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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných 

kapitol z francouzské knihy L’Europe du Nord au XXe siècle do češtiny. Publikace byla 

napsána francouzským historikem a univerzitním profesorem François-Charlesem Mougelem. 

Druhá část práce, komentář, se zabývá analýzou textu originálu a popisuje překladatelské 

postupy a nejvýraznější problémy, které se objevily v průběhu překladu. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis consists of two parts. The first part presents a translation of the selected 

chapters of the French book L’Europe du Nord au XXe siècle into Czech. The publication was 

written by a French historian and a university professor François-Charles Mougel. The second 

part of the thesis, a commentary, deals with the analysis of the original text and describes the 

translation methods and the most significant problems that occurred during the process of 

translating. 
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ÚVOD 

 

Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad z francouzštiny do češtiny. 

Pro překlad jsem zvolila knihu L‘Europe du Nord au XXe siècle pojednávající, jak prozrazuje 

název, o historickém vývoji zemí severní Evropy v průběhu dvacátého století. Jejím autorem 

je francouzský profesor historie François-Charles Mougel, jde o publikaci ze známé 

francouzské edice Que sais-je?. Konkrétně jsem se rozhodla pro čtvrtou kapitolu druhé části 

knihy popisující průběh druhé světové války v severní Evropě a z důvodu požadovaného 

rozsahu překladu i pro kratší úsek ze začátku třetí části, jež se věnuje vývoji zemí 

bezprostředně po konci války.  

 Zvolený úryvek lze zařadit do odborného stylu, jeho cílem je popsat zájemcům o 

skandinávskou historii průběh druhé světové války v severní Evropě. Toto téma jsem zvolila 

jednak z důvodu osobního zájmu a zároveň z povahy studijního zaměření druhého 

studovaného oboru (Norská studia), je mi tedy blízké.  

 První část mé bakalářské práce je samotný text překladu, druhou část tvoří komentář 

tohoto překladu. V něm nejprve analyzuji zvolený text a následně pak popisuji překladatelské 

problémy, se kterými jsem se setkala, a jejich řešení. Při uvádění příkladů rozlišuji citace 

z originálu (O: s) a překladu (P: s).  
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Kapitola IV. 

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 

(1939 – 1945) 

 

I. – Úvod do problematiky 

  Druhá světová válka výrazně zasáhla severní Evropu jak svým průběhem, tak svými 

důsledky. Válečné zkušenosti, často traumatické, se od sebe v jednotlivých zemích lišily: 

Finsko zažívalo téměř neustálé boje nejprve proti Sovětskému svazu, následně proti Třetí říši, 

Norsko a Dánsko byly dlouhodobě okupovány nacisty, Švédsko se snažilo zachovat 

neutralitu, Island a dánské ostrovy v Atlantiku se dostaly pod britskou kontrolu. Když tedy 

severské státy po roce 1945 znovu získaly nezávislost a vlastní identitu, ocitly se v rozdílných 

pozicích: Norsko se řadilo k vítězům, Dánsko zaujalo postavení spojence vítězů, Finsko 

dosáhlo alespoň polovičního vítězství, na Švédsko bylo pohlíženo jako na neutrální stranu 

později nakloněnou Spojencům a Island se konečně stal suverénním a neutrálním státem. 

Ačkoli se účast severských států ve válce může zdát z dnešního pohledu nevyhnutelná, zdá se, 

že jednotlivé země přijaly všechna opatření pro udržení míru: sovětsko-finský pakt o 

neútočení z roku 1932, posílení solidarity neutrálních států sdružených v Osloské skupině 

(1935 – 1939), odmítnutí francouzskobritské ochrany, která se zdála být příliš „riskantní“, 

uzavření paktu o neútočení mezi Německem a Dánskem (březen – květen 1939), návrh 

dohody mezi Finskem a Švédskem týkající se Åland (1938 – 1939) a nakonec postupné 

vyhlašování neutrality v září 1939, znovu slavnostně a společně potvrzené na setkání hlav čtyř 

severských států ve Stockholmu 19. října 1939.  

 

 Ve skutečnosti to, co Sever do války uvrhlo, byla jeho výhodná geostrategická poloha 

ve vztahu k ideologiím okolních mocností, což jsou zároveň faktory, které podmínily návrat k 

míru. Válečné období mezi lety 1939 – 1945 rozdělujeme na tři etapy: porážka, odpor a 

osvobození.  

 

II. – Sever čelí totalitnímu vítězství 

(1939 – 1940) 
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 Jako první využil událostí v létě 1939 Sovětský svaz, který změnil ve svůj prospěch 

situaci v severní Evropě. Díky neutrálnímu postavení SSSR ve válce mezi Německem a 

západními spojenci, která vypukla 3. září, uzavření paktu s Hitlerem, jenž mu v říjnu 1939 

přinesl velkou část Polska, a ovládnutí tří pobaltských států, které obsadil v srpnu 1940, 

obnovuje Sovětský svaz svůj tradiční vliv v Pobaltí a Finsko se dostává do jeho sféry vlivu. 

Od 12. října 1939 se Moskva dovolávala opětovného zahájení tajných jednání s Helsinkami, 

která probíhala od dubna 1938, a požadovala, výměnou za územní ústupky v Karélii a 

remilitarizaci Åland, postoupení poloostrova Hanko, aby tam Sovětský svaz mohl vybudovat 

námořní základnu, a opuštění několika ostrovů ve Finském zálivu, části Karelské šíje a část 

arktického pobřeží u Murmansku. Finská diplomatická mise, vedená J. Paasikivim a V. 

Tannerem a podporovaná C. G. Mannerheimem, se ze strachu z války, jejíž následky by byly 

ještě více zničující, přikláněla k vyjednávání se Sověty. Oproti tomu finská vláda, která 

přehlížela názory zemského sněmu i veřejnosti, odmítala jakýkoli kompromis, protože jednak 

věřila v severskou neutralitu a solidaritu, a zároveň se domnívala, že jde ze strany Moskvy jen 

o pouhou taktiku zastrašování. Incident, který se odehrál 26. listopadu 1939 na hranicích mezi 

Finskem a Ruskem, posloužil 29. listopadu Sovětskému svazu jako záminka k vypovězení 

dohody o neútočení z roku 1932 a o den později zahájit útok. Zcela proti Stalinovým 

očekáváním se však finský odpor ukázal být silným a odolným. Mannerheimovu linii napříč 

Karelskou šíjí se nedařilo prolomit, a než byli Finové nuceni evakuovat Pečengu, uštědřili 

Rudé armádě dvě tvrdé porážky, a to na břehu Ladožského jezera a na východní hranici země. 

