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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je překlad předmluvy a čtyř prvních kapitol z publikace Magna
Carta, The True Story Behind the Charter vydané britským historikem Davidem Starkeym
v roce 2015, a to k příleţitosti osmistého výročí historické listiny známé jako Velká listina
práv a svobod (Magna Carta). První část práce obsahuje samotný překlad. V druhé části
následuje analytický komentář, který se věnuje specifickým jevům a faktorům, které měly na
výsledný překlad vliv. Komentář se soustředí na překladatelskou analýzu originálu,
překladatelské problémy a postupy, které byly při překladu aplikovány, a překladatelské
posuny. Analýza se opírá i o příklady vybraných problémů a jejich řešení. V závěru práce je
shrnut zvolený překladatelský postup.
Klíčová slova
překlad, analýza textu, překladatelské postupy, překladatelské posuny, Velká listina práv
a svobod, Jan Bezzemek, Inocenc III., baroni, Runnymede

Abstract
The aim of this bachelor’s thesis is to offer a translation of the preface and the first four
chapters of the book Magna Carta, The True Story Behind the Charter, written in 2015 by the
British historian David Starkey, who dedicated this work to the 800th anniversary of the
historical document known as The Great Charter of Liberties (Magna Carta). The thesis
consists of two parts. The first is the actual translation. The second part concentrates on the
translation’s commentary, describing the specific aspects that have influenced it.
The commentary consists of an analysis of the original text, of the typology of translation
problems, and the translation strategies and shifts used in the rendition. The analysis refers to
selected problematic passages and demonstrates how they have been tackled. In conclusion,
the thesis summarizes the overall translation method.
Key words
translation, text analysis, translation procedures, translation shifts, Magna Carta, John the
Lackland, Innocent III, barons, Runnymede
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1. Úvod

Náplní této bakalářské práce je překlad části knihy Magna Carta, The True Story
Behind the Charter od známého britského historika Davida Starkeyho. Kniha byla vydána
v roce 2015, a to k příleţitosti osmistého výročí Velké listiny práv a svobod z roku 1215.
Dosud byla vydána jen jednou. Starkey se v knize podrobně zabývá historickými událostmi,
které ke vzniku listiny vedly, a děním, které po jejím přijetí následovalo. Jak sám v úvodu
prohlašuje, nabízí čtenářům narativ, který není zatíţen postmoderním vnímáním, ale věnuje se
čistě chronologickému výkladu a rolím jednotlivých osobností a skupin, které za celým děním
stály.
Přeloţený úryvek obsahuje prolog a první čtyři kapitoly, které se věnují událostem, jeţ
vzniku listiny předcházely. Prolog, v němţ Starkey deklaruje, ţe se obsah jeho knihy zakládá
na chronologii, nikoliv analytickém komentáři, je zároveň jedinou částí, kde listinu komentuje
z pohledu moderního Brita a svým tvrzením se snaţí se narušit všeobecně vţité názory, které
o tomto dokumentu panují. Obsah přeloţených kapitol je samotný historický výklad, který se
vedle hlavních událostí věnuje i nejdůleţitějším osobnostem a vedlejším okolnostem, jako
například sporům mezi Janem Bezzemkem a jedním z nejvýznamnějších papeţů středověku
Inocencem III. a věnuje se i jednání jednotlivých baronů. Autor jako historik neváhá
dosazovat tehdejší dění do kontextu událostí předcházejících desetiletí a vlád předků Jana
Bezzemka.
První část práce samotné je překlad vybraných kapitol. Po něm následuje druhá část
s komentářem, který se skládá z překladatelské analýzy originálního textu zaloţené na teorii
Christiane Nordové, dále z rozboru překladatelských problémů v různých rovinách textu,
výčtu vybraných překladatelských posunů a shrnutí zvolené překladatelské metody.
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2. Překlad
Je tomu více neţ sto let, co naplno probíhaly přípravy na oslavy sedmistého výročí
vydání Velké listiny práv a svobod. Pod taktovkou je tehdy měla Královská historická
společnost, která však existovala sotva čtyřicet let. Bylo rozhodnuto, ţe „oslavy by měli řídit
lidé náleţitě povolaní“. V čele vybrané mezinárodní komise zasedl historik a liberální politik
vikomt Bryce a další prominentní členové, například arcibiskup z Canterbury nebo starosta
Londýna, kteří symbolizovali „kontinuitu ţivota v Anglii od roku 1215 do roku 1915“.
Nakonec se rozhodlo, ţe se půjde i do samotného Runnymede, kde byla roku 1215 první
listina přijata. Na paměť slavné události měl zaznít projev a badatelé pracovali na celé řadě
učených esejů.
Ale pak, jen deset měsíců před vyvrcholením všech příprav, vstoupila Velká Británie
4. srpna 1914 do první světové války. Veškerá sláva utichla. Bylo nutné bránit principy, jeţ
z listiny vyplývaly:
Připomínku principu vlády, která se opírá o zákony, zastínila nutnost neutuchajícího
úsilí uhájit tento princip i zbraněmi.1
Oslavy výročí osmistého však ţádná podobná katastrofa nezmařila. Uţ v době, kdy
jsem na počátku roku 2015 tyto řádky psal, bylo jasné, ţe události, jeţ se chystaly o sto let
dříve, jsou oproti těm plánovaným jen slabým odvarem. Vše začalo uţ o rok dříve, kdy
premiér v Downing Street pořádal „předjubilejní“ večírek připomínající sedmisté devadesáté
deváté výročí. V samotném jubilejním roce pak Britská knihovna shromáţdila a vystavovala
všechna čtyři zbylá vydání listiny. Výstavu později přesunula do nádherného prostředí
neogotické Královské galerie ve Westminsterském paláci. Hold listinám sloţily i Spojené
státy, kdyţ z Washingtonu poslaly originály Deklarace nezávislosti a Listiny práv jakoţto
dokumentů, které z Velké listiny práv a svobod vycházejí. Do Runnymede se 15. června
dostavila i sama královna, a to symbolicky v roli krále Jana, který tam byl donucen
poţadavky v listině přijmout. V Linocolnu, Salisbury, londýnské čtvrti Temple a všech
ostatních místech, jeţ mají s listinou spojitost, se pořádaly výstavy a debaty, konala se

1

Tehedejší tajemník Královské historické společnosti Henry Elliot Malden v úvodu sborníku Magna Carta
Commemoration Essays z roku 1917 (pozn. překl.).
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představení v dobových kostýmech a rekonstrukce událostí. BBC připravila celou
dokumentární sérii, z níţ jeden díl svěřila přímo mně. A vyšly i knihy – jako právě tato.
Touto knihou navazuji na svůj televizní dokument. Cíle a úmysly se však liší.
Na rozdíl od programu, v němţ jsem na listinu pohlíţel z optiky osmi uplynulých století, se
na těchto řádcích zaměřím na úsek deseti let mezi roky 1215 a 1225, tedy na onu dekádu,
v níţ se z listiny, která začínala jako extrémistický diktát, stal samotný základ vyvíjející se
britské ústavnosti. Důvod zaznamenat tuto perspektivu v kniţní podobě detailně vysvětluji
v celém obsahu textu a v příloze pro ilustraci přikládám zrcadlové srovnání odstavců třech po
sobě sepsaných verzí listiny z let 1215, 1216 a 1225.
Tato ilustrace čtenáři dobře představí vše, co v článcích zůstalo beze změny a co se
naopak za proběhlé desetiletí upravilo. Závěr, k němuţ srovnáním dospějeme, hovoří jasně:
listina, kterou dnes z historie známe, není plodem převratu z roku 1215, nýbrţ
konzervativního protiútoku o rok později a záměrného centristického kompromisu z roku
1225.
Celý tento příběh se svými pozoruhodnými osobnostmi, bouřlivými událostmi
a vrtochy štěstěny nepřestává fascinovat. Je také neobvykle skvěle zaznamenán a nejspíš se
jedná o první událost anglických dějin, v níţ přímo vidíme probíhající politický vývoj.
A právě proto, jako protiváhu všem triumfálním oslávám, se pokusím vše ohledně
listiny zvané Magna Carta vysvětlit z tehdejšího pohledu spíše neţ z výhledu do budoucnosti:
den po dni, jak se věci skutečně udály. Mojí snahou ale nebude odhalovat její podstatu, nýbrţ
zjistit, zda se z jejího příběhu můţeme poučit i o tom, co nás tíţí dnes. Z oslav sotva
nabudeme dojmu, ţe ne vše je dnes s odkazem Velké listiny práv a svobod v pořádku.
Na rozdíl od roku 1915 není Velká Británie vystavena otevřenému válečnému konfliktu,
přesto se potýká s hlubšími a zákeřnějšími problémy. Britská ústavnost skutečně slaví svých
osm set let, coţ je veskrze obdivuhodné, ale jako vše ostatní i ona podléhá zubu času a chátrá.
S nadsázkou lze tvrdit, ţe trpí těţkou osteoporózou. Je tedy čas zříct se jí a začít znovu? Nebo
nám pohled do doby, kdy vznikla, můţe odhalit lepší alternativu?
Čtěte a vizte.
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První kapitola

Mocný král?
Jan a jeho odpůrci
V roce 1212 se zdálo, ţe Jan, král Anglie, pán Irska a vévoda akvitánský, naváţe na
činy svých nejmocnějších předků, ne-li je přímo překoná. Jak napsal jistý neobvykle dobře
informovaný současník: „v Irsku, Skotsku a Walesu není nikoho, kdo by neuposlechl jeho vůle
a, jak známo, toho jeho otcové nedosáhli“. Byl to udivující zvrat.
Jan, narozený roku 1167, byl nejmladším z osmi dětí, pěti synů a tří dcer. Po svém otci
Jindřichovi II. mohl zdědit Anglii, Normandii, hrabství Anjou, Maine, Touraine a od své
matky Eleonory Akvitánii. Tato území, historiky nazývaná Anjououvské impérium2, tvořila
celistvý pás táhnoucí se od Skotska po Pyreneje. Ve své době se jednalo o největší územní
jednotku v Evropě, která podléhala jedinému vládci a zastínila i svrchovanou moc Francie,
pod níţ kontinentální drţavy původně patřily.
Jan, přezdívaný Bezzemek, neměl jako nejmladší syn na dědictví ţádný podíl. Byl však
připraven udělat cokoliv, aby ho získal. Otce zradil na jeho smrtelné posteli a bratra Richarda
v hodině nejvyšší nouze. Králem se za rozporuplného následnictví stal v roce 1199 a, jak
někteří tvrdili, vlastnoručně zavraţdil svého svého synovce Artura Bretaňského, rivala v boji
o trůn.
Poté, co krvavě a zákeřně uchvátil trůn, však stačil za méně neţ pět let ztratit onu lepší
část svého dědictví leţícího na kontinentu. Jako první přišlo na řadu po předcích zděděné
Anjou, kde se v opatství Fontevrault nacházela i rodinná hrobka s nádherně tesanými
a malovanými náhrobky. Poté následovaly ztráty hrabství Maine, Touraine a normanského
vévodství, aţ z celého dědictví zbyla jen Akvitánie a k ní přilehlá území.
Janův úhlavní nepřítel na kontinentu byl francouzský král Filip II., pro něhoţ se stal
rozklad Anjouvského impéria Plantagenetů ţivotním triumfem. Jeho ţivot je přesným opakem
i odrazem ţivota Janova: Filip se narodil roku 1165 jako vytouţený syn svého stárnoucího
otce Ludvíka VII., jenţ měl do té doby pouze dcery. Korunován byl ve čtrnácti, o rok později
se oţenil a nezávisle vládnout začal roku 1180 po smrti svého jiţ dávno senilního
a nemohoucího otce. V roli krále projevil stejně jako Jan krutou mocichtivost: pronásledoval
2

Téţ Angevinská či Anjouvská říše a Říše Plantagenetů: cca 1154 – 1242, státní útvar skládající se ze zemí na
Britských ostrovech a francouzských drţav rodu Plantagenetů, sídlení hrady v Chinonu a Angers (pozn. překl.).
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a vyhnal Ţidy, dostal se do rozporů s papeţem, zásadně zvýšil příjmy do královské pokladny,
utuţil královskou moc a ze všech jeho činů sršely chamtivost, prohnanost a úskočnost.
Filipovi se však toto jednání vyplácelo, coţ bylo zčásti i dílem štěstěny. Na rozdíl od
Jana se mu však díky znamenitým politickým schopnostem dařilo i v jeho zlovůli. Zatímco se
tedy Janova říše smršťovala, ta Filipova se o to víc rozmáhala. Filipův první ţivotopisec,
původní profesí lékař a později mnich, Rigord, tuto skutečnost povýšil na stěţejní událost
v ţivotě svého panovníka, kdyţ mu přimkl přídomek August.
Rigord podává vysvětlení v předmluvě králova ţivotopisu: „Letopisci běžně přimykali
přídomek Augustus těm císařům, již rozšířili moc římského státu, tedy i král Filip
jej zasluhuje, neb moc Francie rozšířil a nabyl tolika držav a bohatství.“ Zároveň dodává:
„Král se narodil v srpnu, tedy měsíci zasvěcenému prvnímu císaři Augustovi3, a v čase, kdy se
sýpky plní a překypují dary země.“
Kontrast mezi tímto líčením hojnosti a Janovým přídomkem Bezzemek uţ snad
nemůţe být křiklavější. Vedle mocenské roviny měl však spor Bezzemka a Augusta i osobní
aspekt a dostal se na úroveň duelu muţ proti muţi, v němţ vítěz bere vše. Jan aţ příliš často
polevoval, ustupoval, nebo rovnou utekl. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a tato
zbabělost se přičetla k jeho dalším neřestem, čímţ si vedle Bezzemka vyslouţil i svou druhou
neslavnou přezdívku „Softsword“, Chabý meč.
Zotavit se z těchto ran bylo obtíţné. Jan se však zotavil, a to velice rychle.
Od normanského záboru v roce 1066 pobývali všichni angličtí králové často mimo zemi, ale
Janova ztráta většiny kontinentálních drţav tento stav chtě nechtě změnila. Po uzavření
příměří s Filipem v roce 1206 se Jan začal soustředit na Anglii a hromadění peněz.
Ty vymáhal bez rozdílu ode všech, od šlechty po měšťany, od Ţidů aţ po samotnou církev
a při vymáhání uţíval všech dostupných prostředků. Byl přitom nesmírně úspěšný. Královské
příjmy více neţ zdvojnásobil a do roku 1212 nahromadil sumu nejméně 132 tisíc liber, kterou
disponoval v mincích i drţbou hradních pokladnic. Jedním ze zásadních zdrojů Janových
příjmů byla agresivní politika vůči církvi. Angličtí králové, včetně pováţlivě zboţného
a papeţům nakloněného Viléma Dobyvatele, byli odhodláni udrţet svou autoritu i nad ní. Jan
nebyl výjimkou, jenţe narazil na zdatného protivníka v osobě papeţe Inocence III. Ten byl
zhruba ve stejném věku jako Jan a papeţem se stal roku 1198, tedy pouhý rok před jeho

3

August: v angličtině a románských jazycích název měsíce srpna, pojmenován po císaři Augustovi, původní
význam latinského augustus je vznešený, odtud se odvíjí i přídomek krále Filipa II. (pozn. překl.).
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nástupem na trůn. Inocenc měl o svém papeţském poslání stejně vysoké mínění jako Jan
o svém poslání královském. Šel ale ještě dále a slovy proroka Jeremiáše své poslání
charakterizoval jako „ustavené nad národy a nad královstvími, aby plénil a kazil, a hubil
a bořil, aby stavěl a štěpoval“.
Střet byl nevyhnutelný a rozhořel se na základě následnictví arcibiskupů v Canterbury,
u stolce anglických primasů. Jan se zasazoval o jmenování tehdejšího biskupa z Norwiche,
Inocenc byl naopak rozhodnut jmenovat Štěpána Langtona. Prvně zmíněný byl typickým
správcem církevní provincie a skrz naskrz přívrţencem dle Janova gusta. Druhý z muţů platil
v Anglii za jednoho z nejvěhlasnějších intelektuálů své doby. Jan, který sám oplýval
intelektuálními zájmy, by se s volbou Langtona smířil. Zcela nepřijatelná ale pro něj byla
skutečnost, ţe Langton strávil svá akademická léta co by student i učitel v Paříţi, která byla
pýchou jeho nepřítele Filipa Augusta. Filip nechal Paříţ opevnit, vydláţdit ulice a štědře
podporoval tamější školy. Langtonův bratr Šimon, rovněţ paříţšký učenec, dostával příjmy
přímo od Filipa, zatímco on sám se těšil králově velké oblibě, a to do té míry, ţe byl
jmenován titulárním kanovníkem Chrámu Matky Boţí v Paříţi, coţ mu zajistilo příjem
i obydlí.
Inocenc znal Langtona od svých studentských let v Paříţi v osmdesátých letech
dvanáctého století. V roce 1206 ho povolal do Říma a jmenoval kardinálem, následující rok
přiměl canterburskou kapitulu zvolit ho za arcibiskupa. Jan se proti tomu ostře ohradil.
Inocenc reagoval vyzdvihnutím Langonových vlastností jako „doktora filosofie, jakož
i teologického učení“ a nepokrytě krále varoval, ţe „v této záležitosti, v níž kdysi prolil krev
svatý mučedník, arcibiskup Tomáš Becket, není radno odporovat Bohu, ni církvi svaté“.
Inocenc najisto předpokládal, ţe Jan ustoupí. Místo toho však byl králův odpor
zarytější a pře v plném rozsahu rychle přerůstala v konfrontaci mezi církví a státem, a to
v duchu „oko za oko, zub za zub“. Jan konfiskoval čím dál více církevního majetku a Inocenc
kontroval těţkými církevními postihy, počínaje vyhlášením interdiktu nad Anglií v roce 1208
aţ po Janovou exkomunikaci následující rok. Duchovní ztráty pro krále i zemi byly nezměrné,
ale spočítat Janův finanční prospěch je snadné. Jako nemálo jiných vládců své doby, se Jan
rozhodl dát přednost jistému zisku a nebrat v potaz rizika, která z toho zdánlivě plynula pro
nesmrtelnost jeho duše.
A jeho zisky z interdiktu byly vskutku impozantní. Nejlepší dobový odhad hovoří
o šedesáti tisících librách, coţ se rovnalo hrubému součtu dvou ročních příjmů.
S pohádkovým bohatstvím, o němţ předchozí králové jen snili, a s ţeleznou pěstí nad církví
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i Anglií Jan svou moc znovu pozdvihl. Nikoliv však na úkor Francie, nýbrţ Británie, kde poté
zahájil agresivní politiku vůči keltskému osídlení. Brutálně se vypořádal s anglo-irskými
barony, podmanil si severní Wales a ve Skotsku, které mu připadlo, odstranil nástupnickou
linii a počínal si jako nedotknutelný pán.
Jeho úmysly byly jasné: chtěl nahradit zaniklé Anjouovské impérium svého otce
novým a trvalejším panstvím na Bristkých ostrovech. Ale v okamţiku, kdy se jiţ zdálo, ţe
svou vizi naplní, se mu roztříštila.

