lll'olklo bohnelo" kakor bi drvel hudournik in se epuščal v sla.p. 
SkOz1 drevesa se je zasvetlikalo. Balírna je zvedavopogledala. 
I(malu je začela razlnčevatÍ gradič, ki se je heliI v s-dnčnih 
ža:rkih sredi ohsežne jase. Pred njím je ,hil okrogel rihnik 
z živ:im vodometom. Tu 80 ohstale in Halirna se je razgledala 
okrog sehe. 

Od vseh strani jih je ohdajalo vwoko gorovje. Sonce se 
je upíralo v skalnate strmine ín razsvetljevalo zasnežene gre
bene. Pog,ledala je v smer, od :koder 80 prihajaH. Velika skala~ 
podohna gON') je hila kot hoté z~valjena na konec doline, 
v kateri 8-0 bili vrtovi, med dvoje :strmin, ki sta tvoriJi ootesko. 
Na skali se je helila, ohžarjena od jutranjega ooncu, mogočna 
utr.d:ha. 

»Kaj je to?« je hoječe vprašala in pokaza1a z r-oko na 
ahzidje, na ,čigar krajeh :sta molela kvišku dva visoka stalpa. 

Njena pokroviteljica ji je odgovorila: 
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»Za vprašanja ho pozneje 'časa dovolj. Trudna 81 li na]D 
pTej te ,hoIDo okopali, nasíti li ID ti dali p-očitek.« 

Polagoma se je Halima otresla strahu in začela rado= 
vednomotriti svoje spremljevalke. Zdelo se ji je? cla. 8'0 druga 
oddruge ljuhkejše in lepše napravljene. Pri hojí je pošume~ 
vala svila njihovih širokih hlač. Skoraj vsaka je ímela svojo 
harv-o, ki se ji je najholje pruegala. Tesni mDdrci 80 bili 
razkošno vezeni in okrašeni z zlatimi zaponkami, v katere 
80 bili vdela:nli dTagulji. h:1pod njih 60 gledaIe svede aIi živo 
barvane srajce iz najtanjše svHe. Okrog TO'k 80 nooi1e bogate 
zapestnice in O'krog vratuogrlice iz biserov ali koraI.. Nekatere 
80 húdHe razoglave, druge soimele okroggl1ave ovito ruto 
v obHki majhnega turhana. Sandale 80 hile umetelno izrez
ljane iz .harvastega usnja. Halima je pogledala svojo bornost 
in sralll jo je bilo. 

»l\logoče, da 80 se mi preje zaradi tega tako smejale,« 
je pomislila. 

Pr:ůhližale so se gradiču. Bil Je okrogle ohlike in krog 
in krog je vodilo do njega ni:oko sto,pnišče iz helega kamena. 
Števi1ni steh-ri 80 nosili streho kot pri kakšnem starodavnem 
svetišču. 

Iz gra,diča je stopila 'posta'rna ženska. Bila je 8uha ID 
dol;ga kot preMa in nosiJla' se je pokonci in nekako ošahno. 
Bila je temne pohi ID močno upadlih Ec. V njenih velikih 
temnih očeh je hilo nekaj vročičnega in njene tenke ustnice 
80 hile stisnjene,da so a;hujale ohčutek strogosti in traote. Izza 
nje je pri.tekla nekakšna rumenkasta ma'Čska, ki pa je bila 
izredno velika in je imela nenavadno visoke noge. Zagleda.J.a 
se je v Halimo in sovražno zaprhala. 

Ha:liraa je kriknila od strahu in Be stisnila k svoji po~ 
kroviteljici. Ta jo je skušala potolažiti. Rekla ji je: 

»Ne hoj se našega Ahrimana. To je si-cer pravi gepard, 
tada krotak je kot jag'nje in nenaredi nikomur ničesar. K~o 
se te ho ,privadil, hosta še dohra prijatelja.« 

Poldicala je žival k. sehi in jo trcin prijela za ovratnico. 
Prigovarjala ji je., dokler ni nehala renčati in kazati zob. 
Potem je dejala Halimi: 

»Vidiš, précej je holj krotako Ko se bos preohlekla" bo 
že 'čisto domač. Zdaj ga pa lepo ;pohožaj') cla se te ho privadit 
Le nič se ne hoj. Saj ga trdnodržimo« 



Ha!lima je premagala prvi strah. Prav oddaleč se je 8teg~ 
nila naprej., :ge p11."ijelaz levic o za koleno, z desnico pa je čisto 
nalah.nopDhožala geparda .po hrhtu. Žival ga je llic~riivila kakor 
prava IDa/čka in .prijazno zarenčala. Ha1ima je naglo odBkočHa, 
potem 'Pa se je z de~leti vred za.sme jala. . . 

»Kdo je ta plašljiva opica,.Mirj~n!}« je \'-:prašala starka 
njeno :pe~roviteljico" .preb~~iru~pč~.gaIim.o" z očmi. 

~ftil. mi jo je izroěil,t A:p~~~~ Prav hoječa je se in lme 
ji je Halima.« ..... 

Starka je stopna k Halimi" premerila jo od temena do 
nog in jo otipala" kot otipuje kupec konja. 

»Morda ne ho tako zanič. SamoO napitati JO ho treba, 
dane Iho taka trlica.« 

Potem je dodala z nekim posehnim srdom: 
»In ona Bkopljena zamorBka žival ti jo je izročila, praviš? 