Veřejné mínění stálo na straně Finska. Sovětský svaz byl v prosinci vyloučen ze Společnosti 

národů, 9500 dobrovolníků ze Skandinávie – z toho 8000 Švédů – se zapojilo do boje, zbraně 

a finanční prostředky přicházely z celé Evropy, dokonce i z Japonska nebo Spojených států; 

Finsko hrálo roli obhájce práva bránit se, práva na svobodu proti rozpínavosti komunismu. 

Když se Sovětům nedařilo prolomit finské linie a ještě menší šanci měli ve snaze zavést 

prosovětskou vládu v zemi odhodlaně stojící za premiérem Rytim a připravené bránit se, 

ostatní státy se zdráhaly zasáhnout. Nacistické Německo, i přes diskrétní náklonnost vůči 

Finsku, zůstávalo loajální vůči svému ruskému spojenci a západní demokracie navzdory svým 

slibům váhaly. Když se nakonec rozhodly a 5. února 1940 zahájily pomocnou vojenskou 

operaci, Finové již započali jednání se sovětskou stranou. Nicméně je třeba zdůraznit, že 

zjevná zdrženlivost těchto demokratických států byla mimo jiné důsledkem nesouhlasu 

skandinávských států se všemi opatřeními, která by ohrožovala jejich území nebo neutralitu, a 

tím i jejich bezpečnost. Seveřané se obávali, že jakákoli spojenecká akce vyprovokuje 

sovětskou odplatu na jejich vlastním území, a především aby taková operace neměla za cíl 
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obsazení cesty, kterou se dopravovala železná ruda z Narviku do Luleå. Tu měli Spojenci 

nepokrytě zájem dostat pod svou kontrolu, což záhy vyvolalo reakci z Berlína, největšího 

odběratele švédské železné rudy. Tato skandinávská opozice ve jménu vlastních životně 

důležitých zájmů Finsko definitivně izolovala. Pod zuřivou palbou byla 14. února 1940 

prolomena Mannerheimova linie a nová fronta okolo Vyborgu byla příliš slabá. Přestože 

finské jednotky byly ještě schopny vzdorovat, Mannerheim a finská vláda se 7. března 

rozhodli vyjednávat a 12. března 1940 byla podepsána Moskevská mírová smlouva. Navzdory 

svému hrdinství přišla zimní válka Finsku draho: měla na svědomí nejen 25 000 mrtvých a 45 

000 zraněných, tedy třetinu zúčastněných, ale i postoupení ostrovů ve Finském zálivu, 

Karelské šíje a severního břehu Ladožského jezera, oblasti Salla na východní hranici, části 

Pečengy a konečně udělení souhlasu s pronájmem poloostrova Hanko. Protože Sověti již 

nepožadovali jmenování vlády pohodlné Moskvě, přirozeně už ani nenabízeli slíbené 

kompenzace jako v roce 1939. Navíc se domáhali okamžitého odchodu 400 tisíc obyvatel z 

odstoupeného území, tedy 12 % finské populace, a získali bohatou hospodářskou kořist: 

přístav a oblast rybolovu ve Vyborgu, zásoby dřeva ve finské karelské oblasti a 10 % 

hutnického, chemického a textilního průmyslu Finska. K tomu smlouva z 19. března 

zakazovala Finsku uzavírat jakékoli dohody se třetí stranou nepřátelské Sovětskému svazu, 

což zcela zničilo jejich naděje navázat spojenectví se skandinávskými státy, jakkoli trpkou 

příchuť by takové spojenectví pro Finy mělo. Je pravda, že se tyto státy, v obavě o vlastní 

bezpečnost, jevily odměřeně, a tak Finsko, opuštěné západními demokraciemi i severskými 

státy, a pod dohledem Sovětského svazu, nemělo kde hledat naději na odplatu, než u 

Německa, se kterým navázalo vojenské a ekonomické kontakty v dubnu 1940. Ale veškeré 

změny v zemích u Baltského moře podřízených totalitním mocnostem závisely na přerušení 

paktu Ribbentrop-Molotov. V roce 1940 zatím nebylo možné dělat nic. 

  Sotva skončila válka ve Finsku, už se rozhořela ve Skandinávii. Jak se Seveřané 

obávali, šlo o zisk strategických pozic na dánském a norském pobřeží a o švédskou železnou 

rudu. Spojenci měli v plánu umístit do norských vod miny a obsadit určitý počet přístavů a 

letišť, především v Bergenu, Trondheimu a Narviku. Proto se Hitler, který potřeboval tamní 

nerostné bohatství pro říšský průmysl a chtěl ovládnout úžiny v okolí Dánska a pobřeží 

Severního moře, aby mohl snadněji útočit na Velkou Británii, rozhodl využít momentu 

překvapení a zmocnit se Dánska a Norska. Operace s názvem Weserübung začala až 8. dubna, 

v den, kdy Britové chtěli začít s kladením podmořských min. Dánsko ohrožené pozemními, 

námořními i vzdušnými jednotkami 9. dubna kapituluje. Bez přirozených hranic a navzdory 

vlastní armádě čítající 20 tisíc vojáků by se země nemohla dlouho bránit 38 tisícům vojáků 
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německých obrněných jednotek podporovaných Luftwaffe a silným námořnictvem. Toto 

rychlé přistoupení na německé ultimátum umožnilo Dánům zmírnit politické následky invaze. 

Díky tomu nedošlo k anexi dánského území; pod záminkou, že jde jen o ochranu země před 

vyloděním francouzsko-britských jednotek, a odvolávajíc se na přátelské přijetí se vedení 

nacistického Německa spokojilo se zavedením protektorátu. Tato „pokojná okupace“ byla 

symbolicky stvrzena paktem o neútočení z 31. května 1939. Přestože bylo Dánsko 

okupované, zachovalo si, alespoň oficiálně, status neutrality a zůstalo pod formální vládou 

svého krále a vlády.  

  Díky získaným opěrným bodům ve vodách a vzdušném prostoru kolem Jutského 

poloostrova mohlo Německo zaútočit na Norsko. Dne 9. dubna obsazují nacisté Oslo a 

neprodleně dochází ke jmenování loutkové vlády pod vedením nacistického kolaboranta V. 