Druhá kapitola

Krize
V srpnu roku 1212 pobýval Jan v Nottinghamu, aby měl dohled nad dalším surovým
taţením proti Walesu, jehoţ cílem bylo Velšany otřást a zasít v nich strach. Nechal oběsit
dvacet osm jejich zajatců a v Chesteru demonstroval námořní i vojenskou moc Anglie.
Těmto událostem však předcházela zrada: 16. srpna, jen dva dny po této hromadné
popravě, se Jan dozvěděl o velkém spiknutí baronů usilujících o jeho ţivot a trůn. Plánovali
ho buď přímo zavraţdit, nebo nechat na pospas Velšanům. Na trůn měl místo něj usednout
vůdce kříţové výpravy proti albigenským Šimon z Montfortu. Otřesený král od velšské
výpravy upustil a následně nechal zajmout všechny, jeţ z účasti podezříval. Dva význační
baroni Robert Fitzwalter a Eustach de Vescy unikli i se svými rodinami a sluţebnými do
Francie pod ochranná křídla Filipa Augusta.
Jak uvádí Barnwellská kronika, zásadní zdroj informací k této epoše Janovy vlády,
král jiţ od té doby podezříval všechny a neudělal krok bez své tělesné stráţe. Podstatnější je
ale skutečnost, ţe tato událost otřásla i jeho sebejistotou, a proto ze své agresivní politiky
ubral. Byla to průhledná snaha získat podporu, místo toho se však jeho moc zhroutila jako
domeček z karet.
Fiztwalter i de Vescy měli s Janem osobní spory. Sám Fiztwalter byl znám svou
svárlivou, výbušnou povahou a v případě prosazování svých zájmů neváhal tasit zbraň.
Ale jakkoliv byly osobní motivy těchto baronů malicherné, oba dva představovali sílu, která
je samotné přesahovala. De Vescy byl významným vlastníkem půdy na severu, zatímco
Fitzwalter vlastnil panství v Essexu a byl velitelem londýnské pevnosti Baynard.
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Sever a Londýn byly největšími ohnisky odporu proti Janově vládě, ale podobně velký byl
i odpor baronů jako samostatné společenské vrstvy.
Se svými výnosnými pozemky na obou stranách kanálu měli baroni z velikosti říše
zásadní profit a Janova ztráta francouzských drţav na ně těţce dolehla. Jako královi přímí
poddaní a svým způsobem i jeho rozvětvená rodina rovněţ takřka okamţitě zakoušeli dopady
jeho rozmarů, které se promítaly i do jeho politiky.
Tyto rozmary zasahovaly i do práva. Po celé půl století před Janovým nástupem
se jeho otec Jindřich II. zásadním způsobem zasazoval o ohromný rozmach práva a zemské
správy. Sám byl zkušeným právníkem a slovy nejvýznamnějšího britského historika
zabývajícího se dějinami práva to byl „člověk povolaný podrobně hodnotit znění listin, sám
navrhovat nové odstavce a udělovat svému vice-kancléři lekce v majetkových převodech“.
Ale Jindřichovým největším úspěchem bylo vymáhání spravedlnosti i v jeho
nepřítomnosti, čehoţ docílil zaváděním nařízení nebo normovanými královskými patenty.
Nařízení byla sepisována na pergamenové svitky a jejich pravost stvrzovalo přidání velké
královské pečeti. V průběhu Jindřichovy vlády se vydávala za účelem řešit ty nejběţnější
právní záleţitosti poddaných. Byla sepisována ve velkém a za poplatek byla dostupná
kaţdému svobodnému člověku. Předtím závisel výkon královské moci na samotné
přítomnosti panovníka, ovšem s nařízeními, pečetí a psaným slovem mohl být král i výkon
spravedlnosti dostupný kdekoliv a pro kohokoliv.
Pro většinu poddaných měly tyto kroky nesmírný přínos a Jan byl, přinejmenším
v tomto ohledu, odhodlán jít ve stopách svého otce. Rovnal se mu v míře zájmu o zemskou
správu i v její znalosti do nejtajnějších podrobností. Vychovával ho přední právní znalec,
a proto měl ke své královské roli soudce vztah. Svou vládu dokonce započal vydáním
velkolepě stylizované „ústavy“, která reformovala, stanovila – rovněţ však sníţila – výši
poplatků za udělení velké pečeti.
Právo a spravedlnost však představují dvousečný meč. A jsou ţivotně důleţité.
Je ovšem nutné vzít v potaz i to, ţe sám král v roli soudce, který hojně do výkonu
spravedlnosti osobně zasahoval, mohl spravedlnost pokřivit. Ta se pak stávala nepřiměřenou,
svévolnou a zvrhávala se tím v pouhou zástěrku pro schraňování peněz. A čím bohatší strany
sporu, tím větší pokušení.
Janova ztráta francouzských drţav se stala bodem zlomu i v dalším ohledu. Stejně jako
samotní králové usilovali i ţádostiví baroni o utuţení své moci, a to budováním vlastní
dynastické politiky: půdu a tituly chtěli předávat svým dědicům a sami se dobře oţenit, aby
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zajistili bohatá věna a vazby i pro své potomstvo. Oba procesy vyţadovaly královo svolení
a byly zpoplatněny. V případech opravdu velkého majetku, poručenství a sňatků pak byla
cena vskutku vysoká.
Tyto skutečnosti byly pro barony přijatelné. Rovněţ očekávali, ţe král nebude
tvrdě vymáhat potenciálně drtivé dluhy jakoţto cenu za ctiţádost některých z nich.
Po roce 1207 však Jan tuto svou úmluvu jako mnoho dalších porušil. Z důvodu nesplácení
dluhu Jan onoho roku zkonfiskoval půdu hraběte z Leicesteru. Větší pozdviţení však o rok
později způsobilo, kdyţ se Jan obrátil proti svému někdejšímu oblíbenci Vilémovi de Briouze.
Jeho majetek byl rovněţ zkonfiskován a rodina nucena uprchnout do exilu. Manţelku
a nejstaršího syna však uvěznili ve Windsoru, kde je nechali, jak se tvrdilo, za otřesných
okolností vyhladovět.
Jan tuto svou brutalitu vysvětloval jako nutný postih za nesplácení dluhu, a to
v souladu s vţitými zvyklostmi a zákonem o státní pokladně. Zdálo se tedy, ţe pro Jana je
zákon jen a pouze to, co míní on sám. A baroni z toho pro sebe vyvodili vlastní závěry.
Jakmile se Fitzwalter a de Vescy ocitli v bezpečí na francouzské půdě, získaly si jejich
příběhy o krutém údělu široké a soucitné obecenstvo, krále Filipa, papeţské legáty a jejich
vyhnané krajany nevyjímaje. Utkali je na míru pro všechny. Filipovi vylíčili, jak Jan hanebně
zneuctil členky jejich rodin – ve Fitzwalterově případě dceru a u barona de Vescy zase
manţelku. Před papeţským vyslancem Pandulfem své příběhy ještě přibarvili a důstojně
prohlásili, ţe proti králi brojili z pobouření nad interdiktem a nehodlali slouţit
exkomunikovanému panovníkovi. Co řekli svým krajanům, mezi nimiţ byl Giles, syn Viléma
de Briouze, dále biskup z Herefordu a Štěpán Langton, kandidát na papeţe a arcibiskup
z Canterbury, však známo není. Stačilo to však k tomu, aby se utvořila skupina lidí s jasně
stanoveným společným zájmem, který všechny do jednoho spojil, ne-li přímo spřátelil.
Do této chvíle byla obě ohniska odporu – světské i církevní – proti Janovi oddělená
a odlišná. V Paříţi, tepoucím srdci anglického exilu, a s Filipem Augustem za zády se však
obě spojila v jedno. Význam dění, které následovalo, jde pak pominout jen těţko.
Jan se jal obnovovat svou politickou iniciativu. Zahájením dalšího útoku proti svému
odvěkému nepříteli Filipovi Augustovi usiloval o sjednocení svých přátel či minimálně těch,
kteří se mu zarytě nepostavili přímo na odpor. Mezitím se pokoušel rozdělit řady nepřátel tím,
ţe vyjednával podmínky s papeţem. Oba plány se spojily 15. května 1213 v Ewellu blízko
Doveru. Tam Jan před papeţským legátem Pandulfem pokorně poklekl a vzdal se mu i před
zraky svého vojska, které shromáţdil proti Filipovi hrozícímu protiútokem na Anglii.
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Ale veškeré Janovy snahy a taktika proti Francii se obrátily v prach v bitvě u Bouvines
27. července 1214, v níţ Filipovo vojsko spojené síly Anglie, Flander a Svaté říše římské
rozprášilo.
Horší přesto byly podmínky Janova usmíření s Inocencem III., které zahrnovaly návrat jeho
hlavních odpůrců Fitzwaltera a de Vescyho do vlasti. Vůbec ze všeho nejhorší byla však
bojem vyprázdněná královská pokladna. Zostuzený Jan se tak před svými nepřáteli svíjel
zcela obnaţen. A ti neměli důvod ho šetřit.

Třetí kapitola

Záminka pro rebelii
Kdyţ Jan 13. října 1214 při návratu ze svého zmařeného francouzského taţení přistál
na pobřeţí Dartmouthu, zjistil, ţe se Anglie, jejíţ bohatství tak dlouho ţdímal, stala
neovladatelnou. Prvotní vzdor proti královskému majestátu přišel s odporem plátců odvádět
daně. Po něm se začala opozice sjednocovat a nabývat konkrétní podoby. V jejím čele nebyl
nikdo jiný neţ dobře známí odpůrci z řad baronů, nemluvě o skutečnosti, ţe se z exilu vrátili
i Robert Fitzwalter a Eustach de Vescy. Tato opozice však zvolila novou a radikálně odlišnou
taktiku.
Povstání proti špatné královské vládě, kterých nebylo málo, měla běţně formu rebelie
vedené ve prospěch konkurenčního uchazeče o trůn, coţ platí například pro zmařené spiknutí
baronů

z roku

1212.

Tehdejší

kandidát

Šimon

z Montfortu

však

nebyl

zrovna

nejpřesvědčivější a ani o dva aţ tři roky později se na obzoru neobjevil nikdo výrazně lepší.
Vraţda Janova synovce Arthura mnoţinu kandidátů s oprávněným nárokem na trůn zúţila
a královy vlastní děti byly příliš malé. Odpůrci jeho vlády tudíţ riskovali, ţe nebudou mít pro
svou revoltu ţádnou smysluplnou záminku.
Toto dilema ale umně obešli převratným krokem: za svou věc se rozhodli bojovat
nikoliv ve jménu osoby, ale myšlenky. Tou bylo sestavení podrobného programu právní
a vládní reformy, která by byla zanesena v podobě zákona nebo listiny. Na samý vrchol jejich
snahy triumfálně dospěly v Runnymede: tam se Jan Velkou listinu práv a svobod podvolil
přijmout. Jak a kdy to vše začalo, je ale obestřeno nejasnostmi.
Ve víru anglické politické scény se objevil nový muţ, jehoţ role je předmětem diskuzí
a jenţ na cestě k sepsání listiny sehrál ústřední roli: Štěpán Langton. Jeho poslání nebylo
16

vůbec snadné, jelikoţ musel slouţit dvěma či dokonce třem pánům: zaprvé králi, jemuţ po
dlouhých obstrukcích jako uznaný arcibiskup z Canterbury sloţil lenní přísahu, dále opozici
baronů, s níţ byl v čilém kontaktu nejpozději od roku 1211, kdy v paříţském opatství svatého
Viktora slouţil pohřeb někdejšího králova oblíbence Viléma de Briouze, a především pak
podléhal samotnému papeţi.
Inoncenc Langtonovi zadal jasné pokyny 15. července 1213. V nich arcibiskupovi
pravil, ţe „má učinit vše, co uzná za vhodné pro spásu královy duše a zachování míru
v království, nesmě přitom opomenout slávu a užitek apoštolského stolce a církve svaté
v Anglii“. Zadaný úkol vyţadoval sloţité kroky a brzy se ukázal jako nesplnitelný,
a to i díky horlivým zásahům samotného papeţe. Langton povahu situace pravděpodobně
předem dobře odhadl, ale i přesto se jal zadaný sisyfovský úkol plnit se svou obvyklou
svědomitostí.
Do Anglie se vrátil 9. července 1213. O jedenáct dní později vedl ve Winchesteru
slavnostní obřad usmíření. Krále zprostil exkomunikace a slouţil i za jeho účasti mši; Jan na
oplátku sloţil přísahu. Co ale odpřisáhl, není známo. Rovněţ není jisté, jestli přísahu sloţil
z vlastní vůle, nebo ho k ní Langton přiměl. Nejvěrohodnější domněnky hovoří o obnovení
královy korunovační přísahy jakoţto reakce na opětovné uvedení do společenství církve. Tato
přísaha zahrnovala trojí slib: zachovat mír a ochránit církev, zavádět dobré zákony a ty špatné
rušit a zajistit výkon spravedlnosti pro všechny.
Událost to byla vskutku významná. Janovi odpůrci a mnišští kronikáři si ji dokonce
neváhali přikrášlit a přimknout jí neskrývaný „ústavní“ význam. Královo rozhřešení bylo dle
nich podmíněno právě sloţením dané přísahy, v níţ byl dle jejich tvrzení zanesen i slib
o zachování starých svobod pro barony stvrzených listinami jeho předchůdců. Langton se
uvádí jako muţ, který pozornosti shromáţděného panstva předloţil z daných písemností
nejdůleţitější a její význam vyzdvihl. Byla to korunovační listina Jindřicha I. z roku 1100.
Kronikář Roger z Wendoveru, jehoţ záznamy jsou nejobšírnější, dokonce uvádí den
a místo, kde Langton tuto listinu předloţil: 25. srpna 1214 v někdejší Katedrále svatého Pavla
v Londýně, kde dnes stojí stejnojmenný mladší chrám vystavěný v barokním slohu. Dle
Wendovera si Langton přímo k sobě na shromáţdění přizval některé zástupce z řad šlechticů
a spravil je o Janově přísaze z Winchesteru i o právě nalezené listině Jindřicha I., na jejímţ
základě se mohli, pokud by to uznali za vhodné, domáhat starých práv a postavení, jichţ
pozbyli. Všem přítomným dovolil, aby se na dokument podívali, a rovněţ z něj nechal veřejně
číst.
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Příběh je to sice působivý, nicméně se jedná o čistě Wendoverovu verzi. I on sám
událost zaznamenává jen jako pouhou fámu, jeţ se nijak nezakládá na doloţené skutečnosti.
Je pravdou, ţe Langton toho dne v Katedrále svatého Pavla skutečně byl a dochoval se
i text jeho kázání, ale v ţádné jeho pasáţi listinu Jindřicha I. ani jiné podobné záleţitosti
nezmiňuje. Jeho náplň byla výhradně pastorační. Z této doloţené skutečnosti je nutné
vycházet: Wendoverovo líčení je tedy v zásadě nehodnověrné, neboť vykresluje Langtona
mylně jako ideového strůjce a vůdce baronského odporu – jednoduše řečeno jako jeho
zapáleného stoupence, coţ je však zavádějící. Pokud ho lze vůbec označit za jakkoliv
oddaného nebo zapáleného, pak jedině tam, kde šlo o zájmy církve. Ve státních záleţitostech
se ovšem vţdy vydával střední cestou, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu
s poţadavky samotného Inocence působil jako smiřovatel. Dluţno podotknout, ţe bez těchto
nároků by měl postavení mnohem lehčí.
Ať se tak stalo díky Langtonovu prosazování či nikoliv, nalezená listina Jindřicha I.
sehrála na podzim 1214 zásadní roli. Poráţka v bitvě u Bouvines prolomila hráz odporu proti
Janovi. Volání po obnovení listiny na to proud odporu ustálilo a proměnilo v soustředěný
nátlak.
Původní obsah udělal z listiny velice známý dokument, který se hojně šířil. Kopie se
nacházely v několika archivech, včetně archivu státní pokladny, města Londýna
a arcibiskupského stolce v Canterbury. Roger z Wendoveru nalezl kopii dokonce v St Albans
v Hertfordshiru. Jindřich I. ji adresoval všem věrným poddaným, Angličanům i Francouzům,
a Wendover ji přepsal do své kroniky. Listina samotná byla znovu stvrzena Jindřichem II.
a důvod, proč se opozici baronů tolik zamlouvala, je zřejmý.
Nade vše vystupují především dvě věci. První z nich, na níţ se upřela největší
pozornost, je ušlechtilé odsouzení korupce a zároveň vzývání starých dobrých časů i s odkazy
na zákony krále Eduarda (Vyznavače) nebo na výkon práva za jeho vlády. V samotném
dokumentu lze ale dohledat takové odkazy pouze tři a jejich stylizace je zbavena veškeré
pompy.
Mnohem okázalejší s charakteristicky barvitým projevem je Janova vlastní
inaugurační „ústava“. Svému následnictví přimkl tři atributy: dědičné právo, Boţí milost
a prozřetelnost, jednomyslné svolení a přízeň církve i lidu. Prohlásil v ní, ţe jeho největším
přáním a povinností je „zajistit svobodu a bezpečí duchovenstva i lidu, postihovat zlo
a nespravedlnost bez ohledu na to, zda vycházejí z chamtivosti, špatného soudu nebo
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kterékoliv jiné mysl kalící nemravnosti“. Zavázal se rovněţ činit vše „k ještě větší slávě Boží
i církve svaté a pro mír a pokoj všeho duchovenstva i lidu“.
Sečteno a podtrţeno, pokud se baronům jednalo o působivá slova, byla Janova
„ústava“ víc neţ uspokojivá. Zájem u nich však nevzbudila. Poloţil jsem si otázku, proč tomu
tak mohlo být? Byl to jistě manifest nedůvěry k Janovi samotnému, ale domnívám se rovněţ,
ţe důvodem byla i nedůvěra v aţ příliš vytříbený styl.
Na scénu se tedy dostala listina Jindřicha I., jeţ sice vytříbený sloh postrádala, zato
nabízela detailní ustanovení ohledně dědictví, poručenství a sňatků, coţ bylo jádrem rozporů
mezi králem a barony. Troufám si proto tvrdit, ţe právě její obsah byl oním lákavým
podnětem pro panskou rebelii v zimě na přelomu let 1214 a 1215. Baronům se v ţádném
případě nejednalo o abstraktní vymáhání někdejší spravedlnosti a ještě méně ţádali zvučné
fráze o lepších zítřcích. Nebyli to ani wilsonovští idealisté4, ani kronikáři z řad mnichů, ani
učenci jako Langton nebo moderní ústavní teoretici, kteří se více či méně nevyhnutelně
nacházejí v područí vytříbeného jazyka. Byli to prakticky uvaţující muţi, kteří ţádali
praktická řešení pro zcela konkrétní záleţitosti. Přesně to poskytovala Jindřichova listina.
Některá její ustanovení nabízela pro tehdejší nesnáze přímá řešení, jiná vyţadovala jen drobná
přepracování a jako celek představovala miniaturní vzor pro souhrnnou obnovu zákonů
a vlády.
Na cestu do Runnymede se tedy nevydali snílci s hlavou v oblacích, nýbrţ muţi, kteří
stáli nohama pevně na zemi. A směr své cesty nalezli v Jindřichově korunovační listině.