Torej jo je imela._y._.~YRi:ih rokah?! 0, ta .pokvečena gnusoha! 
Da le more ime1!Í:Běi"dl'ma tolikšno zaupanje vanj!« 

»Acli:,,"j~.i~šiÍ':8áfuo BvojO rdolmum., Apama,« ji{) je za= 
virnila <Mirj~)>>Zdaj pojdimo in poskrhlffio za t~ga otr.oka.« 

P:rijel'á'~3é Halimo' pod roko., držeč z drugo še zmerom 
gep.aŇaza ovratnico. Potegnila je aha za seboj po 8topnišču 
v poslopje. Dellice 80 jima sledile. 

PritŠle 80 v vi.sok hodnik, ki je vodil krOlg in krog po
slopj.a. Stene 80 hile ti,z brušenega marmorja, da 80 se v njih 
.zreaJni predmeti kakor v ogledalu. Koraki 80 zamirali v raz
kÓšlli ;preprogi. Pri enem izmed štev.i1nih izhodov je Mirjam 
i~p1l8tila geparda. Odskakljal je na svojih visokih nogah kakor .;' 
pes., zvedavo se ozirajoě 8 BvOjO iljuhko mačjo glavico 'po 
Ha1i1ni., ki si je zdaj končno odtdahnila. 

Zavili sta skozi nov, prečen hodnik in 8tnpili v okroglo, 
v1soko ohokano .dvora~o. Halima je vrisnila od začudenja. 
Tolikšne lepote še v _sanjah ni hila slut~la. Svetloha je Hla 
~()zi stekleno streho.,· ki je bila sestavljena iz pOBameznih 
kQ$oV v živili mavri'čnih harvah. Vi jo lič asti, plavi, zeleni, 
~~pi, l'Ideči in bledi 'prameni ·80 se vs]pali v oIkrogel bazen, 
v kat~r~:p1 je nalahno pljuskala voda, ki jo je vznemirjal ne~ 
viden(lotok. Pi:sane harve &O \Se igračkale na njeni površini~ 
se <ra,zld.vale 'dalje po tleh in nepremično obst ale na lležiščih 
oh ~teni, pred katerimi in po {~aterih 80 bile razprostrte 
u'l.Rete1iPo vezene blazine. .. .0. 
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·z jara roku tisícího devadesátého druhého stoupala po cestě, 
která vede ze Samarkandu a Bohary severním Horasanen1 a 
pak se vine po úbočí elburského pohoří, dosti početná karavana. 
Jakn1ile začal táti sníh, opustila Boharu a teď už byla několik 
[vdnů na cestě. Poháněči švihali biči a chraptivě křičeli na zVÍ
f~ta, která už byla značně unavena. V dlouhé řadě stoupali za 
sebou velbloudi, íurkestanské dvouhrbé velbloudice a mezkové, 
nesoucí trpělivě svůj náklad. Na nízkých chlupatých konících 
jel ozhrojený průvod, jenž zpola znaveně a zpola dychtivě po
hlížel na dlouhý řetěz hor, který vyvstával na obzoru. Všichni 
už byli syti zdlouhavé cesty a netrpělivě čekali, až budou II cíle. 
Blížili se stále k zasněženému vrcholku Demavendu, až se skryl 
za pohoří, podél něhož už vedla cesta. Ovanul je čerstvý horský 
vzduch, který za dne osvěžil lidi i zvířata.· Noci však byly le
dově studené a mužstvo i jezdci se mTzutě krčili 1J- ohňů. 

Na jednOlll velbloudu, mezi jeho dvěma hrby, byla připevně
na malá, kleci podobná bouda. Časelll útlá ruka odhrnula na 
okénku záclony,' mezi nimiž se objevila ustrašená dívčí tvář. 
Veliké, pláčelll zardělé oči se rozhlížely po mužích, jako by od 
nich čekaly odpověď na vážnou otázku,. která ji mučila po 
celou cestu: kam ji vedou a co s ~ ní hodlají učinit. Nikdo se však 

. o ni nestaral. Pouze náčelník karavany, zamlklý padesátník ve 
volném arabském oděvu a s mohutným bílým turbanern na 
hlavě, na ni nevrle mžikl okem, když ji zahlédl II otevřeného 
okénka. V té chvíli rychle stáhla záclonu na okénku a skrčila 
se uvnitř klícky~ Od té chvíle, co ji koupili v Bohaře od jejího 
pána, žila ve smrtelné úzkosti a v horečné zvědavosti, jaký 
osud ji čeká. 

Jednoho dne, když už ujeli větší kus cesty, narazil na ně 
s úbočí, které měli po pravé straně, houf jezdcÍl a zatarasil jhu 
cestu. Zvířata, která byla v čele karavany, se zastavila sama 
od sebe. Náčelník i lnužstvo se chopilo těžkých zakřivených 
šavlí a chystalo se k útoku. Ze středu nájezdníků vystoupÍ! 
muž na malém ryšavém koni a přiblížil se ke karavaně potud, 
že bylo lze rozeznat jeho hlas. Zvolal heslo a přejal od náčel
níka karavany odpověď. J\fužové si vyšli rychle vstříc, srdečně 
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')e pozdravili, a potOln nová četa se ujala vedení. Karavana od~ 
bočila s cesty do kopcovité krajiny -a nezastavila se až o půl
noci. Konečně se utábořili uprostřed 11lalého údolí, v nělnž bylo 
slyšet šluněnÍ horského potůčku. Zapálili ohně, nakvap se na
sytili a pak usnuli jako zabití. 

Jalunile se rozednilo, už byli znovu na nohou. Náčelník kara
vany přistoupil k boudě, již honáci odepjali s velbloudího hřbe
tu a uložili ji na zemi, odhrnul záclonu a drsnýnl hlasem zvolal: 
- Halimo! 