Quislinga, ale norský král, vláda a parlament, kterým se podařilo uprchnout, se odmítli 

podřídit. Přijali pomoc Francie a Velké Británie, které o pár hodin dříve odsuzovali za 

zaminování moře v okolí Narviku. Norsko tímto porušilo neutralitu a zahájilo dva měsíce 

trvající tvrdé boje za podpory spojeneckých sil proti šesti německým divizím, 1200 letadlům a 

dalším posilám, které se rychle zmocnily celého jihu země. Boj probíhal především v horách a 

na severu země, kde bylo rozmístěno přibližně 7000 urputně vzdorujících norských vojáků, a 

to navzdory početní a zbrojní převaze nepřítele. Spojenci zahájili tři operace, první, 12. 

dubna, mířila na Narvik z Lofot. Další dvě vedly k vylodění v přístavech Åndalsnes a Namsos 

s cílem chránit Trondheim, ty ale brzy ztroskotaly. Narvik byl nakonec nacisty s obtížemi 

dobyt 28. května. Obklíčení Spojenci, kterým německá ofenziva navíc uštědřovala jednu 

porážku za druhou v Nizozemsku, Belgii a Francii, se rozhodli z Narviku 10. června stáhnout. 

Od této chvíle bylo celé Norsko pod plnou nacistickou kontrolou vedenou říšským komisařem 

J. Terbovenem. Únik krále a vlády 9. června do Anglie, kam už před tím stačila dorazit část 

vojenských sil, zlato z centrální banky a především 80 % obchodních lodí (z této flotily o 

celkové nosnosti 5 milionů metrických tun byla polovina zapůjčena Spojenému království již 

v listopadu 1939), to vše zajišťovalo zrod autentického a účinného norského odboje. Avšak v 

létě 1940, zatímco východní fronta postupuje a probíhá bitva o Anglii, se osud norského 

národa zdá být ohrožen. 

Na Severu se válka projevovala různě a měla i různé dopady. Švédsko bylo okamžitě 

upozorněno, že se ho německá ofenziva ve Skandinávii netýká. To Švédy ovšem 

nepřesvědčilo a jejich odhodlání bránit se silou proti jakémukoli pokusu o invazi vyústilo 12. 

dubna k tajné mobilizaci přibližně čtyř set tisíc mužů. Přesto však Švédsko muselo pod 
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nátlakem nacistů umožnit průjezd vlaků s německými „dovolenci“ (ve skutečnosti šlo o 

jednotky, které měly na starost okupaci Norska a jejich materiál), a zároveň se podrobit 

odvetným opatřením, výtkám z Londýna a britské blokádě přístavu v Göteborgu. Protože bylo 

Švédsko od Západu, který se sám stahoval, odříznuté, vědělo moc dobře, že jeho nezávislost 

závisí především na vztazích s Německem: svou vlastní imunitu si zajišťovalo jakousi 

selektivní neutralitou, a především pokračujícím zásobováním Německa železem. Nicméně 

bezpečnost země zůstávala vydána na milost veškerým geostrategickým proměnám, jak na 

lokální, tak na světové úrovni. Situace dánských ostrovů v Atlantiku byla zcela odlišná. Od 

12. dubna 1940 byla na Faerských ostrovech umístěna britská vojenská posádka, navzdory 

formálním protestům místních autorit, 10. května i přes výhrady Althingu rozšiřují Britové 

svůj vliv na Islandu a nakonec se v Grónsku podařilo Dánům za pomoci Spojenců zabránit 

nacistům zmocnit se zdejších meteorologických stanic nezbytných k obraně severoatlantické 

oblasti. Zde je třeba upřesnit specifičnost přítomnosti Spojenců na těchto dánských územích: 

nešlo o okupaci, nebo o anexi. Jednalo se pouze o ochranu místní populace vydané na milost 

německým výpadům a o zabezpečení životně důležitého námořního prostoru pro ochranu 

jediného státu doposud bojujícího proti Ose: Spojeného království. Ale i když vytrvale 

vzdorující Británie během léta 1940 přinášela naději na budoucí vítězství demokracie, je tato 

naděje skromná. Sever uprostřed bojů mezi listopadem 1939 a červnem 1940 už ví, že jeho 

svoboda záleží na vlastním snažení a na „hře“ velkých mocností. Ta se až doposud vyvíjela ve 

prospěch totalitních režimů, dosavadních spojenců. Jak se ale bude situace vyvíjet dál? Aby 

se Seveřané připravili na budoucnost, mají jen jednu možnost: odpor.  

 

III. – Severský odboj 

(1940 – 1944) 

 Abychom pochopili, jakou podobu a jaké důsledky severský odboj měl, musíme vzít v 

úvahu tři faktory. Nejprve je nutné brát v potaz status jednotlivých zemí: země okupované 

(Dánsko, Norsko), relativně nezávislé (Švédsko, Finsko) a podmíněně svobodné (Island). 

Následně jejich cíle: návrat k samostatnosti pro okupované státy, zachování míru ve Švédsku, 

odveta ve Finsku, bezpečí a osamostatnění na Islandu, a nakonec chronologický sled událostí 

v tomto světovém válečném konfliktu: nacistický útok na Sovětský svaz v červnu 1941, vstup 

USA do války v prosinci 1941 a konečně definitivní zvrat situace ve prospěch Spojenců v 

roce 1943. Z toho vyplývají čtyři typy odboje na Severu: „národní boj“ za podpory Spojenců 

v Dánsku a Norsku, švédská neutralita navzdory probíhajícímu zbrojení, která se postupně 
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proměňovala, Pokračovací válka ve Finsku vedená proti Sovětům a společné válečné úsilí 

Spojenců a Islanďanů. 

I přes svou příslušnost k „nadřazené árijské rase“ a poměrně příznivému postavení, 

které by je čekalo v „Nové Evropě“, okupované země pod nacistickým útlakem zakoušely 

mnohé, především Norsko. Právě zde postupně vznikalo odhodlané hnutí odporu, do kterého 

se zapojila většina společnosti, a které bylo činné až do osvobození v roce 1945. 