Čtvrtá kapitola

Cesta do Runnymede
Oslavy Vánoc přinesly v oné zimě plné rozporů jen krátké mezidobí klidu.
Jan vánoční svátky strávil ve Winchestru a, jak píše Roger z Wendoveru, oslavy omezil na
jediný den, načeţ se urychleně odebral do Londýna, aby se tváří v tvář setkal se svými
vzbouřenými poddanými. Setkání se uskutečnilo 6. ledna 1215, na poslední, dvanáctý den
Vánoc a svátek Tří králů, kdy si králové tradičně nasazovali své koruny a oslavoval se
samotný královský majestát.
4

Wilsonovský idealismus: politika a přesvědčení amerického prezidenta T. W. Wilsona na sebeurčení všech
národů po první světové válce (pozn. překl.).
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Janovi se však koruna na hlavě onen rok pováţlivě chvěla. Jeho poddaní přišli
vyzbrojeni a odhodláni hájit své zájmy stůj co stůj. Pokořen a zoufale politicky oslaben ztratil
král na domácí půdě veškerou iniciativu, kterou uţ nikdy ani navzdory své urputnosti
a prohnanosti znovu plně nenabyl. V zahraniční politice byla ovšem situace odlišná.
Kapitulace před Inocencem III. mu zajistila mocného a sotva očekáváného spojence.
Objevily se ale dva problémy. Prvním z nich byla vzdálenost, neboť i tomu
nejrychlejšímu poslovi trvala cesta z Říma nejméně šedesát dnů. Ač tedy byly Inocencovy
zásahy mířené na anglickou politickou scénu vţdy účinné, přesto za sledem událostí často
zoufale zaostávaly. Zásadní byl však problém druhý. Za dnů interdiktu Jan na papeţské
horlení reagoval lhostejně, ne-li přímo opovrţlivě. Jako novopečený papeţův přívrţenec ale
svůj kurz změnil. S barony to nicméně jako obvykle nijak nepohnulo. S Římem sami
souhlasili jen na oko, aniţ by se prokázali skutky, a usilovali o Inocencovo uznání. A přestoţe
se ho nedočkali, neochvějně pokračovali ve svém dosavadním jednání, s čímţ nemohl
Inocenc ani Jan cokoliv zmoci.
Setkání obou stran 6. ledna se uskutečnilo v chrámu New Temple v Londýně, který
byl postaven v tehdy módním a velice francouzském gotickém stylu a za vzor měl kruhovité
stavby Chrámu Boţího hrobu v Jeruzalémě. Tento kostel byl i s celým svým rozlehlým
areálem anglickým ústředím nesmírně bohatého a mocného Řádu templářů. Ačkoliv se
nacházel na západní hranici městského obvodu Londýna, pod město samotné nespadal.
Jednalo se o privilegované a neutrální území, kam mohli bez obav o své bezpečí dorazit Jan
i jeho odpůrci.
Na setkání se ukázalo, ţe propast mezi oběma stranami je nepřeklenutelná. Baroni,
kteří dorazili ozbrojení, trvali na Janově souhlasu stvrdit listinu Jindřicha I. Král zase na
základě této dosud nepředloţené novinky v jejich poţadavcích prosil o strpení. Nato obě
strany učinily bezprecedentní kroky. Baroni s tichou podporou některých biskupů sloţili
formální přísahu, aby za kaţdou cenu potvrzení listiny dosáhli: zavázali se „být oporou domu
Páně a věrně hájit svobodu církve a říše“. Jan na oplátku přišel se svou vlastní přísahou a po
baronech navíc poţadoval sloţit tradiční přísahu věrnosti panovníkovi s dodatkem, ţe při králi
budou stát nejen proti nepřátelům, nýbrţ i proti listině samotné.
Poté, co lednové jednání uvízlo na mrtvém bodě, hrál Jan o čas. Do druhé neděle
Velikonoční (26. dubna 1215), jíţ končily velikonoční svátky, udělil baronům glejt na cestu
do Northamptonu, kde jim slíbil další setkání a odpověď. Obě strany tento mezičas vyuţily
a snaţili se dostat se do výhody. Jan získal papeţovu podporu, čímţ se mělo vítezství
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přiklonit na jeho stranu. Tento trumf umocnil 4. března 1215, kdy byl pasován na křiţáckého
rytíře, čímţ se ocitl pod úplnou ochranou církve.
Janovo postavení stvrdily tři apoštolské listy, které byly z Říma poslány 19. března.
Všechny se mezi sebou zásadně lišily svým zněním. První z nich mířil k Janovi a taktně mu
uloţil brát zřetel na oprávněně prosby baronů a jednat s nimi mírně. Na barony se pak papeţ
obrátil v druhém listu, v němţ ostře odsoudil jejich spolčení a komploty, a ţe při vynucování
svých zájmů tasili proti králi zbraně. Pod hrozbou exkomunikace je od dalšího obdobného
počínání odrazoval a poţadoval, aby uţ další poţadavky na krále nevnášeli nedůstojně, ale
naopak s náleţitou úctou ke královskému majestátu. Rétorika třetího listu určeného Štěpánu
Langtonovi byla nejostřejší: papeţ v něm arcibiskupa káral za to, ţe jako prostředník
v usmíření obou stran selhal a sám se stal záminkou k rozepřím, neboť baroni se svými
poţadavky přišli aţ po jeho návratu do Anglie. Jeho úkolem přitom bylo přivést strany
k dohodě a napravit škody.
Inocencovy listy triplex forma pacis (trojí podoba míru) v dané kauze definovaly
ţádoucí i bytostně špatné činy způsobem, který byl „čestný, rozumný a přijatelný pro všechny
bohabojné muţe“. Tak pravil Řím. Ale tam, kde měly výnosy platit, je oni muţi – bohabojní
či nikoliv – nesli nelibě. V Anglii se tak rozhořel další boj, který měl zprvu podobu agitace
s cílem získat si oddané podporovatele. Zanedlouho z něj vzešla válka skutečná, ač byla
krátká a bez většího významu. V té se ale po třaslavém začátku vítězství přiklonilo na stranu
baronů.
Velikonoce a datum dalšího plánovaného setkání krále s barony v Northamptonu se
rychle blíţily. Obě strany jako obvykle jednaly zcela odlišně. Baroni byli cílevědomí
a organizovaní. Jan zaujal pozici obrannou, liknavou a vyhýbavou. Na začátku Velikonoc
(roku 1215 kolem 13. dubna) se baroni ze severu shromáţdili ve Stamfordu a ozbrojeni se dali
na pochod na jih. Na cestě se k nim přidaly druţiny Roberta Fitzwaltera a Goeffreyho
Mandevilla z východní Anglie, které se po příjezdu do okolí Northampotnu staly podpůrnými
silami.
Jan se mezitím znovu rozhodl porušit své sliby. Do Northamptonu se nechystal
a raději vydal nový glejt s platností do 28. května určený těm, kteří by s ním přišli vyjednávat
prostřednictvím arcibiskupa Langtona. Baroni však postupovali dále na jih. Northampton
minuli a rozbili leţení v blízkosti usedlosti Brackley patřící Saeru de Quincy, hraběti
z Winchesteru, který si s Robertem Fitzwalterem přísahal vzájemné bratrství ve zbrani.
21

Zde baroni zbraně odloţili, sepsali seznam svých poţadavků a ty poté předali Langtonovi
a královským vyslancům, kteří na místo dorazili. K seznamu přidali i neúprosné ultimátum:
Pakliže král neprodleně nepřijme a svou vlastní pečetí nestvrdí jejich požadavky, obsadí jeho
hrady, čímž ho přimějí udělit jim náhradu oněm požadavkům odpovídající.
Tím vyvstalo přímé nebezpečí občanské války.
Langton se svými druhy předstoupili před krále a jednotlivé body jeden po druhém
přednesli. Jan poţadavky baronů zamítl jako „marné a utopické, nepodloţené jedinou
oprávněnou námitkou“ a přísahal, ţe jim nikdy takové svobody neudělí, neboť by se jim tím
vydal všanc jako otrok.
Po zamítnutí ultimáta baroni své hrozby vyplnili a 5. května Janovi vypověděli
věrnost. Jako odvetu za jeho papeţské pasování na křiţáka jmenovali Roberta Fitzwaltera
svým vrchním velitelem a přimkli mu přívlastek „velitel armády Boží a církve svaté“. Poté se
vydali obléhat Janův hrad v Northamptonu, kde však poprvé narazili. Přitáhli bez obléhacích
zbraní a utrpěli první rány. Ve zmatku své obléhání stáhli a vydali se k Bedfordu.
Jan kontroval dvěma iniciativami: pokojnou a bojechtivou. Na počátku května před
rebely učinil formální ústupek: 9. května upozornil komisi v čele s papeţem na „všechny
záleţitosti a sepsané články, jeţ od nás (od krále) usilovali získat“. V ní zasedali čtyři baroni
stojící na jeho straně a čtyři rebelové. O den později prohlásil, ţe „nikoho z rebelujících ani
z jejich muţů nenechá zadrţet, ani je nezbaví drţby pozemků, ani proti nim vojensky
nezakročí, leda by to bylo v souladu se zákony země a úsudkem jejich peerů u dvora“.
O dva dny později byl však sladkým slibům konec: 12. května Jan nechal majetek rebelů
zkonfiskovat.
Nyní byli v této dosud opatrné hře argumentů a protiargumentů na tahu baroni. Svým
dekretem z 9. května Jan zřídil rozhodčí komisi. Komise potřebují předmět zkoumání a baroni
se svým obratným taktizováním jeden vymysleli. Dle mého soudu se jedná o onu „neznámou
listinu“.
Nad tímto dokumentem si historici lámou hlavy jiţ více neţ století, od doby, kdy byl
objeven. Skládá se z kopie korunovační listiny Jindřicha I. a dvanácti Janových ústupků, ať
uznaných nebo navrţených. Obě části jsou propojeny vysvětlujícím nadpisem: „Toto je
korunovační listina krále Jindřicha I., jíţ se baroni domáhají svých svobod, a k ní se přikládá
consequentia, na niţ král Jan přistoupil a jiţ uznal.“ První ze všech ústupků je formulován
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ve třetí osobě: „Král Jan se zříká zajímat kohokoliv bez soudu, za výkon spravedlnosti si
nebude ničeho nárokovat a vyvaruje se nespravedlnosti.“. Zbylých jedenáct je napsáno
nanejvýš nekrálovským způsobem v první osobě jednotného čísla („zříkám se, uděluji“ atd.).
Klíčovým slovem je výše zmíněný výraz consequentia. Jedná se o termín, nikoliv však
z oblasti práva, nýbrţ logiky. Jeho význam je argumentační řetězec, který se skládá
z jednotlivých po sobě jdoucích a logicky ze sebe vyplývajících výroků. Jinými slovy byly
Janovy ústupky vnímány jako logický důsledek toho, ţe uznal Jindřichovu listinu za legitimní
dokument, v němţ se nacházela záštita pro poţadované svobody. Platí rovněţ implikace,
ţe jednotlivé ústupky jsou navzájem provázané.
Tato „neznámá listina“ představovala vynikající odvetu za Janovy články z 9. a 10.
května. Její kvazi-akademický styl, spočívající mimo jiné v uţití termínu consequentia, byl
pro dokument takové povahy zvolen přiléhavě, zvlášť kdyţ měl být posouzen rozhodčí
komisí, v jejímţ čele zasedl někdejší paříţský učenec Inocenc III. Králi listina sebrala či měla
sebrat ochotu dodat spis o „všech záleţitostech a sepsaných článcích, jeţ od něj usilovali
získat“ a rovněţ zdůraznila logické důsledky. Vzala v potaz také králova vznešená slova
o spravedlnosti v patentu z 10. května. Zároveň jiţ s menší úctou namítala, ţe ona slova
nabudou významu, jen pokud se budou na konkrétní záleţitosti vázat v podobě seznamu
oněch jedenácti ústupků.
Tím vývoj záleţitostí v polovině května stagnoval. Řím hřímal, Jan se vytáčel a baroni
protestovali. Za těchto okolností nabízela „neznámá listina“ z této krize nejpříhodnější cestu.
Listina Jindřicha I., po jejímţ uznání baroni volali od předchozí zimy poznamenané
politickým pnutím, měla být znovu vydána. Měly k ní být přidány i „podpůrné“ články,
v nichţ měl král slíbit, ţe se spravedlnosti dostane náleţitého postavení. A zcela jistě se mělo
jednat o dodatek snad toho nejmenšího významu v dějinách.
Vše ale zvrátily události jediného dne. Robert Fitzwalter, velitel rebelů a „armády
Boží a církve svaté“, byl jako pán na Dunmow významným vlastníkem statků ve východní
Anglii, ale měl rovněţ úzké vazby na Londýn. Ty byly primárně vojenské a feudální povahy.
Jako velitel pevnosti Baynard byl zplnomocněným královským místodrţitelem města
Londýna, dědičným vlajkonošem a velitelem městské posádky. Mimo to měl díky svému
zásadnímu podílu na obchodu s vínem i vazby ekonomické. Kombinace toho všeho
znamenala úzkou síť konexí, z nichţ tam všechny zřejmě vyuţil.
Král o podporu Londýna také usiloval a 7. května vydal výnos, který občanům města
potvrdil jejich tradiční svobody a udělil právo kaţdoročně volit nového starostu.
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Výsada to byla značná, přesto se Janovi nepodařilo vymazat vzpomínku na vysoké daně
a jistá část předních občanů osnovala plány na předání města do rukou rebelů.
Fitzwalter se ujal iniciativy a rebelská armáda pochodovala přes noc z Ware na
Londýn. Tam dorazila brzy ráno v neděli 17. května. Brány nalezla otevřené dokořán a do
města vstoupila v době ranních bohosluţeb, aniţ by způsobila rozruch. Tím město padlo pod
Fitzwalterovu a Mandevilleovu kontrolu: majetek králových přívrţenců byl zplundrován a za
oběť padly i domy Ţidů, z jejichţ trosek se stal materiál na zpevnění městských hradeb.
Pád Londýna jako hlavního města koruny a říše se stal rozhodujícím zlomem.
Královská vláda se zhroutila. Převlékači kabátů z řad baronů, jejichţ počet byl značný, nyní
viděli, jakým směrem vítr vane, a houfně přecházeli na stranu rebelů. Baroni, kteří setrvali na
své neměnné pozici, sklízeli výhruţky v podobě války, jeţ měla být vedena proti jim
samotným i jejich majetku. Stateční byli ti, jiţ setrvali – nebo vypočítaví.
Janovi netrvalo přijetí nevyhnutelných důsledků ani deset dní. 27. května se uzavřelo
příměří a obě strany jmenovaly své prostředníky ve vyjednávání. Poslední květnový den král
dorazil na hrad Windsor, kde s výjimkou krátké přestávky setrval jakoţto ve své rezidenci aţ
do konce června.
A 10. června dorazil do Runnymede.
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3. Překladatelská analýza
Následující překladatelská analýza originálního textu vychází z pojetí německé
teoretičky Christiane Nordové v její práci Textanalyse und Übersetzen. Analýza se postupně
věnuje vnětextovým a vnitrotextovým faktorům, které dokládá autentickými případy
z překládaného textu, jímţ je první tištěné vydání publikace Magna Carta, The True Story
Behind the Charter z roku 2016. Veškeré autentické doklady jsou opatřeny označením, kde
konkrétně je lze v samotném textu dohledat.