'U okénka se objevila poděšená tvář; pak se otevřela l11alá 
nízká dvířka. Tvrdá rul~a uchopila dívku v zápěstí a táhla ji 
z klece. 

Halima se třásla po celélll těle. »Jistě je po ll1ně «, pOlnyslila 
si. Náčelník cizích jezdců, kteří se včera přidali ke karavaně, 
držel v rukou černou pásku. Náčelník karavany naň nlžikl a 
Lnuž, aniž při tom prom.luviI, zavázal dívce oči šátkem., kter5' za 
hlavou utáhl v uzel. PotOlu vsedl na koně, přitáhl dívku k sohě 
do sedla a zahalil ji SVÝUl širokým pláštěm. S náčelníkem. kara
vany vYlněnil li.ěkolik slova popohnal koně do klusu. Halima 
se skrčila a strachem se tiskla k jezdci. 

ŠUlnění potoku bylcl slyšet stále blíže. Kdesi se zastavili a 
jezdec se s někýnl krátce dOúllouval. Potml1 znovu bodl koně. 
Teď už jel p01nal~.ji a opatrněji a Halin1ě se zdálo, že cesta 
:rnUsí být ve hni úzká a že asi véde těsně podél horského potoku. 
Z hlubiny zavál chlad a hrúza jí znovu sevřela srdce. 

Znovu se zastavili. Ha1in1.a slyšela křik a rachot, a když jeli 
znovu klusenl, pod kopyty hluše bubnovalo. Jeli po lnostě přes 
potok. 

Co přišlo POŤOlll, to se podobalo příšernému snu. Slyšela kr'ik 
a hlučení, jako by se hádala celá armáda lidí. Jezdec seskočil 
s koně, avšak z pláště ji neosvobodil. Spěchal s· ní po něČelll 
rovném a potom. patrně po schodech, až se jí zdálo, že kolenl 
ní všechno potelnnělo. Pojednou rozrnotal pJášf a Balírna náhle 
pocítila, že ji uchopil~T druhé rucc. Zachvěla se jako v před
slnrtné hn1ze. Člověk, jénž ji vzal od jezdce, se sotva slyšitelně 

'1 S v I I r v· I 1"' P" .. , zasnlaL pec 13 s m l1eJa {OU cl1ocl.nou. oy:dnou Jl ovanlH pO-
divnir c.hlad, jako by přišla do podze:mního sklepa. Snažila se 
Ha nic nel11yslit. Nepodařilo se jí to však. Zdálo se, že se blíží 
T J rl r •• v V 'V, I v'l 
l'~ pose dunlU ft ne]StrasneJsl111U o canlZ1 Ul, 

lvIuž, jenž ji držel v náručí, počal jednou rukou hmatat po 
stěně., Dohmatal se nějakého předm.ěi:u a prudce jím zalnávaL 
Ir..,. 11 "! 1 1. "l'"1 • t v k t r r, t' ,")Cter se raZIe/ll nJasl e po .'rye mJsmos L 



Halima vykřikla a snažila se muži vytrhnouti se z rukou. 
Ten se zasnlál a řekl skoro přívětivě: 

»Nekřič, opičko! Nikdo z tebe nebude stahovat kŮži.« 
Železo zaskřípělo a Balírna uviděla zpod šátku na očích, že 

se zase počalo jasnitL Nevrhnou mne do vězení, pomyslila si. 
Pod ní zašplouchala voda. Zatajila dech. 

Slyšela dupot bosých nohou. Někdo se přiblížil a nluž, jenž 
ji držel, ji odevzdal příchozímu. 

»Zde ji máš, Adi «, f·ekl. 
Ruce, které ji nyní uchopily, byly silné jako lví tlapy a na

čisto nahé. Cítila to, když ji zvedal. Musil to být skutečný obr. 
Balima se odevzdala osudu. Muž s ní šel přes nějaký pružný 

můstek, který se nepříjemně prohýbal pod jejich tíží. Potom 
pod jeho nohama zaskřípěla půda, jako by byla posypána drob
nými kaménky. Pocítila příjemné teplo slunečních paprsků; 
jejich záře pronikla šátkem, jejž měla na očích. 

Pojednou odněkud zavála vůně svěží zeleně a květin. 
Muž skočil s dívkou do člunu, jenž se mocně rozhoupal. Ha

lima vykřikla a chytila se křečovitě obra. Zasmál se vysokým, 
skoro dětským smíchem a přívětivě řekl: 

»Neboj se, hezká gazelo. Převezu tě tam a už budeme u cíle .. 
Zde ... si sednil« ' " 

Posadil ji na pohodlné sedátko a chopil se vesel. 
Zdálo se jí, že slyší vzdálený smích, veselý dívčJ smích. 

Poslouchala. Ano, neklamala se. Už rozpoznávala jednotlivé 
hlasy. Kámen jí spadl se srJce. Kde jsou lidé tak veselí, tam ji 
nečeká snad nic zlého. 

Clun přirazil ke břehu. Muž uchopil dívku do náruče a vy
stoupil s ní na pevnou půdu. Nesl ji několik kroků po cestě 
nahoru a tanl ji pos~avil na nohy. Přivítal ji hlasitý křik a Ha
lima uslyšela cupitání četných blížících se sandálů. Obr se 
zasmál a zavolal: 

> Zde ji mátel « 
Potom se vrátil k člunu a odvesloval. 
Jedna z dívek přistoupila k Balírně, aby jí sňala s očí šátek. 