Zpočátku Dánsko využívalo svého postavení „modelového protektorátu“. Výměnou za 

svou politiku přátelské neutrality a přispívajíc ekonomicky k „novému pořádku“, především 

skrze dodávky produktů z chovu hospodářských zvířat, si Dánsko zachovalo autonomii a bylo 

s ním zacházeno jako se suverénním státem. Dánská autonomie ale byla brzy omezena. V 

říjnu 1940 byli z vládního kabinetu pod tlakem vyloučeni protiněmecky smýšlející ministři, 

počínaje konzervativcem J. C. Møllerem. Nacisté podporovali fašistickou stranu F. Clausena 

aktivní v Severním Šlesvicku a ve venkovských oblastech. V listopadu 1941 byli Dánové 

přinuceni podepsat Pakt proti Kominterně a zakázat Komunistickou stranu. Následně převzali 

Němci kontrolu nad dánskými vojenskými základnami, zavedli cenzuru, přistoupili k 

rekvizicím majetku a přiměli vládu k boji proti odbojovým hnutím. Tváří v tvář rostoucímu 

vlivu německého dozoru se místní politici spojili. Pod záštitou krále vytvořily čtyři největší 

strany (Venstre, radikálové, sociální demokraté a konzervativci) v rámci vlády koalici národní 

unie řízenou T. Stauningem, po jeho smrti v roce 1942 V. Buhlem a nakonec do srpna 1943 

E. Scaveniem. Vlády čelící nucené kolaboraci zaujaly liknavější postoj. Neutralita, kterou od 

roku 1940 obhajoval Scavenius, začíná odvracet svou přátelskou tvář. Dánsko docílilo toho, 

že připojení k Paktu proti Kominterně ho nezavazovalo k žádné vojenské akci mimo vlastní 

území. Pokud už byli vládní činitelé nuceni bojovat proti komunistům, kteří jako první 

formovali domácí odboj, zaměřovali se na stíhání ilegálního tisku, stávek a protinacistických 

demonstrací. Volby 9. května 1943 koalici přinesly důkaz o její podpoře ze strany občanů: 

dohromady obdržely tyto čtyři strany 95 % hlasů, zatímco příznivci F. Clausena jich získali 

pouze 43 000 z celkového počtu dvou milionů. Jenže rostoucí popularita vnějšího odporu 

způsobila změnu postoje. Od roku 1941 totiž dánská exilová vláda v Londýně organizovala 

intenzivní protinacistickou propagandu, přenášenou vysíláním BBC, a početné sabotážní akce 

podpořené domácím ilegálním hnutím a anglickým Special Operations Executive (SOE). Tyto 

akce pod vedením J. C. Møllera se po událostech z dubna 1942 staly symbolem odmítnutí 

okupace a kolaborace. Nacisté čelili této hrozbě a následným stávkám a sabotážím, 

požadovali proto po dánské vládě, aby tvrdě zasáhla, ta si ale byla vědoma vlastní legitimity a 
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odmítla. Výsledkem bylo, že Němci vyhlásili 29. srpna 1943 výjimečný stav a zrušení 

protektorátu. Král, potrestaný domácím vězením, odmítl přijmout demisi vlády, která tak byla 

rozpuštěna, stejně jako parlament. Od této chvíle bylo Dánsko řízeno pouze vysoce 

postavenými úředníky státní správy, kteří byli pod přísnou kontrolou německého velení. 

Tento násilný převrat poskytl nacistům účinné pravomoci a znamenal konec dánské 

autonomie a neutrality. Zároveň to byl pro Dány podnět k tomu, aby se přidali na stranu 

Spojenců. Současně se 29. srpna exilová vláda, Dánská rada, přejmenovala na Radu svobody 

a stanula v čele boje. Odboj se stal záležitostí celé země. Když byly námořní základny 

napadeny nacisty a armáda musela přistoupit na odzbrojení, vojáci raději lodě potopili nebo 

uprchli do Švédska, kam se jich celkem dostalo jedenáct tisíc. Zátah proti židovským 

obyvatelům 1. října 1943 skončil fiaskem. Díky pomoci Dánů se podařilo velkou většinu ze 

sedmi tisíc dánských židů tajně evakuovat do Švédska. I přes vzrůstající brutalitu okupantů a 

jejich stoupenců, především Schalburgkorpsu, se pod vedením Rady svobody, která tajně 

sídlila od září 1943 v Kodani, rozvíjelo a radikalizovalo opoziční hnutí. Od 30. dubna do 15. 

května 1944 paralyzovala zemi generální stávka. Ukazuje se, že odhodlání obyvatel je čím dál 

tím větší. Na začátku roku 1945 se připravuje všelidové povstání. Osvobození je na dosah.  

 V Norsku samotné podmínky po porážce nacisty vedly k zavedení režimu daleko 

tvrdšího než v Dánsku. Poté, co nacisté vymáhali na Stortingu sesazení monarchie a pokusili 

se dosadit Quislingovu vládu, říšský komisař J. Terboven přímo jmenoval orgány výkonné 

moci, které byly podřízeny nacistickému velení. Přestože Quislingova strana Národní 

sjednocení byla jako jediná povolena a měla tak výsadní postavení, narazila na odpor jak 

institucí, tedy církve, odborů, učitelských sborů a Nejvyššího soudu, tak jednotlivých 

obyvatel: nenáviděné NS nikdy nepřimělo volit více než 5 % obyvatel. V únoru byl Quisling 

jmenován premiérem loutkové vlády, ale nedosáhl ani zavedení korporativismu, ani zdání 

vládní legitimity. O to byl trest krutější: 35 tisíc Norů, téměř 2 % dospělých občanů, bylo 

vězněno, z čehož značnou část tvořili učitelé, studenti a židé. K věznění, případně spojenému 

s mučením, popravami nebo deportacemi, se přidal také požadavek okupantů na odvod 

zemědělských, průmyslových a lidských zdrojů do Říše. Nicméně obyvatelé ve spojení se 

spojeneckými akcemi se odmítli takovému zneužívání podřídit. Na nucené práce bylo 

odvedeno pouze 300 lidí místo očekávaných 70 tisíc, kvůli spojeneckým zásahům u pobřeží 

se počet odlovených ryb zmenšil na polovinu, hutnický průmysl vyprodukoval jen 18 tisíc tun 

hliníku oproti požadovaným 240 tisícům a výzkumná centra byla poškozena nebo zničena, 

například továrna na těžkou vodu (nezbytnou k výrobě atomových zbraní) v Rjukanu v letech 