3.1. Vnětextové faktory

3.1.1. Autor, záměr autora
Autorem publikace Magna Carta, The True Story Behind the Charter je přední britský
historik David Starkey. Historii vystudoval na univerzitě v Cambridge, kde se jiţ na počátku
své akademické dráhy začal úzce specializovat na dějiny aristokracie, vývoj monarchie a její
úlohu v dějinách britské společnosti. Řadí se rovněţ k nejvýznamnějším historikům, kteří se
zabývají vývojem britské ústavnosti a demokracie. Na své domovské univerzitě v Cambridge
působil i v roli vyučujího, později se ovšem přesunul na London School of Economy.
Je členem Královské historické společnosti a nositelem Řádu britského impéria, který mu byl
udělen za rozsáhlou badatelskou a publikační činnost. Úzce spolupracuje s televizní stanicí
BBC, pro kterou připravil řadu historických dokumentárních sérií, z nichţ ta nejznámější
pojednává o významu všech po sobě jdoucích královských dynastií, jeţ v Británii vládly. Jeho
osobní zájem se stáčí zejména k Tudorovcům, o těch vydal samostané publikace.
V rámci britského veřejného ţivota je známou osobností. Jako komentátor
a analytik pravidelně vystupuje ve zpravodajských, diskuzních a publicistických pořadech,
jakými jsou například The Question Time, Newsnight či This Week. Za léta učinkování
v těchto pořadech proslul rovněţ díky svému přímočarému vyjadřování a odporem ke
k zavedeným konvencím politické korektnosti. Je kritikem masové imigrace, zastáncem
britského unionismu a v době před referendem o setrvání Spojeného království v EU se
otevřeně vyslovil pro vystoupení, jak dal ostatně najevo i v příslušných televizních relacích.
Za některé silnější výroky na adresu různých společenských skupin či politicky činných osob
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si vyslouţil ostrou kritiku především z řad jiných veřejně vystupujících historiků
a komentátorů.
V roce 2015 pro BBC připravil zhruba hodinový dokument s názvem David Starkey’s
Magna Carta5, kde široké britské veřejnosti prezentuje význam Velké listiny práv a svobod
v současnosti. Jak sám v předmluvě, která je součástí předloţeného překladu, uvádí,
publikací navazuje na svou práci v televizním dokumentu tím, ţe v ní vysvětluje
chronologický vývoj a komentuje samotný proces v kontextu dějinných událostí, které
k vydání listiny vedly.
Jako přední historik účinkoval i v panelových diskuzích na dané téma, a to například
Magna Carta: Myth and Meaning6, nebo v americkém konzervativním institutu CATO, kde
měl přednášku s názvem Magna Carta and Modern Controversies from Multiculturalism to
Political Correctness7. Z obou diskuzí existuje záznam, který je veřejně přístupný na
internetu.
V rámci autorovy osobnosti a záměru jeho práce je vedle výše uvedených názorů
nutno zmínit jeho celkové politicky konzervativní smýšlení, jímţ se v médiích netají a které
se rovněţ nepřímo projevilo v následující pasáţi předmluvy.
„The conclusion is inescapable: the Charter that is known to history is a product, not
of the revolution coup of 1215, but of the conservative-fight back of 2016 and the
counsciously centrist compromise and bargain of 1225.“ (s. 5)
V zásadě však svůj subjekt v rámci výkladu potlačuje. V původním textu samotného
výkladu látky se objevilo jen minimum pasáţí, kde jako autor přímo vyjadřuje nebo naznačuje
své názory. Pokud se ale objeví, nemají apelativní povahu a jejich primárním cílem není
přimět čtenáře změnit vlastní názor.
5

David Starkey's Magna Carta. BBC Two [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z:
http://www.bbc.co.uk/programmes/b05139m4
6

Magna Carta: Myth and Meaning [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z:
http://www.intelligencesquared.com/events/magna-carta-myth-and-meaning/
7

Magna Carta and Modern Controversies from Multiculturalism to Political Correctness. CATO
Institute [online]. 2015 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: https://www.cato.org/events/magna-carta-moderncontroversies-multiculturalism-political-correctness
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„But also, I think, because they did not much trust fine words either.“ (s. 30)
„And this, I would argue, is why it was so attractive to John’s rebellious baronage;“
(s.30)
Nedílnou součástí autorova projevu jsou i jeho specifický idiolekt a záliba v uţívání
metaforických a často hyperbolických vyjádření. Těmto záleţitostem se blíţe věnují příslušné
kapitoly (3.1.4. Funkční styl a funkce textu; 3.2.7. Stylistická rovina; 4.5. Stylistické
prostředky).

3.1.2. Čtenář
Zamýšleným příjemcem originálního Starkeyho textu je britský čtenář, který na
odpovídající úrovni zná dějiny Velké Británie a především pak britské dějiny v období raného
a vrcholného středověku. Text se svým obsahem ani formou neřadí k odborné studii, ale
inklinuje k populárně vědecké publikaci (podrobně kapitola 3.1.4. Funkční styl a funkce
textu). Přesto můţe čtenář narazit na ozvláštňující prvky v autorově stylu, lexiku a především
pak členitější syntaxi, která je pro něj typická (kapitola 3.2.5. Syntaktická rovina).
Text pracuje s nutnými presupozicemi, které se však od cílových čtenářů předem očekávají,
proto autor na ţádném místě neuţívá vysvětlivek. Doprovodným materiálem se můţe čtenáři
stát Starkeyho televizní dokument či panelové diskuze uvedené výše v kapitole 3.1.1. Autor,
záměr autora.
Situace potenciálního českého čtenáře bude, zejména v oblasti poţadavků na
presupozice, totoţná se situací britského čtenáře, jehoţ základním znalostem se musí rovnat
i znalosti příjemce překladu. Na rozdíl od originální verze ale překlad místy uţívá
vysvětlivek, aby doplnil sloţitější kulturně či jazykově vázané výrazy a pasáţe. České
čtenářské obecenstvo bude přirozeně oproti tomu britskému výrazně uţší. Cílovou skupinou
budou lidé s hlubším zájmem o britskou historii, neboť se popisovaná událost, ačkoliv nabyla
světového významu, v českém prostředí vzhledem ke svému kulturnímu zakotvení cíleně
uvádí jen v odborných historických a právních publikacích, v rámci středoškolského dějepisu
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a společenskovědních seminářů. O slavnostech osmistého výročí však informovala některá
česká média8

3.1.3. Místo, čas, médium
Kniha Magna Carta, The True Story Behind the Charter vyšla ve Velké Británii na
jaře 2015, a to v elektronické podobě. Vydalo ji nakladatelství Hodder & Stoughton, s nímţ
David Starkey dlouhodobě úzce spolupracuje a jeţ vydalo i některé z jeho předešlých
publikací. Nakladatelství knihu vydalo v tištěné i elektronické podobě.
Překlad v této práci vychází z tištěné podoby vydané poprvé v roce 2016. Tištěná
kniha je vázaná v měkkých deskách zvaných paperback, jeţ vyţadují menší náklady. Dá se
proto předpokládat, ţe vydavatel i tímto krokem cílil na co nejširší publikum, včetně studentů,
neboť cenová hladina knih je ve Velké Británii vyšší neţ v České republice. V rámci média
nelze opomenout Starkeyho televizní dokument (viz 3.1.1. Autor, záměr autora), k němuţ se
hlásí v předmluvě a přímo uvádí jeho vztah ke kniţní publikaci. Dotyčný dokument však
nebyl odvysílán na ţádném českém kanálu. Nebyl proto přeloţen, ani opatřen titulky,
a zmínka v překladu se tudíţ omezuje pouze na uvedení jeho samotné existence bez bliţších
okolností i názvu.
Nejvýznamnějším z těchto tří faktorů je však čas, který se stal příčinou některých
překladatelských problému, jeţ jsou v následujícím tematickém celku práce cíleně zmíněny.
Jak jiţ bylo uvedeno, kniha vyšla záměrně k příleţitosti osmistého výročí vydání Velké listiny
práv a svobod, které se slavilo 10. června 2015. Sloţitá pragmatika času se projevuje
v předmluvě, kde autor prozrazuje bliţší časové údaje a společenské okolnosti v době, kdy
knihu i její předmluvu psal. Samotná předmluva, která byla, soudě dle uvedeného času,
napsána jako finální část, pochází z února 2015. Tou dobou probíhaly přípravy oslav, coţ
autor udává uţívanými časy. Hlavní událost proto líčí jako věc, která má nastat. Vzhledem
k době vydání originálu by však český překlad vyšel aţ po proběhlém výročí, a proto nebylo
z hlediska časové posloupnosti a sledu událostí moţno zachovat uvedené časové údaje.

8

Před 800 lety byla podepsána Magna charta libertatum, Velká listina práv a svobod.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/pred-800-lety-byla-podepsana-magna-charta-libertatum-velkalistina-prav-a-svobod--1502017 [online]. [cit. 2017-04-05].
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Tyto údaje byly vědomě buď příslušně pozměněny, například cestou generalizace, nebo zcela
vynechány, aniţ by utrpěl věcný význam původního sdělení.
Kniha samotná by mohla v České republice vyjít v historické edici u různých
nakladatelství, která se specializují na populárně naučné a odborné publikace, dále
v akademických nakladatelstvích působících při univerzitách, a to například na základě
podpory britských kulturních institucí působících na českém území jako je Britská rada
(British Council). Přeloţená kniha by tedy vyšla jako celistvá publikace v původním médiu
i formátu. V úvahu lze však brát i její potenciální elektronickou podobu, jeţ je co do
ekonomického hlediska úspornější.

3.1.4. Funkční styl a funkce textu
Paradigma, z něhoţ vychází následující klasifikace funkčního stylu a funkcí textu se
opírá o teoretický výklad v publikaci Současná stylistika (Čechová et al., 2008), která vychází
z tradice české funkční stylistiky a čerpá z teoretických koncepcí Praţského lingvistického
krouţku. Na základě tohoto paradigmatu lze text jednoznačně zařadit do stylu odborného
a text klasifikovat jako populárně naučný, ačkoliv autor uţívá doplňkových prvků aktualizace
typických pro styl řečnický a beletristický.
David Starkey má jako akademik bohaté zkušenosti s psaním textů ryze odborné
povahy. Díky působení v médiích si ovšem vytvořil svůj nezaměnitelný poutavý idiolekt, jeţ
je záměrně přístupnější širšímu publiku a který v mluvené komunikaci dovede vhodně
doplňovat o suprasegmentální prvky. Styl překládaného textu v sobě nese všechny
charakteristické rysy jeho projevu.
Odborný charakter publikace tkví v samotném historickém tématu a v převládajícím
slohovém postupu, kterým je výklad. Starkey vysvětluje souvislosti, význam historických
událostí i to, jak po sobě následovaly. Ve svém výkladu uţívá odborných historických
termínů, z nichţ mnohé jsou silně kulturně vázané (doklady v kapitole 3.2.4. Lexikální
a morfologická rovina).
Řečnické prvky, prvek apelu na čtenáře, se nejvíce projevují v jiţ zmíněné předmluvě.
Starkey v ní hojně uţívá obrazných vyjádření, které čtenář snadno dekóduje (3.2.7. Stylistické
prostředky).
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„…a scale that makes the projected events look very small beer.“ (s. 4)
„But it is also showing its age and cracking at the joints.“ (s. 6)
Dále v ní cituje z jiných textů a projevů, coţ naznačuje uţitím uvozovek, a uţívá ustálené či
nápadné řečnické figury (viz kapitoly 3.2.6. Intertextualita a 3.2.7. Stylistická rovina).
„…it determined that the celebrations 'should be directed by competent persons'.“ (s.3)
„Thus spoke Rome.“ (s. 38)
A rovněţ se obrací na čtenáře buď nepřímo řečnickými otázkami nebo imperativem:
„Is it time to give up and start again?“ (s. 6)
„Read and see.“ (s. 6)
Ve výkladu samotném jsou však řečnické prvky na pozadí a místy, pokud se
vyskytnou, přecházejí spíše v prvky úvahové:
„Why, I wonder?“ (s. 30)

Beletristický charakter se projevuje konkrétně v chronologii a členění do kapitol,
kterým dal autor příznačné názvy. Ty jsou buď tematické (např. třetí přeloţená kapitola
nazvaná Crisis), které přímým pojmenováním dopředu prozrazují její látku, nebo
symbolizující či metaforické (např. kapitola čtvrtá Road to Runnymede), jejichţ funkce je
téma pouze naznačit a navnadit čtenáře k četbě (Levý 2012: 140n).
Jednoznačně převaţující a primární je v textu funkce sdělovací. Text si bere za cíl
podrobněji vyloţit rozebírané historické události a zasadit je do souvislostí. Soustředí se proto
na detailnější informace, které mají čtenáři doplnit znalosti, jeţ se u něj předpokládají. Tato
sdělovací funkce ovšem nenabírá podobu učebního stylu, jenţ je v rámci stylu odborného
rovněţ zahrnut.
Při komentování současné politiky v médiích proslul Starkey uţíváním expresivity.
Expresivní funkce je ovšem v tomto jeho díle výrazně potlačena. Skutečnosti, ţe se Starkey
jinde nezdráhá expresivity uţít, si ale všimla jistá autorka sloupků v tradičně levicovém
deníku The Guardian, která v jednom svém internetovém příspěvku souvisejícím se
Starkeyho výklady o Velké listině práv a svobod poznamenala o stylu jeho projevu
následující:
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„I enjoy him. He’s a turn. Sometimes a tiresome turn, sometimes an offensive turn,
but always a bracing one. And when he brings his attention back to bear on matters
historical rather than starting rucks on Question Time, the result is always fresh,
exhilarating and illuminating.“9
Nelze opomenout ani funkci estetickou, která úzce souvisí s metaforickými a stylově
vysokými vyjádřeními. Autor nemá cílenou potřebu předkládat text vysokých estetických
kvalit, nicméně dbá na prvky, které by jeho styl ozvláštnily a podtrhly jeho celkovou
charakteristiku, na níţ si zakládá. Estetickou funkci lze doloţit i na občasném uţití
vypravování. Dokladům této funkce dále věnují kapitoly 3.2.4. Lexikální a morfologická
rovina a 3.2.7. Stylistické prostředky.
Poslední funkcí, která se minimálně v náznaku vyskytla, je funkce metajazyková.
Ve čtvrté kapitole Starkey komentuje, jakou mluvnickou osobu král Jan uţil v dokumentu, jeţ
je podtématem celého úseku:
„The first of the ensuing concessions takes the form of a third-person statement: (…);
the remaining eleven are all couched, most unroyally, in the first person singular
('I concede, I grant, I ought').“ (s. 41)

3.2. Vnitrotextové faktory

3.2.1. Téma a obsah
Tématem knihy je Magna Carta, The True Story Behing The Charter je výklad
politických a mocenských událostí jasně ohraničeného období anglických dějin v druhém
a třetím desetiletí 13. století, během nichţ vznikla právní listina latinsky zvaná Magna Carta
Libertatum (zkráceně pouze Magna Carta), jenţ je v rámci anglické, potaţmo britské historie,
přelomovou událostí, neboť poloţila základy britské demokracie. Hlavním předmětem
výkladu jsou předvoj, okolnosti, proces a důsledky jejího vzniku i důleţité historické
9

David Starkey’s Magna Carta review – he’s a far better history teacher than political pundit [online]. 2015 [cit.
2017-04-05]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/jan/27/david-starkeys-magna-cartareview-history-political
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osobnosti, jeţ se na něm podílely. Starkey dle svých vlastních slov kladl důraz na zachycení
vývoje:
„And that is how I try to tell it, as it happened day by day rather than with an eye to
the future.“ (s. 5).
Předmluva informuje především o oslavách, které se chystaly k osmistému výročí
vydání listiny roku 2015. Ty dává do kontrastu s oslavami, které se měly konat o sto let dříve
a byly zmařeny první světovou válkou. Starkey předkládá důvody, proč je listina významná,
okrajově zmiňuje politickou situaci ve Velké Británii, která v době psaní jeho knihy panovala,
a problémy, které zemi tíţily. V závěru předmluvy navnazuje čtenáře k úvaze, zda je listina
po osmi stoletích aktuální a můţe přinést odpověď na politické a společenské záleţitosti
současnosti.
První přeloţená kapitola s názvem The Great King? John And His Enemies je
uvedením do kontextu doby a událostí. Starkey v ní představuje hlavní aktéry, jiţ se objevují
i v dalších kapitolách. Jedná se především o anglického krále Jana Bezzemka, francouzského
krále Filipa II. Augusta, papeţe Inocence III. a arcibiskupa z Canterbury Štěpána Langtona.
Starkey srovnává tehdejší význam královské moci v Anglii a ve Francii a důleţitý aspekt
tehdejší svrchované moci anglických panovníků v jejich kontinentálních drţavách, jeţ se
později staly součástí Francie. Jeho srovnání jde aţ na úroveň samotných osobnostních rysů
obou zmíněných panovníků. K výčtu těchto rysů Starkey přidává citace pramenů dobových
kronikářů. Tím doplňuje svá tvrzení o politickém vývoji, který oba monarchové, zvláště pak
Jan Bezzemek v Anglii, spustili. Nezanedbává ani vliv papeţe Inocence, který do událostí
zasahoval.
Druhá kapitola nazvaná Crisis se věnuje samotným krokům, které Jan Bezzemek ve
své správě Anglie podnikal, a dopad ztráty kontinentálních drţav, která mu později přezdívku
Bezzemek (Lackland) vyslouţila. Vykládá i o významu baronů, tedy urozených vlastníků
půdy s garantovanými právy, kteří usilovali o větší dělbu moci s panovníkem a stavěli se na
odpor jakémukoliv zásahu proti svým tradičním výsadám a svobodám, o něţ král Jan usiloval.
Kapitola třetí Rebels With a Cause jiţ obsahuje výklad o konkrétních krocích, které
proti sobě král a baroni podnikali, a rovněţ předvoj, který vznik listiny podmínil. Důleţitou
součástí je i činnost Štěpána Langtona jako prostředníka, který dle Starkeyho musel hledat
kompromis ve sluţbě třem různým stranám – králi, baronům a papeţi.
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Čtvrtá, poslední přeloţená kapitola Road to Runnymede se v chronologickém pořadí
věnuje početným událostem a zvratům těsně před tím, neţ byl král Jan donucen listinu Magna
Carta v jejím prvotním znění 10. června 1215 v Runnymede přijmout.