Druhé se mezitím bavily mezi sebou: 
»Jak je útlá«, řekla první. 
Druhá řekla: 
»A jak je mladá! Ještě úplné dítě.ll: 
~ A podívejte se, jak je hubená«, dodala třetí. »To jí asi cesta 

tolik zmohla.« 
»J{t vy~oká a štíhlá jako cypřiš.« 



Šátek spadl Halimě pojednou s očí.ZÍlstala stát údiven1. 
Kolem ní se všude rozprostíraly zahrady v jarním květu. Dívky, 
které ji obklopovaly, byly krásné jako hurisky. Nejkrásnější 
mezi nimi byla ta, která jí odvázala oči. 

l} Kde to jsem?« tázala se ustrašeným hlasem. 
Dívky se zaslnály, jako by se bavily její nesmělostí. Krev se 

jí hnala do tváře. Tu kráska, která jí sllala pásku s očí, ji něžně 
objala v pasea řekla: 

»Neboj se, lnilé dítě. Jsi u dobrých lidí.« 
Její hlas byl lllateřsky teplý. Halhna se k ní při tiskla a v hla

vě se jí počaly rojit nerozumné nápady. »Snad jsem se dostala 
k nějakému králi?« - myslila si sama pro sebe. 

Vedly ji po cestičce, posypané kulatými bílými kaménky. 
Nalevo i napravo se pravidelně" rozprostíraly záhony, na nichž 
rostly tulipány a hyacinty nejrůznějších barev a velikostí. Ně
které byly ohnivě žluté, druhé jasně červené a nafialovělé, Uetí 
pestře kropenaté a pruhované. Hyacinty byly bílé a bledě rú.
žové, světle a temně modré, šeříkové barvy a jasně žluté. 
Některé z nich byly průsvitné a křehké, jako by byly ze skla. 
Na okrajích rostly fialky a prvosenky. Opodál pučely narcisy 
a kosatce. Tu a tam ukazovala prvé květy rozkošná bílá lilie. 
vzduch byl nasycen onlamnou vůnÍ." .. 

Stezka vedla pustÝlll stromovím 'granátových jabloní, po
setých červenýnli květy. Dále tu kvetly citroníky' a broskve. 
Přišli do sadu, v něnlž kvetly mandloně a kdoule, jablka a 
hrušky. 

Halima otevírala údivem oči. , 
»Jak pak se nazýváš, maličká?« otázala se jedna z dívek. 
»Halima, « ůdpovědělaskoro neslyšně. 
Zasmály se. Halima nemohla potlačit slzy v očích. 
»Nesmějte se, hloupé opičky!« napOlnenula je ochránkyně 

Halimy. 
» Nechte mé děvčátko na pokoji; ať se vzpanlatuje. Je unaveno 

a poplašeno.« 
Miriam řekla: 
» Nehněvej se na ně pro jejich rozpustilost. Jsou mladé a 

veselé, ale až je poznáš, uvidíš, že nejsou zlé. Budou tě mít 
jistě rády.« 

Přišly do cypřišového háje. Halima slyšela šplouchání vody, 
l~teré bylo slyšet se všech stran. Kdesi v dálce hluše rachotil~), 
jako by hučel potok a padal vodopád. Ve strOlnech se rozjas
nilo. Halima se zvědavě rozhlédla. Pomalu počala rozeznávat 
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rnalý hrad, který se bělal v slunečních paprscích uprostřed 
prostranného trávníku. Před nínl byl kruhovitý rybník s vodo
tryskem. Tu se zastavily a Halima se rozhlédla kole~n sebe. 

Se všech stra,ll je obklopovalo vysoké pohoří. Slunce dopa
dalo na skalnaté útesy a rozzařovalo zasněžené hřebeny. Pbdí
vala se směrem, odkud přišli. Veliká skála, skoro jako hora, 
jako by schválně zavalila konec doliny, v níž byly zahrady, 
mezi dvě úbočí, tvořící soutěsku. 

» Co je to? « otázala se plaše a ukázala rukou na hradby, na 
jejichž koncích čněly do výše dva vysoké sloupy . 

.J ejí ochránkyně jí odp.ověděla: 
» Na otázky bude dost času později. Teď jsi unavena, nlusínle 

tě napřed vykoupat, nasytit a nechat odpočinout.« 
Halinla se počala pomalu zbavovat strachu a prohlížela si 

zvědavě své pruvodkyně. Zdálo se ji, že jedna je lni1ejší než 
druhá a jedna krásnější druhé. Při chúzi šustilo hedvábí jejich 
širokých kalhot. Téměř každá nlěla svou barvu, jež ji nejvíc 
slušela. Úzké živůtky byly půvabně vyšity a okrášleny zlatýnli 
sponkami, posázenými :drahokanlY. Pod nÍlni bylo lze zřít 
světlé, avšak pestře zbarvené košilky z nejjemnějšího hedvábí. 
Na zápěstí nlěly y~ácné náramky a koleIn krku šňůry korálú 
nebo perel. Některé byly pro,stovlasé, jiné měly hlavu ovinutou 
šátkem. v podobě lnalého turbanu. Sandály byly umně vykro-

. jeny z barevné kúže. Halima se podívala na svou chudobnost 
. a zastyděla se. 

»Pravděpodobně se lni před chvíli posmívaly kviUi tomu,« 
nlyslila si. 

Přiblížily se k nlaléInu hradu. Byl kruhovité podoby a kolem 
dokola vedlo nízké schodiště z. bílého nuamoru. Četné sloupy 
držely střechu jako v nějaké starodávné svatyni. 