1943 –1944. Ještě častěji než v Dánsku zde docházelo k útokům na železniční sítě nebo 
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torpédování válečných plavidel, čímž se snižovaly ekonomické možnosti okupantů a 

docházelo k jejich paralyzování v pozemním i námořním prostoru země, která byla od léta 

1941 klíčovým územím světové války. Na jedné straně měla význam pro nacisty, kteří tak 

mohli snadno zasáhnout ve Finsku, a na druhé straně pro Spojence, protože vytyčovala cestu 

k sovětskému přístavu v Murmansku. Nicméně tyto akce nebyly pouze dílem civilního 

obyvatelstva, k odboji přispívaly také vojenské jednotky, které tajně absolvovaly výcvik ve 

Švédsku. Předpokládá se, že šlo o 30 až 50 tisíc příslušníků podzemní armády. Ale domácí 

odboj by nebyl tak úspěšný, kdyby nepřicházela pomoc ze zahraničí. Norské jednotky v 

záloze soustředěné okolo krále, exilové vlády v Londýně a podpořené britským SOE, se 

výrazně podílely na válečném úsilí. Armáda a námořnictvo sloužilo na většině front: ve 

Středozemí, v Severním ledovém oceánu i ve východní Evropě, obchodní lodě byly také 

použity k boji, především v Atlantiku, zatímco lidské zdroje a finanční prostředky byly 

využity k propagandě, pomoci ozbrojené složce odboje (Milorg) a k podpoře samotnému 

norskému obyvatelstvu. Přestože o porážce nacistů od roku 1943 není pochyb, Norsko 

zůstává stále v srdci bojů. Na přelomu let 1944 a 1945 se situace ještě zhoršila, když 

ustupující jednotky Wehrmachtu vyhnané z Finska pustošily oblast Finnmarky. Za blížící se 

vítězství bylo třeba zaplatit nejvyšší cenu. 

 

Pokud o situaci v Norsku a Dánsku hovoříme jako o národním boji za opětovné 

získání svobody a nezávislosti, ve Švédsku šlo o formu trvalé mobilizace za účelem ochrany 

imunity a míru v zemi. Tento přístup, který vyhlásila třetí Hanssonova vláda 13. prosince 

1939, dva dny po svém rozšíření o zástupce liberální a konzervativní strany, dodrželo 

Švédsko po celou dobu válečného konfliktu, Ovšem nikoli bez obtíží, protože země se musela 

přizpůsobovat nepřátelské a proměnlivé atmosféře doby, z čehož vyšly dvě hlavní koncepce 

vládní politiky. Zaprvé organizace ochrany země: díky zákonu z roku 1941 umožňujícímu 

vojenský odvod na patnáct měsíců se sestavila armáda čítající 400 tisíc mužů. Došlo k 

zavedení cenzury a přídělového systému (s výjimkou mléka), zmrazení cen, výše platů a 

nájemného (1942), zvýšení daní a rozšíření plánovaného hospodářství. Zadruhé přijetí 

strategie tzv. selektivní neutrality s ohledem na válčící strany. Mezi lety 1939 – 1942 měla 

tato neutralita spíše proněmecký charakter a od června 1941 byla nakloněna svému finskému 

spojenci. Německo tak získalo povolení přepravovat po švédských železnicích materiál a 

jednotky směrem do Norska (1940) a následně do Finska (1941 – 1942). Především ale 

Německo získávalo až 50 % švédské produkce železa, tedy 10 milionů tun ročně. Avšak pro 

získání nezbytných dodávek potravin, především z USA, a aby si naklonilo postoj Angličanů, 
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souhlasilo Švédsko v roce 1941 s pronájmem poloviny svých obchodních lodí Spojencům. Na 

přelomu let 1942 a 1943 začínají Němci ustupovat a tlak Spojenců se zvyšuje. Následkem 

toho dochází ke změně švédského postoje. Německá železniční doprava byla nejprve 

omezena a nakonec v srpnu 1943 zastavena a export železné rudy byl od června 1943 snížen 

na 7,5 milionů tun. Prodej kuličkových ložisek se snížil na polovinu a celková hodnota 

exportu do Německa klesla o 30 %. I přes ústupky Spojencům ale Švédsko nechtělo proti 

sobě poštvat Říši. Potřebovalo totiž německé dovážky uhlí a obávalo se, pokud ne přímo 

invaze, tak alespoň útoku na své přístavy a zahraniční obchod. Spolu s těmito ekonomickými 

opatřeními zavedlo Švédsko také opatření humanitární. Přijalo 50 000 Finů, 30 000 obyvatel 

pobaltských států, 11 000 Dánů a 30 000 Norů a kde to bylo možné, pomáhalo 

pronásledovaným osobám, především židům. Tato komplexní selektivní politika celkově 

odpovídala přáním národa, přestože občas docházelo k jistým konfliktům, především před 

rokem 1943. Ačkoli se král a část národních elit po určitou dobu přikláněli na stranu Říše, ať 

už z osobního přesvědčení nebo realistického pohledu na věc, náklonnost ke Spojencům 

nakonec zvítězila. Tyto sympatie pocházely především z prostředí intelektuálů a odborářů. 

Švédsko se tak zařadilo po bok Spojenců. Díky schopnostem premiéra P. A. Hanssona, který 

jasně zvítězil ve volbách ziskem 130 hlasů z 230 a měl podporu napříč koaličními stranami, 

se podařilo v zemi udržet relativní mír. V roce 1945 tak Švédové očekávali především mír v 

zahraničí, nikoli osvobození své země. 