3.2.2. Presupozice
David Starkey počítá s čtenáři, kteří jsou vázáni totoţným prostředím a kulturním
i historickým povědomím. Potenciální čtenář se musí rámcově orientovat v anglických
dějinách, musí být schopen rozklíčovat místy obtíţnější kulturní, historické, náboţenské či
mytologické termíny, obraty či aluze jako například níţe uvedené.
„…in quoting the words of prophet Jeremiah;“ (s. 12)
„Nevertheless he set himself to discharge his Sisyphean task;“ (s. 26)
„The barons were not Wilsonian idealists;“ (s. 30)
„This was the last of the twelve days of Christmas and the feast of the Epiphany or
Three Kings;“ (s. 35)
„…and demanded barons to swear the traditional oath of allegiance;“ (s. 37)
Na překladatele jsou kladeny zcela totoţné presupozice. Jeho úkolem je ovšem
rozhodnout, jak je u kterých pasáţí vhodné a nutné presupozice u zamýšleného čtenáře
aktivovat a usnadnit mu interpretaci textu. Musí si uvědomit, které z dotyčných úseků jsou
pro hypotetického čtenáře překladu uchopitelné v ekvivalentní přeloţené podobě, které je
nutno substituovat, nebo vynechat, a které je vhodné opatřit explikací buď implicitně jako
součást textu, nebo explicitně například poznámkou pod čarou.
Jako překladatel jsem zvolil implicitních doplnění v rámci textu v podobě vsuvek, či
vedlejších vět i překladatelských poznámek pod čarou. Konkrétní doklady jsou uvedeny
například v kapitolách 4.1.1. Kontext místa a 4.1.2. Kontext času, v níţ jsou vybrané části
originálu i překladu konfrontovány.
Presupozice úzce souvisí i s očekávanou slovní zásobou čtenáře a orientací v příslušné
terminologii (kapitola 3.2.4. Lexikální a morfologická rovina).
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3.2.3. Kompozice a slohové postupy
Celá kniha je členěna do dvou větších celků. Prvním z nich je text samotného autora
členěný do čtrnácti tematických kapitol doplněných o prolog. Druhým celkem je následná
příloha samotných článků listiny Magna Carta ve třech srovnávaných verzích, které autor
opatřil komentáři. Kapitoly jsou členěny do odstavců, z nichţ kaţdý zhruba odpovídá
mikrotématu v rámci kapitoly.
Slohové postupy, které Starkey uţívá nejhojněji, jsou výklad a popis. Ty jsou
příznačné pro texty psané v odborném stylu. Je však nutné však podotknout, ţe v některých
úsecích textu vyuţívá i postupu vypravovacího, jenţ je typický pro styl umělecký. Dané
úseky uţívající vypravování, jejichţ délka se pohybuje od několika řádků aţ po celé odstavce,
se zaměřují na konkrétní jednání historických postav.
„Fitzwalter was in on the game and the rebel army marched overnight from Ware.
They arrived early on the morning of Sunday, 17 May. They found the gates open and
'entered the city without any tumult while the inhabitants were performing divine
service'. Fitzwalter and Mandeville took control: the property of the king’s supporters
was plundered and the houses of the Jews demolished and used as building materials
to strengthen the city’s defences.“ (s. 43)
Uţitím vypravování Starkey sleduje upoutání čtenářovy pozornosti a oţivení výkladu
takto zaměřené problematiky. Odmyslíme-li si analýzu textu co do uţitých slohových
postupů, pak uţ jen samotná část názvu celé knihy The True Story Behind the Charter má ve
čtenáři evokovat, ţe náplní nebudou pouze strohé vědecké výklady, ale i převyprávěný příběh
či jeho úlomky, které jsou kohezní. Tento postup zahrnující kombinaci výkladu a vyprávění
Starkey uţívá v mluvené formě i ve svých četných dokumentárních sériích pro BBC, jejichţ
zhlédnutí bylo při analýze originálního textu cennou zkušeností.

3.2.4. Lexikální a morfologická rovina
Příslušnost k funkčnímu stylu odbornému a výklad jako převládající slohový postup
jsou v souladu s výrazně neutrální a odbornou podobu lexika. Objevuje se řada termínů
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uţívaných v historickém diskurzu, které jsou podmíněny obdobím, o kterém kniha pojednává,
nebo čistě vědeckou terminologií z oblasti historie a práva (včetně práva kanonického).
Uvedené příklady a s nimi další spadající do téţe kategorie budou v kontextu překladu dále
zmíněny v kapitole 4.2. Lexikální rovina.
Příkladem historicky podmíněných termínů (včetně toponym) vázaných rozebíraným
obdobím mohou být následující výrazy:
„The resulting block of territories, known to historians as the Angevin Empire,
stretched from Scotland to the Pyrenees;“ (s. 9)
„…he carried the the Anglo-Norman conquest into the heart of north Wales;“ (s. 14)
„…Simon de Montfort, the leader of the Albigensian Crusade;“ (s. 17)
Objevují se názvy dnes jiţ mnohdy historických funkcí a s nimi souvisejících výrazů:
„…to have been given a prebend at Notre Dame;“ (s. 13)
„…to frame a new clause and give his vice-chancellor lesson in conveyancing;“
(s. 18)
„…and made a formal surrender of his kiongdom to the papal legate Pandulf;“ (s. 22)
Dále názvy jedinečných funkcí a titulů (ve spojení se jmény a toponymy):
„…and the Archbishop of Canterbury and the Lord Mayor of London;“ (s. 3)
„…Lord of Ireland and Duke of Aquitaine;“ (s. 9)
Oficiální pojmenování vědeckých, kulturních, státoprávních a církevních institucí:
„The lead was taken by the Royal Historic Society.“ (s. 3)
„There is a whole season of programmes on the BBC;“ (s. 4)
„…first in the British Library and then in the neogothic splendours of the Royal
Gallery in the Palace of Westminster“ (s. 4)
„…in accordance with the custom of our kingdom and the law of the Exchequer;“
(s. 20)
„…the honour and advantage of the Apostolic See and the English church.“ (s. 26)
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Objevily se i (v některých případech opakovaně) cizí výrazy s povahou termínů,
a to konkrétně latinské, které autor pro zachování autenticity nepřekládal, nicméně je vysvětlil
a pro odlišení uţil kurzívy:
„The barons, (…), seem to have entered into a formal conjuratio, or sworn
undertaking;“

(s. 36)

„The key word of course is consequentia. Consequentia is a technical term, but of
logic not of law. It means a 'chain of reasoning or argument'.“ (s. 41)
V jednom případě ovšem autor uţil zavedeného termínu v podobě kompozita, v němţ
je zakomponována původně latinská předloţka cum:
„The were military-cum-feudal;“ (s. 42)

Příklad výrazu cizího původu, který však není terminologické povahy, lze nalézt v následující
větě:
„The were joined en route by Robert Fitzwalter and Geoffrey Mandeville;“ (s. 38)

Dále se vyskytly termíny a obraty z obecné terminologie historického, právního
a společenského diskurzu, které autor na základě očekávaných presupozic nevysvětloval (viz
kapitola 3.2.2. Presupozice):
„English kings – including the notably pious and papalist William the Conqueror –
were determined;“ (s. 12)
„The writ was written on a slip of parchment and authenticated by attaching the great
seal.“ (s. 19)
„And the richer the litigant, the greater the temptation.“ (s. 19.)
„That year, the lands of the Earl of Leicester were declared forfeit for the nonpayment of debt.“ (s. 20)
„The challenge to royal power began with a general taxpayer’s strike.“ (s. 25)
„…to whom he swore a fealty after his long-delayed admission as archbishop;“ (s. 26)
„In short as a partisan.“ (s. 28)
„…instead on 23 April he issued a safe conduct, which ran till 28 May;“ (s. 39)
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David Starkey rovněţ záměrně uţil vysoce specifických a stylově vysokých výrazů,
s nízkou frekvencí výskytu, z nichţ některé mohou být vzdáleny i rodilému mluvčímu:
„Told like this, it is an antidote to some of the triumphalism;“ (s. 5)
„…and knowledge of its most arcane details;“ (s. 19)
„…the two principal foci of opposition to John;“ (s. 21)
Z hlediska morfologie nelze opomenout vysoký výskyt kompozit se spojovníkem.
Tato kompozita jsou buď vlastní, a to podmíněná objektivními kategoriemi a jazykovými
pochody (např.: konverze mezi slovními druhy: fight back / fight-back), nebo utvořená
autorem na základě kontextu například z důvodu větší srozumitelnosti – autor můţe uţitím
spojovníků zdůraznit příslušnost k jistému slovnímu druhu. Kompozita obsahují především
výrazy z kategorie autosémantických slovních druhů. Autosémantickému výrazu můţe
předcházet prefix, nebo za ním můţe následovat předloţka. Z hlediska slovnědruhové
příslušnosti se jedná o substantiva, adjektiva a rovněţ kategorii participia. Pravidel na uţití
spojovníků je celá řada, pro potřeby komentáře překladu však není nutné se jimi hlouběji
zabývat. Níţe jsou uvedeny doklady těchto kompozit, které reprezentují všechny výše
uvedené druhy. Rozboru vybraných kompozit z hlediska překladu se věnuje kapitola 4.3.2.
Kompozita.

„…but of the conservative fight-back of 1216;“ (s. 5)
„Philip‘s life was a mirror-image of John’s.“ (s. 10)
„…to France and the ever-welcoming arms of Philip Augustus;“ (s. 17)
„give his vice-chancellor lesson in conveyancing;“ (s. 18)
„But law and justice are two-edged sword.“ (s. 19)
„…the penalties for the non-payment of debt“ (s. 20)
„…to resist Philip Augustus’s threatened counter-invasion of England.“ (s. 22)
„…to whom he swore a fealty after his long-delayed admission as archbishop;“ (s. 26)
„…on grounds of the unheard-of novelty of their demands;“ (s. 36)
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V textu se vyskytla i řada vţitých kolokací:
„The former was a typical clerical administrator and a king’s man through and
through; the latter was the most intellectually distinguished Englishman of his day.“
(s. 12)
„John took steps to regain his political initiative.“ (s. 21)
Významnou sloţku uţitého lexika tvoří i obrazná pojmenování a idiomy, jejichţ
úkolem je vyjádření zjednodušovat, oţivit nebo vizualizovat. Těmto aspektům i s jejich
doklady se ovšem podrobněji věnuje kapitola 3.2.7. Stylistické prostředky.

3.2.5. Syntaktická rovina
Syntax překládaného úryvku lze jednoznačné označit za vysoce promyšlenou
a členitou. Objevují se poměrně sloţité větné struktury, podřadná souvětí a příznačným
prvkem je autorovo vkládání dílčích pasáţí, které ve větách odděluje především pomlčkou.
Do kontrastu s převládající členitou syntaxí ovšem vstupují důmyslně umístěné jednoduché
věty.
Reprezentativním vzorkem převládající syntaxe s většinou charakteristických prvků
můţe být následující odstavec:
„This surely is the point. Wendover’s story is fundamentally implausible because it
presents Langton in a false light, as a theoretician and leader of the baronial cause.
Now Langton could be – and was – vigorously partisan where the interest of the
Church were involved. But in matters of state his role – as required both by Innocent’s
instructions and the dictates of his own conscience – was go-between and
peacemaker.“ (s. 28)

Na začátku výše uvedeného odstavce stojí úvodní věta jednoduchá. Totéţ platilo i pro
následující doklady vět jednoduchých (s výjimkou prvního dokladu v pořadí, jeţ se nacházel
na konci odstavce) s nekomplikovanou vnitřní syntaxí, jejichţ funkcí bylo předeslat
mikrotéma následujícího odstavce:
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„It was an astonishing turnaround.“ (s. 9)
„A clash was inevitable.“ (s. 12)
„But treason struck first.“ (s. 17)
„Two things stand out.“ (s. 29)
„There were only two problems.“ (s. 35)
Vedle vět jednoduchých se vyskytly i vyčleněné větné ekvivalenty nominální
a adverbiální povahy či, v případě druhého dokladu, komparativní konstrukce s elidovaným
slovesem:
„Even in matters of justice.“ (s. 18)
„And the richer the litigant, the greater the tempation. (s. 19)
„Radically so.“ (s. 25)
„In England.“ (s. 35)
Výše zmíněné vloţené pasáţe ve větách, které jsou doloţeny i v uvedeném odstavci,
jsou parenteze (vsuvky). S větou souvisí významově, mluvnicky jsou však vyčleněny. Slouţí
k detailnějšímu komentáři, uvedení dílčích informací nebo rovněţ jako prostředek aktuálního
členění větného, pokud chce autor vytknout konkrétní větný člen. Parenteze se oddělují
čárkou nebo pomlčkou. Mohou být s predikací i bez ní. Autor uţíval obou uvedených
moţností. Při porovnání všech vsuvek (nejen níţe uvedených dokladů) je patrné, ţe pomlček
uţíval především v případech, kdy se v nich vyskytla predikace nebo participium.

„…the gains were immense and John, in this regard at least, was eager to follow;“
(s. 19)
„With John on the throne the law, it seemed, meant just what the king chose;“ (s. 20)
„The barons, for their part, drew their own conclusion.“ (s. 20)
„Revolts against royal misgovernment – and there had been many – typically took
took the form of a rebellion in favour of a rival claimant to the throne.“ (s. 25)
„John spent the feast itself at Winchester – limiting the celebrations to a single day,
according to Wendover – before hastening back to London;“ (s. 35)
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Podíváme-li se na problematiku těchto doplňujících elementů podrobněji, můţeme
další doplnění nad větný rámec klasifikovat jako tzv. disjunkty, či příslovečné určení
nezačleněné do větné stavby (Dušková 2012: 474n) Jedná se o příslovečné větné
modifikátory, které mají komentovat význam a jsou nositeli modality věty či souvětí jako
ucelené jednotky.
„More importantly, his confidence faltered;“ (s. 17)
„In short, if the barons had wanted in fine words, John’s inaugural 'Constitution'
supplied them in abundance.“ (s. 30)
„This year, instead, John’s crown tottered.“ (s. 35)
„And it would, almost certainly, have been the merest footnote in history.“ (s. 42)
Tato kategorie se ovšem můţe v některých svých dokladech a na základě různých
teoretických zdrojů krýt i se zmíněnými parentezemi. Jelikoţ se však nejedná o téma této
práce, lze se pro potřeby překladatelské analýzy spokojit s tímto základním rozlišením.
Další syntatkické prvky jiţ úzce nesouvisely s autorovým subjektem, ale odvíjely se
od obecně úţívaných moţností anglické syntaxe. To se týká například větné kondenzace za
uţití infinitivů a participií:
„Shaken, the king abanondoned the Welsh expedition.“ (s. 17)
„First to go was his ancestral land of Anjou;“ (s. 10)
Další syntaktické jevy jako například vyšší míra uţívání pasiva a rozlišení vztaţných
vět na restriktivní a nerestriktivní, které jsou pro angličtinu typické, podrobně zmíněny
nebudou. Pasivum je v angličtině vnímáno jako méně příznakové neţ v češtině, proto je
obecně jeho výskyt vyšší. Rozdíl mezi vztaţnými větami restriktivními a nerestriktivními,
které se liší uţitím interpunkce, se ovšem při překladu neprojevuje, neboť česká syntax mezi
větami podřadnými, k nimţ se vztaţné věty řadí, vyţaduje interpunkci vţdy.
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3.2.6. Intertextualita
Primárním a nejnápadnějším projevem intertextuality můţe být pouhá skutečnost, ţe
text knihy se mimo historických událostí váţe k samotnému textu listiny Magna Carta, který
je i ve třech verzích jako příloha součástí publikace. Vedle této listiny autor zmiňuje i odkazy
na další historické dokumenty.
V samotném textu je prvek intertextuality nejsilněji zastoupen Starkeyho citacemi
dalších zdrojů, na něţ během psaní narazil a které na konci publikace řádně přikládá. Tyto
zdroje jsou buď dobové kroniky, nebo jiné historické publikace. V případě dobových spisů
vţdy zdroj uvádí ihned v rámci výkladu a pokud je autor znám, uvádí i jeho jméno jako
například zde:
„His first biographer, the physician-turned-monk Rigord, made the fact the dominant
theme of his Life when he surnnamed Philip 'Augustus.'“ (s. 11)
Po této větě následuje celý odstavec, kde Starkey úryvek z úvodu Filipova ţivotopisu
sepsaného mnichem Rigordem cituje. Zasahuje do něj ovšem svými autorskými poznámkami
za účelem vysvětlit některé dílčí skutečnosti (původ Filipova přídomku August, v angličtině
Augustus).
Dalším dobovým zdrojem jsou záznamy kronikáře Rogera z Wendoveru, jeţ jsou
zmiňovány opakovaně. Pro ilustraci je přiloţena citace u první zmínky o tomto autorovi:

„'At this conference', Wendover states, Langton 'called some of the nobles aside to
him'; reminded them of John’s oath at Winchester and informed them that 'a charter of
Henry I … has just been found, by which you may, if you wish it, recall your long-lost
rights and your former condition'.“ (s. 27 – 28)

Pokud šlo o přesné znění jiného paralelního textu, objevily se explicitní citace či
parafráze, které autor od vlastního textu odlišil na úrovni vertikálního členění v odstavcích:
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„the memory of the assertion of the principle of government by law was overclouded
by the cares of the immense struggle to maintain that principle through force of arms.“
(s. 3)
„Unless the king immediately granted (their demands) and confirmed them under his
own seal, they would, by taking possession of his fortresses, force him to give them
sufficient satisfaction as to their before-named demands.“ (s. 39)
V překládaném textu se objevila i jedna parafráze biblického verše. Ta je ovšem blíţe
rozebrána aţ v kapitole 4.5. Intertextualita v rámci překladatelských problémů.
Pro přirozený chod textu s ohledem na jeho funkční a stylové zařazení se v případě
ţádné citace zdroj přímo u ní neuvádí. Na obsah těchto paralelních textů nebyl při překladu
brán zřetel, a to i z toho důvodu, ţe některé z nich jsou velice specifické povahy (přístupné
úzké skupině lidí či plně srozumitelné jen medievistům), nebo náhled do online archivů
podléhá přístupovým údajům příslušných organizací, které je po sebou vedou. Bez výjimky se
jednalo o organizace sídlící ve Spojeném království.
Práce při překladu původního textu vyţadovala jen menší rešerše v paraleleních
českých textech. Všechny jsou uvedeny v rámci bibliografie.