Ze zán1ečku vyšla starší žena. Byla suchá a dlouhá jako 
tyčka a vykračovala napřímeně a pyšně. Byla tmavé pleti a 
tváře měla vpadlé. V jejích velikých tmavých qčích bylo něco 
planoucího a její úzké rty byly. sevřeny, takže vzbuzovaly 
dojem přísnosti a tvrdosti. Za ní přiběhla nějaká nazrzlá kočka, 
neobyčejně veliká a s neobyčejně dlouhýma nohama. Zahle
děla se na Halimu a nevraživě zavrčela. 

Halima vykřikla strachem a přitiskla se ke své ochránkyni. 
Ta se ji pokusila uklidnit. Řekla jí: . 

»Neboj se našeho Ahrin1ana. Je to sice skutečný gepard, je 
však krotký jako jehně a nikomu nic neudělá. Až si na sebe 
zvyknete, budete dobrými přáteli. « 
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Zavolala zvíře k sobě a pevně je uchopila za obojek. Donllou
vala mu, dokud nepřestal vrčet a cenit zuby. Potom řekla 
HaIimě: 

» Vidíš, hned je krotšÍ. Až se převlékneš, úplně si zvykne. 
Teď ho pěkně pohlaď, aby si tě oblíbil. Nic se neboj. Pevně ho 
držÍnl. « 

Halima přemohla prvý strach. Zdaleka se nakláněla, levou 
rukou se chytila za koleno a pravou rukou lehce pohladila 
geparda po hřbetě. Zvíře jej prohnulo jako skutečná kočka a 
důvěrně zavrnělo. Halima prudce odskočila, pak se však dala 
do smíchu zároveň s děvčaty. 

~ Kdo je ta bojácná opička, Miriam?« otázaJa se stařena její 
průvodkyně, probodávajíc HaIi~u očima. 

»Adi mně ji odevzdal, Apamci. Ještě je bázlivá a nazývá se 
Halima.« . 

Apama přistoupila k Halimě, změřila si ji od hlavy do paty 
a ohmatala ji, jak ohmatává kupec koně. 

»Možná, že nebude tak špatná. Je ji třeba jen vykrmit, aby 
nehyla jako trdlice.« 

Pak dodala s obzvláštní zlobou: 
»Povídáš, že ji odevzdalo to ZálllOřské vykleštěné zvíře? Už 

ji měl ve svých rukou? Oh, ta mrzká ohava [ Že nlU Seidu~ 
na tolik důvěřuje!« 

»Adi vykonal jen svou povinnost, Apanlo,« namíila Miriam. 
»Teď však pojďme a postarejnle se o to dítě.« 

Vzala Halinlu za ruku, držíc druhou ještě stále geparda za 
obojek. Vedla s sebou oba po stupních do zámečku. Dívky je 
následovaly. . 

Přišly do vysoké chodby, vedoucí kolem dokola domu. Stěny 
byly z leštěného mramoru, že se v nich vše odráželo jako 
v zrcadle. Při jednom z četných východů Miriam geparda vy~ 
pustila. Odběhl na svých vysokých nohách jako pes, zvědavě se 
ohlížeje svou lnilou kočičí hlavou po Halhně, která si konečně 
oddechla. 

Zamířily do nové příčné chodby a vstoupily do kruhovité,' 
vysoce klenuté dvorany. Halhna vykřikla údivelll. Takové 
krásy neviděla ani ve snu. Jas sem dopadal skleněnou střechou, 
sestavenou z jednotlivých dílů pestrých duhových barev. Fialo~ 
vé, modré, zelené, žluté, červené i bledé paprsky padaly do 
okrouhlého hazéúu, v němž se lehce šplouchala voda, jako by 
ji čeřil neviditelný přítok. Na její hladině se obrážely pestré 
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ALAMUT 27 

Kapitola první 

Na jaře roku 1092 se po staré vojenské stezce, která vede ze 
Samarkandu do Bucháry severním Chorásánem a pak podél úpatí 
Elborského pohoří, ubírala početná karavana. Když začal tát sníh, 
opustila Bucháru a teď již byla několik týdnů na cestě. Honáci má
vali biči a ochraptělými hlasy pokřikovali na zvířata, která už byla 
značně vyčerpaná. V dlouhé řadě za sebou šli dromedáři, mezci 
a turkestánští dvouhrbí velbloudi a odevzdaně nesli svůj náklad. 
Na nízkých, chlupatých koních jel ozbrojený doprovod a napolo 
znuděně, napolo toužebně sledoval dlouhý hřeben hor, který začal 

. vystupovat na obzoru. Byli unavení pomalou jízdou a nemohli se 
dočkat cíle cesty. 'Stále se blížili zasněženému vrcholu Demáven
du, dokud jim ho nezakrylo předhůří, podél nějž stezka vedla. 
Zavál svěží horský vzduch a celý den osvěžoval lidi i zvířata. Jen 
noci byly mrazivě studené a honáci i doprovod se rozmrzele hřáli 
u ohňů. 

Na jednom z velbloudů byla mezi dvěma hrby připevněna ma
lá, kleci podobná nosítka. Drobná ruka občas odhrnula závěs na 
okénku a z něj vyhlédla plachá dívčí tvář. Velké, pláčem zarudlé 
oči se rozhlížely po lidech, jako by u nich hledaly odpověď na těž
kou otázku, která dívku celou cestu trápila: kam ji vezou a jaké s ní 
mají úrp.ysly? Ale nikdo se o ni nezajímal. Jen vůdce karavany, 
snědý padesátník ve volné arabské říze a s velkým bílým turbanem 
na hlavě po ní zlostně šlehl okem, když ji zahlédl v okénku. Teh
dy zase rychle zatáhla závěs a stáhla se dovnitř. Od té doby, co ji 
v Bucháře koupili od jejího pána, žila napůl ve smrtelném strachu, 
napůl v horečnaté zvědavosti, jaký osud ji čeká. 