                                                             

 I přes utrpěnou porážku Finsko nerezignovalo a vyčkávalo na odvetu. Z obavy před 

zásahy Sovětů, kteří zneužívali spojení skrze novou základnu v Hanku, aby přímo ovlivňovali 

finskou politiku, především od vítězství Rista Rytiho v prezidentských volbách 1940, nevidí 

Finové jinou naději než ve spojení s Německem. Demokratické mocnosti je opustily, stejně 

jako severské státy, jedině Švédsko se neodvrátilo, nabídlo ovšem pouze nereálný návrh na 

spojení zemí v konfederaci. A tak Finsko Německu umožnilo volný průjezd zemí a nabídlo tři 

pětiny niklových dolů v Pečenze výměnou za dodávku zbraní a potravin. De facto tak 

vstoupilo do sféry vlivu nacistů. Je proto přirozené, že když 22. června 1941 zaútočila 

německá vojska na SSSR, vyhlásilo Finsko Sovětskému svazu následně 25. června „obrannou 

válku“, jejímž cílem bylo opět vytvořit Velké Finsko. Až do prosince Finové postupovali na 

jih od Ladožského a Oněžského jezera, když ruský odpor zarazil další postup. Finové si čím 

dál více uvědomovali, že počasí hraje ve prospěch Sovětského svazu, který navíc získal 

podporu Spojenců. Pochopili, že se dostali do slepé uličky jak vojensky, tak politicky. S 

Německem se spojili pouze za účelem znovuzískání ztraceného území, jinak s Třetí říší 
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nesdíleli ani strategické, natož ideologické cíle. Mannerheim ostatně odmítl účast na dobývání 

Leningradu, působit v Murmansku nebo vydávat židovské uprchlíky. Situace se v roce 1944 

ještě zhoršila. Země se ocitla mezi tlakem nacistů a hrozbami sovětů jako ve svěráku. 

Prezident Ryti byl Hitlerem donucen podepsat pakt proti Kominterně a přislíbit, že neuzavře 

mír samostatně, ačkoli tato smlouva neměla žádnou právní hodnotu. Ryti se obětoval a 1. 

srpna rezignoval. 4. srpna ho nahradil Mannerheim. Nicméně „zrada“ Říše nedokázala 

zastavit ruskou ofenzivu proti Finsku zahájenou v červnu. Zatímco ostatní severské státy v 

létě s radostí sledovaly vylodění Spojenců a výrazné sovětské postupy, pro Finsko tyto 

události znamenaly definitivní porážku v pokračovací válce. Podmínky příměří uzavřeného 

19. září 1944 stvrdily tuto druhou finskou porážku. Jednalo se nejen o potvrzení územních 

ztrát z roku 1940, Finové museli navíc postoupit celé území Pečengy a na 50 let pronajmout 

základnu na Porkkale (místo Hanka), zaplatit reparace ve výši 300 milionů dolarů, postavit 

před soud válečné politiky a vyhnat ze svého území německé jednotky. Pro morálně i lidsky 

poražené a zlomené Finsko je vyhlídka osvobození na přelomu let 1944 a 1945 ještě příliš 

vzdálená.  

  Na Islandu a dánských ostrovech v Atlantiku je situace zcela jiná. Faerské ostrovy pod 

britskou kontrolou získávají dočasně úplnou samostatnost. Američané získali v dubnu 1941 

pouze od dánského velvyslance ve Washingtonu povolení k umístění vojenských základen a 

meteorologických stanic v Grónsku (duben 1941), které zůstalo pod dánskou správou. Na 

Islandu převzali se souhlasem místních autorit v červenci 1941 od Britů štafetu Američané. 

Tato území pod spojeneckou ochranou sloužila jako opěrné body ve válce v severním 

Atlantiku, a zároveň těžila z rychlého hospodářského vývoje. Změny zasáhly i jejich politický 

vývoj, ostrovy úplně se odřízly od Dánska. Tento autonomismus měl podporu v Grónsku a 

především na Faerských ostrovech. Island zašel ještě dál a v souladu s dohodami z roku 1918 

jednostranně vyhlásil svou úplnou samostatnost. V referendu 17. června 1944 se většina 

obyvatel vyslovila pro nezávislost a republiku. Nově vzniklý stát se neprodleně prohlásil za 

neutrální. Před samým koncem války se tak politická mapa severní Evropy proměnila. 

 

IV. — Osvobození 

 (1944 – 1945) 

 Zatímco mezi lety 1939 – 1940 byly severské země uprostřed bojů, v letech 1944 – 

1945 jejich osud závisí na vývoji konfliktu na západní frontě a ve střední Evropě. Přesto však 

nebyly ušetřeny posledních fází války. 
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 Podle ustanovení příměří uzavřeného se Sovětským svazem muselo Finsko od září 

1944 do dubna 1945 bojovat proti nacistickým jednotkám na finském území. 200 tisíc vojáků 

Wehrmachtu se v Laponsku postavilo na zuřivý odpor Finům, kteří tentokrát měli podporu 

Sovětů a norských odbojářů. V květnu 1945 bylo Finsko osvobozeno. Díky tomuto 

poslednímu tažení uniklo hanlivému označení spojence Říše a následným penalizacím. 

Finové tak dosáhli alespoň polovičního vítězství. 

 Na počátku roku 1945 ustupující jednotky Wehrmachtu pustošily Norsko. Po tvrdých 

bojích se však okupanti rychle vzdali, když nacističtí velitelé 6. května kapitulovali před 

generálem Eisenhowerem. Díky svému hrdinnému odboji a přímé pomoci Spojencům vyšlo 

Norsko z války jako vítězný stát. Slavnostní návrat krále a vlády do Osla 7. června 1945 jen 

potvrdil tuto příslušnost k vítězné straně.  

 V Dánsku propuklo počátkem května povstání. Po kapitulaci nacistů v severním 

Německu před velitelem Montgomerym 4. května mohli Britové o den později osvobodit 

Dánsko. Země nikdy nebyla členem spojenecké koalice, ale i přes to, že byla donucena se 

připojit k Paktu proti Kominterně, byla uznána za plnohodnotného partnera Spojenců, díky 

své významné odbojové činnosti. Naopak status závislých dánských území nebyl vyjasněn. 

Jedině Island získal samostatnost, král Kristián X. uznal roku 1944 jeho odtržení i přes 

jednostrannost tohoto jednání, a dokonce nepřátelský charakter vůči tehdy porobenému 

Dánsku. Je pravda, že nově vzniklá islandská republika chtěla především hájit svou 

samostatnosti a neutralitu. Po odmítnutí připojit se ke Spojencům v roce 1944 požadovali 

Islanďané od 8. května 1945 odchod amerických jednotek. Národní zájem byl zde přednější 

než jakákoli forma solidarity. 

 Co se týče Švédska, kterému už nehrozilo žádné nebezpečí ze zahraničí, stanovilo si 

za cíl nechat zapomenout na vlastní shovívavost vůči nacistům a nalézt své místo v severské 

soudržnosti.  