3.2.7. Stylistická rovina
Stylistické prostředky daného textu jsou vedle objektivních faktorů, jako je zařazení
do funkčního stylu, podmíněny i idiolektem a záměrem autora. Je patrné, ţe Starkey na
vytříbený styl svého vyjadřování dbá. Z hlediska stylu je nejnápadnější jeho uţívání
obrazných vyjádření, figur a kolokací, které by v odborném textu ryze vědeckého charakteru
neměly místo, ale v textu populárně-naučném se starají o dynamičnost vyjadřování. Některá
z těchto vyjádření jsou v rámci analýzy dále rozebírána v kapitole 4.5. Stylistické prostředky
věnující se překladatelským problémům. Některé doklady a jevy uvedené v této kapitole se
mohou zčásti překrývat s problematikou zmíněnou v předchozích kapitolách (především
lexikální a syntaktické aspekty). Jelikoţ se však jedná o prvky, které utvářejí a charakterizují
autorův styl, jsou záměrně obsaţeny v této kapitole.
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V textu se vyskytla řada idiomatických spojení. Mohou mít různou míru konkrétnosti
či naopak abstraktnosti. Z hlediska stylu se v některých případech jednalo nápadné
konstituující prvky. Níţe je předloţen výběr některých z nich:
„Instead of a bird’s-eye view of eight centuries;“ (s. 4)
„...'who did not obey his nod';“ (s. 9)
„John, born in 1167, was the runt of a litter of eight children;“ (s. 9)
„Instead the king dug in his heels;“ (s. 13)
„Both sides played tit for tat.“ (s. 13)
„And the prose in which they are expressed is distinctly penny-plain.
Much more grandiloquent, and characteristically tuppence-coloured, is John’s is
inaugural 'Constitution'.“ (s. 29)
„This was a battle for hearts and minds in England.“ (s. 38)
„…it was won hands down by the barons.“ (s. 38)
„Then, after the carrot, there came the stick;“ (s. 40)
Přítomny jsou i metafory a personifikace, jejichţ obrazná pojmenování se zakládají
především na fyzické podobnosti a výrazně pomáhají čtenáři při vizualizaci. Některé z nich
jiţ byly zmíněny v odlišných kontextech v rámci předešlých kapitol:
„Some would even say i tis suffering from terminal osteoporosis.“ (s. 6)
„…and an apparent iron grasp on both church and state in Englnad;“ (s. 14)
„But law and justice are two-edged sword.“ (s. 19)
„They seem to have tailored their story to suit.“ (s. 21)
„The clamour for a renewal of Henry I’s charter concentrated the flow and turned it
into an irresistible mill-race.“ (s. 29)
„… England, which he had milked so long, had become ungovernable.“ (s. 25)
Specifickým prvkem autorova stylu jsou i nápadně uţívané syntaktické prostředky,
jako například kontrast mezi dlouhými, členitými souvětími a krátkými větami jednoduchými
na začátku některých odstavců a vsuvky, které jsou zmíněny v kapitole 3.2.5. Syntaktická
rovina. Styl podmínily i vysoce specifické výrazy, jejichţ vzorek je uveden v kapitole 3.2.4.
Lexikální a morfologická rovina.
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4. Překladatelské problémy
Následující část práce se věnuje typologii konkrétních překladatelských problémů
a jejich aplikovaným řešením. Při dokládání problémů v příslušných podkapitolách se vyuţívá
kontrastivní analýzy: komentovaná pasáţ z originálu i její překlad jsou excerpovány.
Vzhledem k rozsahu překládaného úryvku není moţno věnovat se podrobně všem
problémům, proto jsou předloţeny pouze ty, které byly shledány jako nápadné nebo
obtíţnějšího charakteru. Obsah tohoto tematického celku se zčásti kryje i s kapitolou
5. Překladatelské posuny. Pro přehlednost se proto v páté kapitole nachází jen
klasifikace vybraných posunů, ke kterým došlo.

4.1. Kontext původního textu

4.1.1. Kontext místa
V analýze vnětextových i vnitrotextových faktorů je zmíněna kulturní a geografická
vázanost na Velkou Británii. Starkey tudíţ předkládá text, který je určen pro totoţně
lokalizovaného čtenáře, který s ním sdílí kulturní povědomí a příslušnost. Z tohoto důvodu
bylo v některých případech uţito explicitních či implicitních vysvětlivek či posunů jako
modifikace čtenářovy perspektivy. Jako exemplární doklad mohou být níţe uvedené pasáţe.
„'A visit to Runnymede and an address upon the spot were contemplated;“ (s. 4)
„Nakonec se rozhodlo, ţe se půjde i do samotného Runnymede, kde byla roku 1215
první listina přijata.“ (s. 8)
Vzhledem k odlišným presupozicím čtenáře originálu a překladu bylo vhodné doplnit, co
název Runnymede označuje. Vzledem ke skutečnosti, ţe přijetí listiny Magna Carta je
významnou událostí anglických dějin, očekává se, ţe britský příjemce název i geografickou
polohu zná. V českém prostředí však nelze s tímto předpokladem počítat, proto je alespoň
částečné doplnění názvu o jeho věcné zařazení ţádoucí. Vzhledem k délce doplněné
poznámky jiţ není zmíněna přesná poloha místa, která je však v kontextu překladu podruţná.
V zájmu zachování plynulosti textu byla poznámka zakomponována implicitně.
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Dalším projevem kontextu místa bylo uţívání zájmen vyjadřujících kolektivní
povědomí a příslušnost k téţe kultuře.
„Our constitution is indeed 800 years old.“ (s.6)
„Britská ústavnost skutečně slaví svých osm set let;“ (s. 9)
„He was, according to our greatest legal historian;“ (s. 18)
„...a slovy nejvýznamnějšího britského historika zabývajícího se dějinami práva;“
(s. 14)
Předpokládané kulturní ukotvení čtenářů originálu nevyţaduje nutnost uvádění přívlastku
vyjadřujícího kulturní příslušnost, jelikoţ se autor se svou zemí ztotoţňuje a totéţ očekává
i od svých potenciálních adresátů. Český čtenář by zachování ekvivalentního přivlastňovacího
zájmena „naše“ rovněţ správně dekódoval jako kontextuální označení vyjadřující příslušnost
k britské kultuře. Nicméně se očekává, ţe se s danou zemí neztotoţňuje, a proto bylo zájmeno
vyjadřující kolektivně sdílené kulturní ukotvení v překladu nahrazeno přívlastkem, který tuto
příslušnost explicitně prozrazuje.
Další explicitace se týkaly konkrétních míst, která jsou mnohdy turisticky vyhledávané
a ikonické cíle, nicméně jejich vývoj a historie nemusí být českému čtenáři všeobecně známy.
„25 August 1214 at St Paul’s Cathedral in London.“ (s. 27)
„...25. srpna 1214 v někdejší Katedrále svatého Pavla v Londýně, kde dnes stojí
stejnojmenný mladší chrám vystavěný v barokním slohu.“ (s. 17)
Barokní budova Chrámu svatého Pavla v Londýně je velice ikonická, proto se můţe jednat
o první asociaci, kterou čtenář má. Na místě tohoto chrámu vybudovaného v 17. století však
v historii stály dvě starší katedrály. Druhá z nich, stojící v obodbí, v němţ zmiňované události
proběhly, byla gotická, nicméně se nedochovala, jelikoţ byla zničena Velkým poţárem
Londýna roku 1666. Po něm přišla stavba chrámu v podobě, kterou má dodnes. Z tohoto
důvodu je přiřazena i explicitní vystěvtlivka, která je opět organickou součástí textu.
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Problematika kontextu místa se zčásti projevila i v jednom toponymu, které bylo
obtíţně přeloţitelné, jelikoţ je jeho součástí apalativum. V tomto případě byl při překladu
charakter názvu upozadněn, přesto byl význam českému adresátovi předán bez posunu:
„On the western border of the City of London but not part of it;“ (s. 36)
„...na západní hranici městského obvodu Londýna, pod město samotné nespadal.“
(s. 20)
Název City of London se běţně zrkacuje i na „the City“. Nejedná se o celou londýnskou
konurbaci, ale „staré“ finanční centrum Londýna pulsující v druhé polovině dvacátého století
a historicky významné jádro, které má vlastní samosprávný statut. Obtíţnost překladu spočívá
v presupozicích čtenáře, kteří by mohli výraz dávat do roviny s celou moderní londýnskou
aglomerací. Z tohoto důvodu se při překladu uţilo apelativního pojmenování.

4.1.2. Kontext času
Překlad vychází z tištěného exmpláře knihy, který vyšel aţ po výročních oslavách na
jaře roku 1216, ale obsahově se shoduje s elektronickou knihou z roku 2015. Samotný obsah
výkladu o Velké listině práv a svobod nepředstavoval v kontextu času a časové prodlevy mezi
vydáním originálu a zhotovením překladu zásadní problém. Některé doklady z této kapitoly
budou dále klasifikovány v kapitole 5. Překladatelské posuny a postupy.
Jiná situace však byla u prologu. V něm Starkey vedle důvodů, proč knihu píše,
prozrazuje i jasné časové ukotvení, které v jeho závěru potvrdil i uvedením doby sepsání
– February 2015 (s. 6). Publikaci tudíţ psal před oslavami výročí. Z tohoto důvodu nemohly
být v prologu zachovány uţité mluvnické časy. Jejich uţití sehrálo pro překlad nejobtíţnější
problém, při jehoţ řešení se do časové roviny muselo nevyhnutelně zasáhnout a došlo
k záměrným časovým posunům. O událostech se v prologu pojednává jako o něčem, co
proběhne či má proběhnout. Celý vybraný úryvek originálního textu v této práci byl ovšem
přeloţen více neţ rok po osmistém výročí. Vzhledem k této povaze prologu se dá hypoteticky
očekávat i to, ţe autor při dalším moţném nákladu uţití časů poupraví, aby aktualizoval
věcnou stránku i pro domácího čtenáře.
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Posuny v časové rovině názorně reprezentje posun mezi uţitím přítomného
a budoucího času prostého v originálu a a času minulého v překladu.
„Indeed, as I write this in the early weeks of 2015, it is clear that they will be on a
scale that makes the projecetd events of 1915 look very small beer.“
(s. 4)
„Uţ v době, kdy jsem na počátku roku 2015 tyto řádky psal, bylo jasné, ţe události,
jeţ se chystaly o sto let dříve, jsou oproti těm plánovaným jen slabým odvarem.“ (s. 8)
„The Queen will step into John’s shoes at Runnymede on 15 June.“ (s. 4)
„Do Runnymede se 15. června dostavila i sama královna;“ (s. 8)
Ve dvou případech došlo v rámci smysluplné časové chronologie k vynechávkám
časových údajů:
„There is no overt military threat, as in 1915. But now in 2015 there are deeper and
more insidious problems.“ (s. 6)
„Na rozdíl od roku 1915 není Velká Británie vystavena otevřenému válečnému
konfliktu, přesto se potýká s hlubšími a zákeřnějšími problémy.“ (s. 9)
Druhým případem vynechávky byl jiţ zmíněný časový (a spolu s ním i místní) údaj
The Red House, Kent, February 2015 (s. 6), který by byl v překladu v kontradikci z uţitými
gramatickými časy, sledem událostí a dobou potenciálního vydání překladu.

4.2. Lexikální rovina

4.2.1. Termíny
V textu se vzhledem k jeho tématu vyskytla řada termínů především z oblasti historie
a práva. Při překladu je ţádoucí důsledně dohledávat jejich přesné ekvivalenty, ideálně
v oborových a akademických slovnících a pokud moţno co nejdůvěryhodnějších paralelních
textech. Pokud přesný ekvivalnet neexistuje, přichází na řadu buď vlastní překlad, který musí
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odráţet věcný obsah termínu a můţe být pojat například pomocí kalku, nebo k němu lze
dospět dohledáním výrazu v jiţ zmíněných paralelních textech cílového jazyka za účelem
vybrat termín zastupující totoţný či co nejvíce ekvivalentní výraz bez věcného posunu. Při
překladu nastaly případy plné ekvivalence i nerovností, které bylo nutno řešit alternativními
výrazy.
Následuje výčet vybraných termínů s přesným zněním překladu a stručným
komentářem, proč bylo dané řešení zvoleno.
Angevin Empire (s. 9)

:

Anjouovské impérium (s. 10)

Tento termín označující historické území pod vládou několika panovníků dynastie
Plantagenetů byl v potenciálních paralelních textech v češtině dohledán v následujících
významově zcela totoţných variacích: Anjouovská říše, Angevinská říše a Anjouovské
impérium. Bohuţel se povětšinou jednalo o internetové zdroje, jejichţ věrohodnost můţe být
snadno a právem napadnutelná, nebo pro odborné účely nevhodné historické romány. Jediný
relevantní zdroj, k jehoţ obsahu byl otevřený přístup, byla diplomová práce s názvem Artur
Bretaňský a jeho nároky na anglický trůn10, v níţ se na straně sedmnáct objevil výraz
„Anjouvské impérium“. Vzhledem ke skutečnosti, ţe práce byla ohodnocena stupněm
„výborně“ a ostatní zdroje byly nevhodné, jsem se rozhodl převzít toto označení.
papalist (s. 12)

:

papežům nakloněného (s. 11)

Alternativním výrazem k pouţitému reţení můţe být expresivně a negativně laděný
výraz papeženec, který se v kontextu českých dějin hojně vyskytuje. Jelikoţ vystihuje servilní
chování daného člověka vůči papeţské moci, coţ v případě původního textu zamýšleno
nebylo, bylo nutné zvolit opis a zachovat v daném kontextu neutrální charakter originálu.

10

MALÝ, Jan . Artur Bretaňský a jeho nároky na anglický trůn. Praha, 2015. Diplomová práce. Univertzita
Karlova. Filozofická fakulta
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prebend (s. 12)

:

titulárním kanovníkem (s. 12)

Výraz prebend pochází z kanonického práva a vztahuje se k označení významné
církevní funkce a finančnímu příjmu, který z ní plyne – oba významy jsou u daného slova
rovnocenné. Odpovídajícím českým ekvivalentem je dnes jiţ zřídka uţívaný a archaický
výraz obročí, uţívá se rovněţ latinského prebenda (Universum N – Ţ 2006: 175). Vzhledem
k tomu, ţe se slovo v originálním textu vztahovalo k chrámu Notre Dame v Paříţi, byl pro
překlad zvolen výraz titulární kanovník, který je v daném kontextu odpovídající, jelikoţ ti
byli s úřadem v rámci katedrály spojeni a prebendu pobírali (Universum A – M 2006: 419).
Jedná se rovněţ o posun, konkrétně specifikaci.
Albigensian Crusade (s. 17)

:

křížové výpravy proti (s. 13)
albigenským

Zvolený český překlad je v české historické terminologii zavedený, byl uţit například
v názvu přeloţené publikace německého historika Jörga Obersteho „Křížová výprava“ proti
albigenským11 z roku 2014. Termín je v přeloţeném názvu i německém originálu vloţen do
uvozovek, jelikoţ autor v knize vyvrací tezi o „svaté“ válce proti herezi. Pro ověření úzu je
však tento výskyt dostatečný.
litigant (s. 19)

:

strany sporu (s. 14)

Dohledaný výklad pojmu litigant je následující: a person who is making or defending
a claim in court (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010: 901). Z výkladu je patrné, ţe
se můţe vztahovat ke straně ţalující i ţalované. Ve výkladovém a překladovém slovníku
Password bylo nalezeno příbuzné slovo litigation, a to přeloţené jako spor (Password 1991:
317). Na základě těchto dvou pramenů byl odvozen i samotný překlad.