Jednoho dne, když už urazili značný kus cesty, se z úbOČÍ, kte
ré měli po levici, vyrojila skupina jezdců a překřižila jim cestu. 
Zvířata, která jela v čele karavany, se sama od sebe zastavila. Vůd
ce i doprovod vytáhli těžké zahnuté meče a připravili se k boji. 
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Od útočníků se oddělil muž na malém hnědém koni a přiblížil se 
karavaně natolik, aby by 1 slyšet jeho hlas. Zavolal heslo a přij al od
pověď od vůdce karavany. Muži si vyjeli naproti, přátelsky se po
zdravili a nová četa pak převzala vedení. Karavana odbočila 

ze stezky mezi kopce a nezastavila se až do půlnoci. Nakonec se 
utábořili uprostřed malého údolí, kam doléhalo vzdálené zurčení 
horsk;é bystřiny. Zapálili ohně, rychle něco pojedli a pak usnuli ja
ko zabiti. 

Když se rozednilo, byli zase na nohou. Vi'ldce karavany při
stoupil k nosítkům, která honáci v noci sundali z velblouda a po
ložili na zem, odhrnul závěs a drsným hlasem zvolal: 

"Chalimo!" 
V okénku se ukázala vyplašená tvář, pak se otevřela nízká a úz

ká dvířka. Tvrdá ruka popadla děvče za zápěstí a vytáhla je z no
sítek. 

Chalima se třásla po celém těle. "Teď je po mně," pomyslela si. 
Velitel cizinců, kteří se předešlého dne přidružili ke karavaně, dr
žel v rukou černou pásku. Vůdce karavany mu-pokynul a muž beze 
slova položil dívce šátek přes oči a pevně ho zavázal. Pak vsedl na 
koně, dívku vyzvedl k sobě do sedla a přikryl ji svým širokým 
pláštěm. Prohodil několik slov s vůdcem karavany. Pak pobídl ko
ně do klusu. Chalima se stočila do klubíčka a strachy se přitiskla 
k jezdci. 

Šumění potoka bylo slyšet stále blíž. Najednou se zastavili 
a jezdec s kýmsi.krátce promluvil. Pak znovu pobídl koně. Jenže 
teď už jel pomaleji a opatrněji a Chalimě se zdálo, že cesta je zřej
mě úzká a musí vést těsně podél horské bystřiny. Chlad zavál z hlu
biny a hrůza jí znovu sevřela srdce. 

Opět zastavili. Chalima slyšela křik a hřmot a když se znovu 
rozjeli, pod kopyty to dutě zadunělo. Přejeli most přes horský po
tok. 

To, co následovalo, jí připadalo jako hrůzný sen; Slyšela křik· 
a jekot, jako by se rvala celá horda mužů. Jezdec sesedl, aniž by ji 
vymotal ze svého plášt~. Jeli chvíli po rovině, chvíli po nějakých 
schodech, až se jí zdálo, jako by se okolo nich setmělo. Náhle od
hrnul plášť a Chalima ucítila, jak ji popadly jiné ruce. Třásla se té
měř předsmrtnou hrůzou. Člověk, který ji od jezdce převzal, se 

-
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sotva slyšitelně zasmál. Odešel s ní jakousi chodbou. Náhle pocí
tila podivný chlad, jako by vkročila do podzemního sklepa. Snaži
la se na nic nemyslet. Ale nešlo to. Zdálo se jí, že se stále blíží ten 
poslední a nejhorší okamžik. 

Muž, který ji držel v náručí, začal jednou rukou šátrat po zdi. 
Nahmatal jakýsi předmět a mocně jím mávl. Ozval se hlasitý úder 
gongu. 

Chalima vyjekla a pokoušela se vytrhnout muži z rukou. Ten se 
však jen smál a řekl skoro přátelsky: 

"Nekřič, opičko! Nikdo z tebe kůži stahovat nebude." 
Zaskřípalo železo a Chalima přes pásku zahlédla, že se znovu 

začíná vyjasňovat. "Dají mě do vězení," pomyslela si. Pod ní za
šuměla voda. Zadržela dech. 

Slyšela kroky bosých nohou. Někdo přišel a muž, který ji držel, 
ji přenechal příchozímu. 

"Tady ji máš, Adi," pravil. 
Ruce, které ji popadly teď, byly silné jako lví tlapy a úplně 

hladké. Také prsa musela být bez ochlupení. Cítila to, když ji 
zdvihl k sobě. Musel to být úplný skutečný obr. 

Chalima se odevzdala osudu. Bezmocně sledovala, co se s ní 
dělo pak. Muž s ní přešel přes jakýsi pružný mostek, který se 
pod jejich vahou nepříjemně kýval. Pak pod jejich nohama zaskří
pala zem, která jako by byla posypaná drobnými kamínky. Cítila 
příjemné teplo slunečních paprsků. Jejich světlo pronikalo šátkem 
na jejích očích. Náhle odkudsi zavanula vůně svěží zeleně a kvě
tin. 

Muž skočil spolu s dívkou do člunu, který se silně rozhoupal. 
Chalima vykřikla a křečovitě se chytila obra. Zasmál se vysokým, 
téměř dětským hlasem a přívětivě řekl: 

"Neboj se, krásná gazelo. Převezu tě a budeme u cíle ... Tady, 
sedni si!" 