 Tato různorodost postavení severských zemí v roce 1945 se odrazila také při 

bilancování výsledku konfliktu. Neutrální státy zde figurují jako vítězné: HDP vzrostl ve 

Švédsku o 20 % a islandský národní důchod o 60 %. Tento rozkvět vzbudil závist, situace 

budila dojem, že jde o plody obratného neutrálního postoje, nikoli o odměnu za skutečný 

podíl na vítězství. Naopak válčící strany jsou zobrazovány jako oběti. Norsko draze zaplatilo 

za svou prestižní vítěznou reputaci. Polovina národní flotily, tedy plavidla o celkové nosnosti 

2,7 milionů metrických tun, byla potopena, třetina průmyslu a velká část infrastruktury 
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zničeny, Laponsko zpustošené a ztráty na životech vojáků i civilistů se vyšplhaly na několik 

tisíc. Také Dánsko bylo okupací ekonomicky zasaženo, navíc ztratilo 1500 námořníků a tisíce 

civilistů zemřelo, z toho 2000 lidí v nacistických táborech. Co se týká Finska, ocitlo se na 

pokraji úpadku. Přišlo o území o rozloze 43 000 km2, o vliv v arktické oblasti, o niklové doly 

a o čtvrtinu svého hospodářského potenciálu. Finové napočítali 85 000 mrtvých, 50 000 vážně 

raněných a 500 000 uprchlíků. Nejen Finsko, ale celý Sever vyšel vstříc budoucnosti.  

 

 

TŘETÍ ČÁST 

 

SKANDINÁVSKÝ MODEL 

(1945 – 1998) 

 

Kapitola V. 

 

ROZVOJ SEVERSKÉHO MODELU 

(1945 – 1975) 

 

Když nakonec všech pět severských států získalo vlastní identitu a suverenitu, během 

následujících ekonomicky úspěšných třiceti let vybudovalo originální formu politické a 

sociální demokracie. Tahle „severská laboratoř“ vyvinula skutečný model, zároveň obecně 

platný pro celou oblast i specifický v národních rysech. Na jakém základě, jakým způsobem a 

s jakými důsledky?  

 

I. – První kroky v době míru 

 

1. Řešení světového konfliktu. — Prvním úkolem severských států v roce 1945 bylo 

stanovit své hranice a zaručit vlastní nezávislost a bezpečnost, především proto, že neproběhla 

pouze jediná velká mírová konference.  

 

Co se týče územního vypořádání, Norsko nejprve v únoru 1946 znovu získalo od 

Američanů ostrov Jan Mayen a o rok později Sověti stáhli požadavek na získání Špicberk. Od 

té doby sdílí Norsko s Ruskem 196 km dlouhou hranici v Laponsku. Island v roce 1946 
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opustily spojenecké jednotky a nová republika nechala v roce 1950 právně uznat rozpuštění 

dynastické unie s Dánskem. Narozdíl od Švédska, které si bez problému zachovalo svou 

integritu, muselo Dánsko a Finsko nově definovat své pole suverenity. Dánsko souhlasilo, že 

se vzdá Islandu, muselo prosadit odchod Sovětů z ostrova Bornholm (1946) a Američanů z 

Grónska (1945 – 1946), navíc čelilo nabídce na připojení německého Šlesvicka k Dánsku a 

snaze Faerských ostrovů o získání samostatnosti. Nakonec především z důvodu tíživé situace 

německých uprchlíků Dánsko opětovné připojení Šlesvicka moudře odmítlo, což sice 

vyvolalo pád Kristensenovy vlády, zároveň ale toto rozhodnutí pomohlo vyhnout se v 

budoucnu sporu s Německem. Rozhodnutí o samostatnosti Faerských ostrovů nevyřešilo 

hlasování Løgtingu v roce 1945, ale referendum z roku 1946. Během hlasování se 60% 

většina vyslovila pro setrvání v unii s Dánskem, na což Dánsko reagovalo v roce 1948 

zákonem, který uděloval Faerským ostrovů značnou samostatnost. Løgting se tak stal 

skutečným místním parlamentem, výkonná moc na souostroví získala rozsáhlé kompetence a 

Faerské ostrovy dosáhly specifické reprezentace ve Folketingu a později i v Severské radě. Co 

se týče Finska, Pařížská mírová smlouva z 10. února 1947 potvrdila podmínky příměří mezi 

ním a Sovětským svazem z roku 1944; přestože reparace byly Finsku zmírněny, o Karélii a 

Pečengu definitivně přišlo.  

 

Nezávislost na Severu byla právně obnovena, nicméně nemohla být úplná, když se 

země ocitly ve světové hře o strategické pozice, především v konfliktu Východu a Západu, 

který započal už v roce 1945 a otevřeně se rozhořel po roce 1947. Severní Evropa, co se týče 

zřízení a kultury, patřila do západního světa a zároveň zachovávala severskou soudržnost. Její 

bezpečnost záležela na protichůdných zahraničních okolnostech. Švédsko velice lpělo na své 

neutralitě. Přestože bylo ideologicky blízké Západu, muselo si naklonit nového vládce 

Pobaltí, a uznalo sovětskou anexi baltských států, navracelo uprchlíky z těchto zemí a 

poskytlo SSSR půjčku ve výši jedné miliardy švédských korun (1946). Přestože Island omítl 

jakékoli podrobení, musel udělit Američanům souhlas k užívání základny v Keflavíku, což 

bylo nezbytné pro bezpečnost vlastní i bezpečnost „svobodného světa“. Dánsko a Norsko, 

země znepokojené ruskou hrozbou, spoléhaly především na ochranu USA a Velké Británie; 

Dánové přenechali Američanům k užívání několik základen, například Thule v Grónsku, 

zatímco Oslo se stalo sídlem západní obrany ve Skandinávii. Naopak Finsko nemělo šanci 

uniknout sovětskému vlivu. 6. dubna 1948 muselo se SSSR podepsat smlouvu o přátelství, 

spolupráci a vzájemné pomoci, která třebaže uznává snahu Helsinek o neutralitu, omezuje 

taktickou svobodu. Státy severní Evropy sdílely společné diplomatické úsilí: udržení míru, 
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odmítnutí marxismu, snahu o sblížení s ostatními státy západní Evropy a především zájem o 

severskou spolupráci. Jak zjistíme, ke vzniku severského geopolitického modelu nemohlo 

v jednotlivých zemích dojít jinak než postupně a různorodě. Navíc rozhodnutí učiněná v 

předvečer války, tedy připojení Islandu, Norska a Dánska k atlantickému bloku a švédská a 

finská neutralita, nejen že ovlivnily podmínky jejich zahraniční politiky, ale také významně 

poznamenaly politiku vnitřní.  