11

OBERSTE, Jörg. „Křížová výprava“ proti albigenským. Praha: Argo, 2014
(orig. Der „Kreuzzug“ gegen die Albigenser. Ketzerei und Machtpolitik im Mittelalter. Primus: Darmstadt,
2003)
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declared forfeit (s. 20)

:

zkonfiskoval (s. 15)

Jedná se o terminologickou kolokaci z oblasti práva. Povaţujeme-li výraz forfeit za
substantivum, je jeho definice následující: something that a person has to pay, or something
that is taken from them, because they have done something wrong (OALD 2010: 608). České
ekvivalenty nalezené například ve slovníku Password jsou zástava, pokuta (Password 1991:
207). V daném kontextu se jedná o zabavení majetku jako formy trestu za nesplácení. Zvolené
řešení zkonfiskovat je významově odpovídající, jelikoţ v sobě význam zabavení majetku nese.
Oproti anglickému výrazu forfeit v sobě však nezahrnuje příčinný vztah, tedy v kontextu
ztrátu majetku co by trestu za nesplácení. Český čtenář si můţe s výrazem asociovat například
konfiskace spojené s totalitními reţimy nebo v českých dějinách pobělohorské konfiskace
majetku české protestantské šlechty. V tomto případě lze tedy hovořit o posunu, nikoliv však
negativním, jelikoţ význam zůstal.
partisan (s. 28)

:

zapáleného stoupence (s. 18)

:

oddaného nebo zapáleného

V tomto případě se nejedná o odborný termín v pravém slova smyslu. Vyskytuje se
však často v analytických komentářích z oblasti politiky, tedy především v médiích.
Oxfordský výkladový slovník poskytl tři navzájem blízké definice, z nichţ významově
nejbliţší je následující: a person who strongly supports a particular leader, group or idea
(OALD 2010: 1108). V textu se v těsném sledu vyskytl dvakrát a v obou případech bylo pro
překlad zvoleno kontextuálně vhodnější řešení.
conjuratio (s. 36)

:

formální přísahu (s. 20)

Tento výraz představuje vysoce specifický termín, který autor v originálu předloţil
v původní latinské podobě a posléze přidal vysvtělivku v angličtině. V tomto případě překlad
latinský termín zcela vynechal a pracoval s vysvětlivkou v angličtině.
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safe conduct (s. 39)

:

glejt (s. 21)

Jedná se o běţný termín z historické terminologie a význam byl zcela patrný
i z kontextu. V české historii je všeobecně známé udělení glejtu, tedy panovníkem udělované
listiny zaručující ochranu při průchodu či pobytu na nějakém území, Mistru Janu Husovi při
cestě do Kostnice. Z tohoto důvodu nebyly definice, ani specifické výskyty blíţe
dohledávány.
delegation of the monks (s. 13)

:

canterburskou kapitulu (s. 12)

Toto slovní spojení v původním text není terminologické povahy. Důkazy o opaku
nebyly dohledány. V češtině ho však bylo moţné termínem přeloţit. V dané větě se uvádí
volba Štěpána Langtona arcibiskupem z Canterbury. Tato volba se konala ve sboru mnichů,
tedy kanovníků, kteří v daném kolegiátním kostele slouţili liturgické obřady. V češtině se
tento sbor označuje slovem kapitula. Kapituly se dle působnosti a toho, komu podléhají, dělí
na různé druhy. Při překladu došlo ke specifikaci, jelikoţ sám o sobě je výraz delegation
obecný.

4.2.2. Vlastní jména a toponyma
Vzhledem k tematickému zařazení publikace se v překládaném úseku vyskytla řada
vlastních jmen i toponym. U většiny se jedná o známá jména, u nichţ je český překlad běţně
uţívaný, a nebyl u nich důvod anglickou verzi zmiňovat. Příkladem mohou být ústřední
postavy: králové Jan Bezzemek – John the Lackland, Filip II. (August) – Philip II (of France),
u něhoţ se zavedený úzus u přídomku v obou jazycích liší, a William the Conqueror – Vilém
Dobyvatel; dále se jedná o jména církevních hodnostářů jako papeţ Inocenc III. a arcibiskup
Štěpán Langton. Komplikovanější bylo zacházení se jmény některých baronů, kteří mohli být
méně známí i britskému čtenáři, a rovněţ se jmény kronikářů, u nichţ se neočekává, ţe by je
ani zainteresovaný český čtenář znal. Pro zachování konzistence byla však celá jména, či
minimálně jména křestní – pokud to bylo moţné – přeloţena. Jedná se například o následující
osoby: Simon de Montfort – Šimon z Montfortu, Roger of Wendover – Roger z Wendoveru,
u nichţ byl překlad pojat komplexně; u dalších byla ponechána původní verze, a to z důvodu
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neexistence českého ekvivalentu křestního jména, nebo nebyl překlad nutný či – například
z hlediska komplikované deklinace – ţádoucí: Rigord (ţivotopisec Filipa II.), Robert
Fitzwalter (vůdčí baron), Saer de Quincy (spojenec Roberta Fitzwaltera). Do poslední
kategorie jmen spadají ta, u nichţ byl postup kombinován, a to především z důvodu
komplikované deklinace v češtině: Eustace de Vescy – Eustach de Vescy; William de Briouze
– Vilém de Briouze; zcela záměrně u nich byla přeloţena jen křestní jména.
U překladu toponym se neobjevily komplikace. Ta, u nichţ český úzus připouští
překlad, byla přeloţena, u jiných byla vyţadována jen doplňující poznámka, která českému
čtenáři přiblíţila kontext, nebo klasifikaci objektu či jednotky, k níţ se název vztahuje (viz
jeden konkrétní případ v kapitole 4.1.1. Kontext místa). Jako příklad nepřeloţeného názvu
můţe být londýnský kostel New Temple (s. 36), který byl v překladu ponechán v původním
znění s doplněním, ţe se jedná o jeden z Londýnských chrámů. Jelikoţ nebyl český překlad
v paralelních zdrojích dohledán, nebyl ani povaţován za nutný.
Problematičtější byl překlad názvů některých institucí či organizací, které nejsou
ukotveny v povědomí české veřejnosti. Příkladem můţe být Royal Historical Society (s. 3).
Tyto názvy nebyly v paralelních zdrojích dohledány. Pokud byl český název ţádoucí, jedná se
vţdy o neoficiální verzi uţitou pro potřeby překladu.
Specifickým druhem jsou názvy, které lze díky přítomnosti apelativa převést, nicméně
úzus překlad nepřipouští. To platí například u názvu ulice, v níţ se nachází sídlo premiéra
Spojeného království Downing Street (s. 4).
Posledním problematickým bodem byl název Starkeyho televizního dokumentu David
Starkey’s Magna Carta ze série BBC nazvané Taking Liberties (s. 4). Nepředpokládá se, ţe
tuto sérii český čtenář zná, jelikoţ nebyla na českých obrazovkách oficiálně uvedena, a proto
u názvu neexistuje ani oficiální český překlad. Tyto názvy byly zcela záměrně vynechány,
jelikoţ nebyly pro pochopení textu relevantní, a o dotyčných pořadech byla zachována pouze
zmínka.

4.2.3. Kolokace
Ustálená slovní spojení mají v obou jazycích zajistit přirozené a nápadité vyjadřování.
Z morfologického hlediska mohou být nominální či verbonominální. Při překladu kolokací je
nutné brát v potaz, zda má daná kolokace v cílovém jazyce vůbec ekvivalent. Ten můţe
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a nemusí obsahovat totoţné lexikální jednotky, prvořadá je však sémantika, vázanost na
kontext a stylistika. Některé výrazy v původním textu, které nutně netvoří ustálené vazby,
mohou být naopak v překladu vyjádřeny vhodnou kolokací, která zohledňuje styl textu.
V původním textu se objevila řada kolokací, které nebylo sloţité rozklíčovat, ani pro ně nalézt
odpovídající překladatelské řešení. Další, především stylově nápadné kolokace, jsou zahrnuty
v rámci kapitoly 4.5. Stylistické prostředky.
swore an oath (s. 27) – složil přísahu (s. 17)
he granted the barons a safe conduct (s. 37) – udělil baronům glejt (s. 20)
he issued a safe conduct (s. 39) – vydal nový glejt (s. 21)
never grant them such liberties (s. 39) – nikdy takové svobody neudělí (s. 22)
pride of place (s. 42) – náležitého postavení (s. 23)

4.3. Syntaktická a morfologická rovina

4.3.1. Kondenzace

Kondenzace a některé její doklady byly a priori bez specifikace zahrnuty jiţ v kapitole
3.2.5. Syntaktická rovina. Následující kapitola se věnuje klasifikaci, rozboru a překladu
konkrétních dokladů.
Obecně platí, ţe angličtina má větší moţnosti vyuţívat kondenzačních prostředků,
jelikoţ nijak negativně neomezují srozumitelnost věcného sdělení a nekladou vysoké nároky
na čtenářovu zvýšenou pozornost. V češtině je nutné kondenzací nenaduţívat, jelikoţ působí
strojeně aţ šroubovaně a kladou vyšší nároky na čtenářovu pozornost, čímţ mohou negativně
ovlivnit jeho porozumění textu. Ţádoucím postupem je při překladu kondenzace rozvolňovat,
aby výsledný text působil přirozeně a byl bez obtíţí srozumitelný.
Častým druhem kondenzace je v angličtině spojení nemodálního verba finita
a infinitivu za pomoci částice to. V češtině je tento druh spojení (bez částice, jíţ čeština
nedisponuje) rovněţ přípustný. Při překladu ovšem není ţádoucí kopírovat morfologické
struktury. Dochází tedy ke konstitutivnímu posunu (Popovič, 1975), který je podmíněn
systémovými rozdíly obou jazyků. Jako příklad lze doloţit překlad následující věty, v níţ bylo
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sloveso stood převedeno jako modální sloveso s doplněním významového ekvivalentu slovesa
inherit.
„…he stood to inherit England, Normandy, Anjou“ (s. 9)
„…mohl zdětit Anglii, Normandii, hrabství Anjou,“ (s. 10)
Podobný princip při překladu platí i pro následující větu. U ní však při převodu došlo
k úplnému vynechání infinitivu, čímţ automaticky odpadla nutnost uţít modálního slovesa.
Překlad byl vyřešen uţitím kolokace přijít na řadu.
„First to go was his ancestral land of Anjou;“ (s. 10)
„Jako první přišlo na řadu po předcích zděděné Anjou;“ (s. 10)
V druhém případě se anglický infinitiv nahradil v překladu substantivem. Obecně
však panuje tendence opačná. Angličtina je ve větné syntaxi nominálnější neţ čeština, a proto
je při převodu v zájmu plynulého a přirozeného toku českého textu nutné tyto kondenzované
shluky jmenných frází eliminovat a rozkládat je do slovesných struktur, které jsou v češtině
přirozenější a pro čtenáře uchopitelnější. V následujícím případě (v němţ svou roli sehrály
i předloţky) bylo při převodu uţito vedlejší věty vztaţné.
„With wealth beyond the dreams of previous kings; (s. 14)
„S pohádkovým bohatstvím, o němž předchozí králové jen snili;“ (s. 12)
V rámci kondenzace nelze opomenout gerundium a přítomné a minulé participium.
Aktivnímu gerundiu v češtině odpovídá podstatné jméno slovesné. Kondenzované polovětné
participiální vazby, které jsou alternativním vyjádřením vedlejších vět, v češtině obdobu
nemají a obvykle se překládají pomocí vedlejších vět (Dušková 2012: 569). V následujících
dokladech bylo pro překlad dokonavého participia (perfect participle) uţito verba finita, coţ
s sebou neslo i komplexní změnu větné struktury.
„But, having waded to the throne in blood and betrayal;“ (s. 10)
„Poté, co krvavě a zákeřně uchvátil trůn;“ (s. 10)
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„John spent the feast itself at Winchester – limiting the celebrations to a single day,
according to Wendover – before hastening back to London;“
(s. 35)
„Jan vánoční svátky strávil ve Winchestru a, jak píše Roger z Wendoveru, oslavy
omezil na jediný den, načeţ se urychleně odebral do Londýna, aby se tváří v tvář
setkal se svými vzbouřenými poddanými.“ (s. 19)
V následujícím případě byla opět změněna celistvá syntaktická struktura, při níţ byla
v překladu ze souvětí vyčleněna první věta.
„The baronial forces now continued their march south, overshooting Northampton
and bivouacking at Brackley;“ (s. 39)
„Baroni mezitím postupovali dále na jih. Northampton minuli a rozbili leţení
v blízkosti usedlosti Brackley;“ (s. 21)
Příklad gerundia, které bylo přeloţeno jako podstatné jméno slovesné:
„…others needed only lightly reworking;“ (s. 30)
„…jiná vyţadovala jen drobná přepracování;“ (s. 19)

4.3.2. Kompozita
Ačkoliv by se kompozita dala zařadit do lexikální roviny, na jejich tvoření
a překlad lze spíše aplikovat teoretické poznatky z oblasti morfologie. Postupy, jimiţ se
kompozita tvoří v angličtině a češtině se místy formálně liší, ačkoliv oba jazyky disponují
poměrně rozvinutou schopností tvořit je. Obecně však platí, ţe angličtina je v jejich tvoření
flexibilnější a liberálnější. V češtině platí pevně stanovená pravidla. V angličtině se
kompozita hojně tvoří pomocí spojovníku (hyphen). Jejich úzus však podléhá řadě faktorů,
vedle autorského stylu se se například jedná i o preference daného média či nakladatelství.
Při překladu kompozit nebyla striktně dodrţována slovnědruhová příslušnost. Bral ohled na
kontext, přirozenost vyjádření a odpovídající stylové zařazení.
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Překládaný úryvek byl na kompozita se spojovníkem velice bohatý. Následuje výčet
některých z nich i jejich překlady. Pokud jsou kompozita něčím nápadná, objevují se
i v komentáři jiných rovin textu.
bird’s-eye view of eight centuries (s. 4) – z optiky osmi uplynulých století (s. 9)
mirror-image (s. 10) – přesným opakem i odrazem (s. 10)
two-edged sword (s. 19) – dvousečný meč (s. 14)
was go-between and peacemaker (s. 28) – se (…) vydával střední cestou (s. 18)
unheard-of novelty (s. 36) – dosud nepředložené novinky (s. 20)

4.3.3. Vsuvky
Vedle kompozit byl text bohatý i na vsuvky, které Starkey odděloval v takřka
srovnatelné míře čárkami i pomlčkami, o poznání méně je uzavíral do závorek. Kratší vsuvky
většinou nečinily při překladu zásadní problémy a převod do češtiny mohl často zachovat
přesné znění i samotnou formu vsuvky. Pokud se však objevila sloţitější syntax, byly v zájmu
srozumitelnosti textu překladatelské zásahy hlubší a prolínaly se v celé větné stavbě – vsuvka
mohla být přeloţena jako vedlejší věta nebo jako samostatná věta hlavní či věta jednoduchá.
„Revolts against royal misgovernment – and there had been many – typically took
took the form of a rebellion;“ (s. 25)
„Povstání proti špatné královské vládě, kterých nebylo málo, běţně pobírala formu
rebelie vedené ve prospěch konkurenčního uchazeče o trůn;“ (s. 16)
„But in matters of state his role – as required both by Innocent’s instructions and
the dictates of his own conscience – was go-between and peacemaker.“
(s. 28)
„Ve státních záleţitostech se ovšem vţdy vydával střední cestou, podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s požadavky samotného Inocence
působil jako smiřovatel.“ (s. 18)
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„John spent the feast itself at Winchester – limiting the celebrations to a single day,
according to Wendover – before hastening back to London;“
(s. 35)
„Jan vánoční svátky strávil ve Winchestru a, jak píše Roger z Wendoveru, oslavy
omezil na jediný den, načeţ se urychleně odebral do Londýna, aby se tváří v tvář
setkal se svými vzbouřenými poddanými.“
(s. 19)

4.3.4. Překladatelské zásahy do syntaxe
Jak mohlo být u konfrontovaných pasáţí originálu a překladu v rámci předchozích
kapitol patrné – a v dalších kapitolách dále patrné bude – v některých případech byly při
překladu nutné radikální zásahy do členité větné syntaxe, a to i na úrovni celých souvětí, jeţ
byla rozkládána na dílčí věty jednoduché. Uplatnil se však i opačný princip a věty jednoduché
byly v překladu přičleněny k souvětí. Kopírování celých větných struktur originálu není vţdy
na místě, jelikoţ můţe být komplikované a nepřirozené Výsledný text nesmí vyvíjet zbytečné
poţadavky na udrţení čtenářovy pozornosti, musí být koherentní a plynulý. Předloţený
překlad má funkci instrumentální (6. Překladatelská metoda), proto musí zohledňovat
dominantní funkce původního textu, kterou je především funkce sdělovací orientovaná na
poučení čtenáře.
„It would have been hard to recover from all that. But recover John did. And quickly.“
(s. 11)
„Zotavit se z těchto ran bylo obtíţné. Jan se však zotavil, a to velice rychle.“ (s. 11)
„He was to be murdered12 or abandoned to the Welsh, and Simon de Montfort, the
leader of the Albigensian Crusade, chosen as king in his place.“
(s. 17)

12

Typickým jevem anglických psaných komunikátů je rovněţ častější uţívání pasiva, jeţ je do češtiny ţádoucí
překládat spíše aktivními tvary sloves. Tato tendence tudíţ není u překládaného textu, ani jeho stylistického
zařazení příznačná, a proto se jí bliţší pozornost nevěnuje.