Položil ji na pohodlné sedátko a chopil se vesel. 
Zdálo se jí, že z dálky slyší smích, veselý dívčí smích. Naslou

chala. Ne, nezdálo se jí to. Už rozeznávala jednotlivé hlasy. Kámen 
jí spadl ze srdce. Kde jsou tak veselí lidé, tam ji nemůže čekat nic 
zlého. 

Člun přirazil ke břehu. Muž uchopil dívku do náruče a vstoupil 
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s ní na pevnou zem. Vynesl ji několik kroků vzhůru a tam ji po
stavil na nohy. Zaslechla hlasitý křik a uslyšela početné kroky blí
žících se sandálů. Obr se zasmál a zvolal: 

"Tady ji mátel" 
Pak se vrátil do lodi a odvesloval. 
Jedna z dívek přistoupila k Chalimě, aby jí sundala šátek z očí. 

Ostatní se zatím bavily mezi sebou. 
"Jak je drobná," pravila první. 
Druhá dodala: 
"A jak je ještě mladá. Ještě dítě." 
"Podívejte, jak je vyhublá," upozornila třetí. "Určitě je vyčer

paná po cestě." 
"Je vysoká a štíhlá jako cypřiš." 
Šátek sklouzl Chalimě z očí. Užasla. Kolem dokola samé za

hrady v jarním rozpuku. Dívky, které stály kolem ní, byly krásné 
jako hurisky. Ze všech nejkrásnější byla ta, která jí sňala šátek. 

"Kde to jsem?" zeptala se plachým hlasem. Dívky se zasmály, 
jako by je její nesmělost pobavila. Krev jí stoupla do tváří. Ale 
kráska, která ji zbavila šátku, ji něžně objala kolem pasu a řekla: 

"Neboj se, milé dítě. Jsi u dobrých lidí." 
Její hlas byl mateřsky vlídný. Chalima se kní přitiskla a hlavou 

se jí začaly honit pošetilé myšlenky. "Dostala jsem se snad k něja
kému králi?" říkala si. 

Vedly ji po cestě, která byla vysypaná bílými oblázky. Nalevo 
i napravo byly pravidelně rozmístěné záhonky, na nichž kvetly tu
lipány a hyacinty nejrůznějších barev'a velikostí. Některé tulipá
ny byly ohnivě žluté, jiné jasně červené nebo fialové, jiné straka
té a pruhované. Hyacinty kvetly bíle, světle růžově, světle i tma
vě modře, slézově či jasně žlutě. Některé z nich byly křehké a prů
svitné, jako by byly skleněné. Po obou stranách rostly fialky 
a pe-trklíče. Jinde zase pučely narcisy a kosatce. Tu a tam otvíra~ 
la své první květy půvabná bílá lilie. Vzduch naplňovala jejich 
omamná vůně. 

Chalima žasla. 
Šly podél záhonů růží. Rostliny byly pečlivě stříhané a na ston

cích byly vidět nalité pupeny, z nichž už zřetelně vykukovaly čer
vené, bilé a žluté květy. 

q 
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Stezka je dále vedla hustým sadem marhaníkú, které byly ob
sypány červenými květy. Pak následovaly citroníky a broskvoně. 
Přišly do ovocných sadú, kde kvetly mandloně a kdouloně, jablo
ně a hrušně. 

Chalimě se rozšířily údivem oči. 
"Jak se jmenuješ, maličká?" zeptala se jí jedna z dívek. 
"Chalima," špitla téměř neslyšně. 
Zasmály se. Chalimě jen tak tak že nevytryskly slzy. 
"Nesmějte se, ošklivé opice!" napomenula je Chalimina 

ochránkyně. "Dopřejte jí trochu klidu, aby se vzpamatovala. Je 
unavená a celá vyděšená." 

Chalimě pak řekla: 
"Neměj jim jejich rozpustilost za zlé. Jsou mladé a veselé a až 

je líp poznáš, uvidíš, že nejsou zlé. Budou tě mít ještě rády." 
Přišly k cypřišovému háji. Chalima slyšela šumění vody, které 

přicházelo ze všech stran. Kdesi daleko bylo slyšet temné racho
cení, jako by to z;u.rčila bystřina a hnala se k vodopádu. Mezi stro
my se rozjasnilo. Chalima zvědavě pohlédla před sebe. Pomalu 
začala rozeznávat zámeček, který se bělal ve slunečních paprscích 
uprostřed rozlehlé mýtiny. Před ním stála oválná nádrž s tryskající 
fontánou. Tady se zastavily a Chalima se rozhlédla kolem sebe. 

Ze všech stran je obklopovaly vysoké hory. Slunce se opíralo 
do skalnatých svahú a osvětlovalo zasněžené hřebeny. Pohlédla 
směrem, odkud přišly. Veliká skála podobná hoře vypadala jako 
naschvál přivalená na konec údolí, v němž se nacházely zahrady, 
mezi dvě strmé skály, které tvořily soutěsku. Na skále se v ranním 
slunci bělala mohutná pevnost. . 

"Co je to?" zeptala se vystrašeně a ukázala rukou na hradby, na 
jejichž koncích čněly do výšky dvě vysoké věže. 

Její ochránkyně jí odpověděla: 
"Na otázky bude dost času později. Jsi unavená a nejdřív tě vy

koupeme, najíš se a odpočineš si." 
Postupně se Chalima zbavila strachu a začala zvědavě pozoro

vat svůj doprovod. Jedna jí připadala krásnější a upravenější než 
druhá. Při chůzi šustilo hedvábí jejich širokých kalhot. Skoro kaž
dá měla jinou barvu, tu, která jí nejlépe slušela. Těsné halenky by
ly přepychově vyšity a ozdobeny zlatými sponkami, do nichž byly 
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vetknuty drahokamy. Pod halenkami bylo vidět světlé nebo barev
né košilky z nejjemnějšího hedvábí. Na rukou měly bohaté náram
ky a na krku náhrdelníky z perel nebo korálů. Některé chodily 
prostovlasé, jiné měly kolem hlavy ovinutý šátek ve tvaru malého 
turbanu. Sandály byly umně sešité z barevné kůže. Chalima si 

. všimla své nuzoty a zastyděla se. 
"Možná se mi předtím tak smály právě kvůli tomu," pomysle

la si. 
Přiblížily se k zámečku. Byl kruhový a ze všech stran se do něj 

vstupovalo nízkým schodištěm z bílého kamene. Četné sloupy ne
sly střechu jako v nějakém starodávném chrámu. 

Ze zámečku vyšla postarší žena. Byla seschlá a hubená jako 
plaňka v plotě, ale vykračovala si vzpřímeně a jaksi pyšně. Měla 
snědou pleť a silně vpadlé tváře. V jejích velikých temných očích 
bylo cosi horečnatého a její tenké rty byly sevřené, takže vzbuzo
valy dojem přísnosti a neoblomnosti. Za ní vyběhla žlutavá kočka, 
která však byla nezvykle velká a měla neobyčejně dlouhé nohy. 
Prohlížela si Chalimu a nepřátelsky zaprskala. 

Chalima vykřikla strachem a přitiskla se ke své ochránkyni. Ta 
se ji snažila uklidnit. Pravila: 

"Neboj se našeho Ahrimana. Je to sice opravdový gepard, ale je 
krotký jako beránek a nikomu nic neudělá. Až si na tebe zvykne, 
budete dobří přátelé." 

Zavolala zvíře k sobě a pevně ho uchopila za obojek. Domlou
vala mu, dokud nepřestalo vrč~t a cenit zuby. Pak řekla Chalimě: 

"Vidíš, už je krotší. Až se převlékneš, bude už úplně klidný. Teď 
ho hezky pohlaď, aby si na tebe zvykl. Jen se neboj, držím ho pře
ci pevně." 

Chalima přemohla počáteční strach. Z bezpečné vzdálenosti se 
opatrně natáhla, levou rukou se opřela o koleno a pravou úplně le~ 
hounce pohladila geparda po hřbetě. Zvíře se nahrbilo jako každá 
správná kočka a přívětivě zamručelo. Chalima honem uskočila, 
hned se však spolu s ostatními dívkami zasmála. 

"Kdo je ta vyplašená opička, Miriam?" obrátila se stařena k je
jí ochránkyni a současně provrtávala Chalimu očima. 

"Předal mi ji Adi, Apamo. Je trochu bojácná. Jlnenuje se Cha
hrna." 



Stařena přistoupila k Chalimě, změřila si ji od hlavy až k patě 
a ohmatala ji, jako ohmatává kupec koně. 

"Snad nebude tak úplně k ničemu. Jen ji bude třeba vykrmit, 
aby nebyla taková sušinka." . 

Pak s jakýmsi zvláštním potěšením dodala: 
"To vykleštěné černé zvíře ti ji předalo, říkáš? Takže ji mělo ve 

svých rukou?! Ó, ten odporný ohava! Jak v něj jen může mít Sei
duna takovou důvěru!" 

"Adi jen splnil svou povinnost, Apamo," odvětila l\tliriam~ "Teď 
bychom se měli postarat o tohle dítě." 

Vzala Chalimu za ruku, ve druhé stále ještě držela na obojku 
geparda. Vedla oba za sebou po schodišti dovnitř. Dívky je násle.:. 
dovaly. 

Vešly do vysoké chodby, která vedla kolem celé stavby. Stěny 
byly z leštěného mramoru, takže se v nich předměty odrážely jako 
v zrcadle. Kroky tlumil přepychový koberec. U jednoho z četných 
východů pustila Miriam geparda. Odhopkal na svých vysokých 
nohou jako pes a svou milou kočičí hlavou se zvědavě ohlížel po 
Chalimě, které se teď konečně ulevilo. 

Zabočily do jiné, příčné chodby a vstoupily do oválné klenuté 
síně. Chalima strnula údivem. O takové kráse se jí ani nezdálo. 
Světlo se rozlévalo skleněnou střechou, která byla poskládána 
z jednotlivých částí v živých duhových barvách. Fialové, modré, 
zelené, žluté, červené a sivé paprsky se sypaly do kulatého bazénu, 
v němž lehce šplouchala voda, kterou čeřil skrytý přítok. Pestré 
barvy hrály na hladině, rozlévaly se dál po podlaze a nehybně 
utkvívaly na lehátkách u stěny, před nimiž a na nichž byly roz
prostřeny ručně tkané podušky. 

Chalima se zastavila u vchodu s udivenýma očima a otevřený
mi ústy. Miriam ji pozorovala a tiše se bavila. Naklonila se nad ba
zéna ponořila ruku do vody. 

"Je zrovna příjemně teplá," pravila. Přikázala dívkám, které 
přišly za nimi, aby připravily vše potřebné ke koupeli. Pak začala 
Chalimu svlékat. 

Chalima se před dívkami styděla. Schovala se za Miriam 
a sklopila oči. Děvčata si ji zvědavě prohlížela a polohlasně se chi
chotala. 