57

„Plánovali ho buď přímo zavraţdit, nebo nechat na pospas Velšanům. Na trůn měl
místo něj usednout vůdce kříţové výpravy proti albigenským Šimon z Montfortu.“
(s. 13)
„But Henry II’s greatest achievement was to impose his justice even in his absence.
This he did through the development of the writ or standardise royal letter.“
(s. 18)
„Ale Jindřichovým největším úspěchem bylo vymáhání spravedlnosti i v jeho
nepřítomnosti, čehoţ docílil zaváděním nařízení nebo normovanými královskými
patenty.“ (s. 14)
„Then, after the carrot, there came the stick, as, two days later on 12 June, John
ordered the seizure of the estates of the rebels.“
(s. 40)
„Po dvou dnech byl však sladkým slibům konec: 12. května nechal Jan majetek rebelů
zkonfiskovat.“ (s. 22)

4.4. Stylistické prostředky
V kapitole 3.2.7. Stylistická rovina byla zmíněna především obrazná vyjádření
a idiomy, kterými Starkey text ozvláštňuje. Tato kapitola předkládá vybrané stylově nápadné
obraty a jejich překlady. V rámci překladatelského záměru bylo při převodu nutné adekvátně
zachovat všechny stylově příznačné prostředky, které jsou nedílnou součástí autorova
idiolektu (viz jeho komentáře a dokumentární série v médiích).
Některé obraty byly přeloţitelné bez komplikací, jelikoţ jejich ekvivalentní verze
existuje i v češtině, nebo je lze substituovat obraty významově totoţnými. Pokud nebyl
nalezen stylově adekvátní prostředek, byl styl v překladu nivelizován.
„John, (…), could have stomached that.“ (s. 12)
„Jan, (…), by se s volbou Langtona smířil.“ (s. 12)
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„Innocent clearly expected John to back down. Instead the king dug in his heels and
the dispute swiftly escalated into a full-scale confrontation between church and state.
Both sides played tit for tat.“ (s. 13)
„Inocenc najisto předpokládal, ţe Jan ustoupí. Místo toho však byl králův odpor
zarytější a pře rychle přerůstala v konfrontaci mezi církví a státem v plném rozsahu,
a to v duchu „oko za oko, zub za zub“. (s. 12)
„But all turned to dust and ashes.“ (s. 22)
„Ale veškeré Janovy snahy a taktika proti Francii se obrátily v prach v bitvě u
Bouvines 27. července 1214;“ (s. 15)
Objevily se ovšem metafory, které byly přeloţitelné obtíţněji, jelikoţ pro ně v češtině
neexistuje odpovídající ekvivalent. Jedno z takových vyjádření bylo o to specifičtější, jelikoţ
jej

autor

aktualizoval

pozměněním

struktury

jeho

původní

kolokace

dohledané

v internetových zdrojích:
„And the prose in which they are expressed is distinctly penny-plain.
Much more grandiloquent, and characteristically tuppence-coloured, is John’s
inaugural 'Constitution'.“ (s. 29)
„V samotném dokumentu lze ale dohledat takové odkazy pouze tři a jejich stylizace je
zbavena veškeré pompy.
Mnohem okázalejší s charakteristicky barvitým projevem je Janova vlastní
inaugurační „ústava“.“ (s. 18)
Ačkoliv je význam po podrobnější analýze patrný, bylo na místě ověřit původ v relevantních,
pokud moţno akademických, zdrojích. Obě části spojení byly nalezeny v online databázi
Oxford English Dictionary ve zdrojích hlavně z viktoriánské éry.13

14

Jednoznačně se jedná

13

Oxford English Dictionary. Oxford English Dictionary [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z:
http://www.oed.com/view/Entry/208242?redirectedFrom=twopence+coloured#eid17296211
14

Oxford English Dictionary. Oxford English Dictionary [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z:
http://www.oed.com/view/Entry/262483?redirectedFrom=penny-plain#eid
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o stylově nápadný prvek: metafora zakládající se na věcné podstatě vztahu mezi kvalitou
zboţí a mnoţstvím peněz, které za ně vydat.
Skutečnost, ţe u idiomu neexistuje přesný český ekvivalent, platí i pro následující
metaforu, při jejímţ překladu byl, jako u případu výše, vyuţit věcný opis.
„This was a battle for hearts and minds in England.“ (s. 38)
„V Anglii se rozhořel další boj, který měl zprvu podobu agitace s cílem získat si
oddané podporovatele.“ (s. 21)
Některé v původním textu stylově neutrální prvky byly naopak jako prostředek
kompenzace záměrně přeloţeny tak, aby se z nich staly prvky stylově příznačné.
„In short, if the barons wanted in fine words, John’s inaugural 'Constitution' supplied
them in abundance.“ (s. 30)
„Sečteno a podtrženo, pokud se baronům jednalo o působivá slova, byla Janova
‚ústava‘ víc neţ uspokojivá.“ (s. 19)
„This is where Henry I’s charter really comes in.“ (s. 30)
„Na scénu se tedy dostala listina Jindřicha I.;“ (s. 19)

V některých kolokacích se vyskytly aktualizace. Příkladem můţe být idiomatické
spojení carrots and sticks, jeţ se váţe k politickému zřízení a v češtině mu odpovídá pověstná
Bismarckova politika cukru a biče. Vzhledem k tomu, ţe zachování přesně odpovídajícího
znění by v českém překladu neznělo přirozeně, byla idiomatická podstata odstraněna, čímţ se
výrazně zploštila i expresivita vyjádření.
„Then, after the carrot, there came the stick;“ (s. 40)
„O dva dny později byl však sladkým slibům konec;“ (s. 22)
Styl podmiňovala i některá kompozita, např. fence-sitters (s. 43). V tomto případě se
nabízelo uţítí odpovídajícího pejorativně laděného spojení převékači kabátů (s. 24).
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4.5. Intertextualita
Aţ na jedinou citaci se veškeré prvky intertextuality a odkazy na jiné texty, které se
v překládaném úryvku objevily (kapitola 3.2.6. Intertextualita), v ţádném oficiálním českém
překladu nepodařilo dohledat, a proto byly pro potřebu překládaného textu převedeny
s ohledem na jejich povahu a především stylistiku. V převáţně většině se jednalo o citace
z historických dokumentů, u nichţ je pro odlišení vhodné styl vyjádření povýšit a adekvátně
ozvláštnit archaizací.
Jediným dokladem, který jiţ český překlad měl, byla parafráze na verš z Bible,
konkrétně z knihy Jeremiáš (1:10), který měl papeţ Inocenc III. uţít k označení svého poslání.
Dle znění v původním textu bylo snadno prokazatelné, ţe parafráze přebírá verš
z populární King James Bible15, ač není převzta v úplném znění. Příslušný verš byl dohledán
v několika verzích i v češtině, pro potřeby překladu poslouţila verze ze známé Bible
kralické16.
„…he claimed his [role], in quoting the words of prophet Jeremiah, to be 'set over the
nations and over the kingdoms, to root out and destroy, to build and to plant'.“
(s. 12)
„Šel ale ještě dále a slovy proroka Jeremiáše své poslání charakterizoval jako
„ustavené nad národy a nad královstvími, aby plénil a kazil, a hubil a bořil, aby
stavěl a štěpoval“.“ (s. 12)

15

King James Bible Online. King James Bible Online [online]. [cit. 2017-04-19]. Dostupné z:
https://www.kingjamesbibleonline.org/Jeremiah-Chapter-1/
16

Bible svatá Online. Bible svatá Online [online]. [cit. 2017-04-19]. Dostupné z:

http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Jr1.php
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Pro ilustraci rovněţ následuje doklad vlastního překladu jedné z pasáţí, k nimţ nebyl
překlad dohledán:
„Unless the king immediately granted (their demands) and confirmed them under his
own seal, they would, by taking possession of his fortresses, force him to give them
sufficient satisfaction as to their before-named demands.“
(s. 39)
„Pakliţe král neprodleně nepřijme a svou vlastní pečetí nestvrdí jejich poţadavky,
obsadí jeho hrady, čímţ ho přimějí udělit jim náhradu oněm poţadavkům
odpovídající.“ (s. 22)
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5. Překladatelské postupy a posuny
Doklady některých překladatelských posunů jsou jiţ v různých textových rovinách
uvedeny v kapitole 4. Překladatelské problémy. V této části bude uveden výčet dalších
nápadnějších posunů a jejich klasifikace, která se opírá o teorii Jiřího Levého (Levý 2012:
126n), jeţ klasifikuje posuny na rovinách obecné – konkrétní, neutrální – expresivní
a intelektualizaci. Jak druhý relevantní teoretický zdroj slouţí publikace slovenského teoretika
Antona

Popoviče,

která

nabízí

teoretické

rozdělení

v rámci

mikrostylistické

a makrostylistické úrovně textu a posuny rozděluje do dílčích kategorií na rovinách
výrazového zesilnění, zeslabení a shody (Popovič 1975: 130).
Anton Popovič pak sám definuje posun při překladu následovně: „Výrazový posun je
prejavom nemožnosti dosiahnuť úplnú vernosť originálu, ale paradoxně je aj prejavom úsilia
vyhnúť sa „nevernosti“ a dosiahnuť totožnosť za cenu istej zmeny.“ (Popovič 1975: 121).
Obecně platí, ţe překladatelské posuny musí, jako všechny dílčí aspekty textu na
mikro i makrostylistické úrovni, směřovat k funkční invarianci. Pokud toto kritérium posun
nesplňuje, jedná se o posun negativní. Hojně se objevují na makrostylistické úrovni
v pragmatice místa a času a rovněţ vyvstávají s kulurními odlišnostmi a jazykovou vázaností,
kde je nutné výrazivo interpretovat (Popovič 1975: 114). V rámci analyzovaného překladu se
vyskytují ve všech rovinách textu, které byly rozebrány v předešlé kapitole.

5.1. Doklady posunů
Při překladu okrajově došlo k úplným sémantickým posunům, které však význam
sdělení ţádným způsobem nenarušily, a proto se nejedná o výše zmíněné negativní posuny.
V následujícím případě se určení okolnosti „in all this“ z originálního textu zcela záměrně
převedlo jako příslovečné určení místa „na kontinentu“, jelikoţ mu předchází výčet
kontinentálních drţav anglických panovníků, o něţ usilovali i francouzští králové.
„John’s nemesis in all this was Philip II, King of France;“ (s. 10)
„Janův úhlavní nepřítel na kontinentu byl francouzský král Filip II;“ (s. 10)
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Jako potenciálně problematické se ukázalo metaforické vyjádření mirror-image:
„Philip’s life was a mirror-image of John’s.“ (s. 10)
„Jeho ţivot je přesným opakem i odrazem ţivota Janova;“ (s. 10)
Dle rešerší můţe kololace mirror-image (přípustné rovněţ bez spojovníku) znamenat
buď věc totoţnou, jelikoţ se jedná obrazné vyjádření zaloţené na odrazu v zrcadle, nebo
naopak věc zcela opačnou. Prvně zmíněná moţnost označující věc totoţnou byla i na základě
rešerše v Oxford English Dictionary vyhodnocena jako hojnější17. Druhá moţnost, tedy
význam pravého opaku, však byla dohledaná v jediném zdroji18. Na základě kontextu
a logických souvislostí mezi předloţenými informacemi bylo přesto zřejmé, ţe autor uţitím
metafory zamýšlel spíše opak – Jan byl jedno z mnoha dětí, Filip vytouţený syn, proto se
s nimi v dětství zacházelo jinak. Jako králové však oba jednali stejně krutě a bezohledně.
V překladu se proto vyuţily obě dohledané moţnosti.
Příklad konkretizace se objevil v následujícím dokladu, který souvisí s pragmatikou
místa. Jelikoţ Starkey originál směřoval na bristké čtenáře, s nimiţ sdílí kulturní povědomí,
obejde se v odkazování na sdílené hodnoty a priori bez uţití přívlastku označujícího britskou
kulturní příslušnost. Pro potenciálního čtenáře českého překladu by přesný převod,
tj. zachování přivlastňovacího zájmena jako u následujícího případu, nemusel být nutně
matoucí, ale pro dosaţení přírozenosti v rámci kulturního ukotvení bylo vhodnější zvolit
přívlastku, který danou kulturu přímo označuje.
„Our constitution is indeed 800 years old.“ (s. 6)
„Britská ústavnost skutečně slaví svých osm set let;“ (s. 9)
U výše uvedeného dokladu došlo ještě k posunu v lexikální rovině, který je ovšem
opět podmíněn kulturními reáliemi. Starkey pouţil výrazu „constitution“, jehoţ přímým
ekvivalentem je „ústava“. Překlad přesto záměrně uţívá zobecňujícího posunu v podobě
17

Oxford English Dictionary. Oxford English Dictionary [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z:
http://www.oed.com/view/Entry/253000?redirectedFrom=mirror+image#eid
18

Merrinam-Webster. Merrinam-Webster [online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: https://www.merriamwebster.com/dictionary/mirror%20image
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výrazu „ústavnost“, který indikuje spíše vlastnost. Na rozdíl od Ústavy České republiky, s níţ
by měl český čtenář primární asociace, není ústava Spojeného království jasně deklarovaný
a ucelený dokument, nýbrţ se jedná o veškerý soubor platných práv, z nichţ všechna nemusí
být nutně zaznamenána písemně, a proto se hovoří o tzv. „nepsané“ ústavě19 (Barnett 2002:
8n). Pro odstínění tohoto rozdílu má tedy poslouţit zvolený posun, jelikoţ se počítá
především s čtenářským obecenstvem, které si je tohoto rozdílu potenciálně vědomo. Součástí
této „nepsané“ ústavy je tedy i Velká listina práv a svobod.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe se překládaný text řadí k populárně naučnému funkčnímu
stylu, není v něm případná intelektualizace negativním jevem. Na prvním místě stojí funkce
sdělná, autorovým záměrem je srozumitelné a čitelné podání informací. Pokud je tedy pro
českého čtenáře nutné některá místa explicitovat nebo doplnit o příslušné reálie, jsou tyto
doklady intelektualizace s autorským záměrem v souladu a řešily se pomocí vnitřní
vysvětlivky.
„25 August 1214 at St Paul’s Cathedral in London.“ (s. 27)
„...25. srpna 1214 v někdejší Katedrále svatého Pavla v Londýně, kde dnes stojí
stejnojmenný mladší chrám vystavěný v barokním slohu.“ (s. 17)
„Ever since the Norman Conquest English kings had been largely absentee.“ (s. 11)
„Od normanského záboru v roce 1066 pobývali všichni angličtí králové často mimo
zemi;“ (s. 11)
K úmyslným posunům však došlo i v případě terminologie, pokud byly v zájmu
logických a věcných souvislostí. Ekvivalentem výrazu ward je, na základě definice (Oxford
Advanced Learner’s Dictionary) a dohledaných překladů, svěřenec (např. na základě
soudního rozhodnutí). V daném kontextu bylo shledáno vhodnějším substituovat odpovídající
ekvivalent výrazy věno a vazba, jelikoţ i ty v kontextu věrně vystihují věcný obsah
předloţené informace.
„…and obtain rich wards for their offspring;“ (s. 20)
„…aby zajistili bohatá věna a vazby i pro své potomstvo.“ (s. 14)
19

BARNETT, Hilaire. Constitutional and Administrative Law. Londýn: Cavendish, 2002
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Závěrem této kapitoly je nutné ještě jednou zdůraznit, ţe v rámci proscesu překládání
vzniklo úmyslně mnohem více posunů, které není v rámci rozsahu této práce moţné podrobně
analyzovat. Veškeré posuny, které se v překladu objevily, byly pečlivě zváţeny a pouţity na
základě provedených rešerší, aby odpovídaly intenci textu a zohledňovaly funkční
ekvivalenci. Jako překladatel proto prohlašuji, ţe si nejsem vědom ţádných negativních
posunů.

66

6. Překladatelská metoda
Celistvý proces překladu se opíral o poznatky z teorie překladu Jiřího Levého, který
zdůrazňuje funkční ekvivalenci, kterou je nutné u přeloţeného textu ve vztahu k originálu
zachovat (Levý 2012: 40). Hypotetickými a ideálními adresáty tohoto přeloţeného textu jsou
historik nebo laický čtenář se zájmem o britské dějiny a kulturu. Této skutečnosti se
přizpůsobila i metoda překladu, který je ve výsledku instrumentální. Primárním cílem bylo
zachovat referenční funkci textu a s ním spojený populárně naučný funkční styl. Zároveň
vyvstala nutnost reflektovat rozdíly, které v daném diskurzu panují v anglickém a českém
kontextu, a dbát na odpovídající převod prvků, které svým zařazením mohly příslušet k jiným
funkčním stylům. Samozřejmostí byly rovněţ obsahová správnost, citlivý přístup k autorovu
idiolektu a stylu a při překladu terminologie a figur hrála roli volba nejvhodnějších
ekvivalentů. Zohledněny byly i odlišnosti mezi britským a českým kulturním prostředím,
čtenářské presupozice, kontext času a hypotetická časová prodleva mezi vydáním originálu
a překladu. Funkcí populárně naučného textu je přiblíţit zvolenou problematiku (zde události
související s vydáním Velké listiny práv a svobod) zainteresovanému čtenářskému publiku.
Překladatel musí přesto počítat s tím, ţe i pro potenciálně zainteresované české čtenáře bude
nutné některé kulturně vázané skutečnosti dovysvětlit či doplnit, aby byl věcný obsah textu
pochopitelný a nenarušovala se jeho plynulost.
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7. Závěr
Práce se věnovala překladu vybráných kapitol z knihy Magna Carta, The True Story
Behind the Charter, jejímţ autorem je David Starkey. Při překladu jsem se snaţil zachovat
funkci výchozího populárně naučného textu tak, aby i v českém překladu vznikla čtivá verze,
která by oslovila co nejširší okruh čtenářů, především z řad zájemců o evropské středověké
dějiny. Zároveň jsem dbal na zachování autorského stylu, který je u Davida Starkeyho
příznačný. Důleţité bylo rovněţ brát zřetel na odlišnosti mezi vyjadřovacími moţnosti
zdrojového a cílového jazyka, na konvence anglického úzu a jeho situaci v češtině
i v celistvém českém kulturním kontextu.
Starkeyho knihu jsem pro překlad zvolil především proto, ţe mě zajímají středověké
dějiny a dějiny Anglie jako takové. Autora jsem znal jiţ dříve díky pořadům na BBC.
Oslovily mě jeho erudovanost, poutavé výklady i tematické zaměření na dějiny monarchie ve
Velké Británii. Kniha je velmi čtivá a nabízí propracovaný pohled na jednu z nejdůleţitějších
událostí anglických dějin, proto lze její četbu doporučit všem, kdo se o dějiny Britských
ostrovů zajímají.
Vzhledem k tomu, ţe jsem disponoval předchozí znalostí tématu, měl jsem do jisté
míry překládání ulehčeno. Bylo pouze nutné dbát na co nejpřesnější převod některých termínů
a figur, které utvářely autorův styl.
Ačkoliv kniha pojednává o velice specifickém tématu a nejedná o záleţitost masového
zájmu, jsem si jistý, ţe by si její český překlad našel stabilní čtenářské obecenstvo z řad
historiků, filologů, sociologů nebo právníků, kteří se zabývají ústavou a jejími dějinami.
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