 

2. Návrat k normálnímu životu. — Politicky vzato, severská zřízení pozoruhodně 

odolala válečným zkouškám. Ve Švédsku se parlamentní monarchie, ztělesnění národní 

jednoty, udržela, a po skončení okupace byla znovu obnovena v Dánsku i Norsku. Na Islandu 

se republika stala novým právním rámcem nezávislosti, zatímco ve Finsku prezident 

Mannerheim zajistil návaznost institucí až do zvolení J. K. Paasikiviho prezidentem v březnu 

1946, což znamenalo definitivní návrat k legitimnímu zřízení. Přesto však bylo obnovení 

demokracie, ve svém principu konsensuálním, doprovázeno nezbytnými konstitučními i 

politickými změnami. Ve Švédsku se na počátku roku 1945 snížila věková hranice 

volebního práva z 23 na 21 let a také byl konečně zrušen volební cenzus, tedy nerovné 

volební právo, při hlasování na národní i lokální úrovni, čímž definitivně došlo k zajištění 

demokratického zřízení. Dánsko, Norsko i Finsko přistoupily k nezbytným čistkám obyvatel. 

Ve Finsku byly pod tlakem Moskvy osoby odpovědné za pokračovací válku odsouzeny k 

sedmi letům vězení. V Dánsku bylo 13 000 lidí odsouzeno k odnětí svobody, pokutám nebo 

zbaveno občanských práv. Trest smrti, který byl zakázán v roce 1930, byl dočasně obnoven, 

popraveno za velezradu bylo 45 osob. V Norsku se během 20 000 soudních procesů také 

odsuzovalo k trestu smrti, jedním z dvaceti pěti popravených byl i Quisling. Toto přísné 

„očišťování“ obyvatel probíhalo až do amnestie 1955 – 1957 a pomohlo k obnovení národní 

soudržnosti. Právě tohoto cíle chtělo dosáhnout Švédsko, zvolilo ale odlišnou strategii. 

Pochybné finanční transakce nebyly odhalovány, stejně tak nedošlo k soudním procesům za 

napomáhání nacistům. Na Islandu přinesl konec konfliktu možnost zavedení nové ústavy 

(1944). Prezident republiky, volený ve všeobecných volbách na čtyři roky, disponuje pouze 

omezenými pravomocemi. Výkonnou moc zajišťuje vláda odpovědná parlamentu a moc 

zákonodárná leží především v rukou Althingu. Ten má 63 členů a jeho složení je určeno z 

jedné šestiny výsledkem voleb poměrným systémem a z pěti šestin hlasováním všech občanů 

starších osmnácti let. Členové Althingu jsou voleni na čtyři roky, o rozpočtu a přijímání 

zákonů rozhodují buď hlasováním v plénu, nebo horní a dolní komora zvlášť. Politické strany 

zde mají rozhodující funkci.  
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Z ideologického pohledu vyjadřují výsledky voleb z let 1944 – 1946 silnou touhu po 

změně, především došlo k nárůstu popularity levice a také komunistů, kteří získali přes 10 % 

hlasů ve Švédsku a Norsku, 12,5 % v Dánsku, přes 20 % na Islandu a 23,5 % ve Finsku. 

Celkově progresivní strany přináší změny všude, ať už jde o sociálně demokratické vlády (P. 

A. Hansson ve Švédsku, E. Gerhardsen v Norsku) nebo o středolevicové koalice (V. Buhl a 

poté K. Kristensen v Dánsku, J. K. Paasikivi ve Finsku). Ačkoli tato levicová radikalizace 

voličů časem ustoupila, zdůraznila velké očekávání obyvatel. Seveřané odmítli revoluční 

řešení, ale kladli důraz na demokratizaci ve všech oblastech, především ekonomické, sociální 

a kulturní. Severní Evropa se ocitla u zrodu vlastního modelu.  
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II. KOMENTÁŘ 
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1. Překladatelská analýza výchozího textu 
Jiří Levý (1998) uvádí tři fáze překladatelovy práce: pochopení předlohy, interpretaci 

předlohy a přestylizování předlohy. Je tedy nutné text nejprve pozorně přečíst, analyzovat, 

snažit se o pochopení obsahu a idejí díla, následně text interpretovat a až nakonec 

přestylizovat do cílového jazyka.  

Analýza výchozího textu je tedy základní součást postupu při překládání. V analýze 

překladu obsažené ve své bakalářské práci jsem se rozhodla řídit se modelem, který popsala 

Christiane Nordová (1991). Nebudu ho ovšem následovat zcela přesně, pasáže, které nejsou 

pro moji práci významné, vynechám, některé případně spojím v jeden celek. Analýza se také 

opírá o Jakobsonovu teorii funkcí (1995).  

Ve své práci vyznačuji citované pasáže z textu kurzívou, v závorce je uvedeno, zda se 

jedná citace z originálu (O) nebo překladu (P), a číslo stránky v příslušném textu (např. P, str. 

10), přičemž číslování stránek originálu odpovídá textu v příloze a u citací překladu odkazuji 

ke konkrétní straně bakalářské práce. 

 

1.1.  Vnětextové faktory 

Komunikační situace nastává dříve, než je text napsán, což je logický argument, proč se 

vnětextovým faktorům, jako jsou informace o autorovi nebo doba vzniku textu, věnovat 

nejdříve (Nord, 1991).  

 

1.1.1. Autor 

François-Charles Mougel je francouzský historik, emeritní profesor současné historie. 

Ve svých pracích se zaměřil především na anglické dějiny 17. a 20. století. Jak se dozvídáme 

na úvodních stránkách mnou vybrané publikace, do edice Que sais-je přispěl kromě sepsání 

L’Europe du Nord au XXe siècle ještě dalšími třemi knihami, které se ovšem Skandinávií 

nezabývají. Dvě z nich pojednávají o dějinných obdobích Velké Británie a třetí o historii 

mezinárodních vztahů. Tématu dějin severní Evropy se ovšem týká jiná Mougelova kniha, 

L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours (2006). Autorova kariéra historika je 

spjata především s univerzitou v Bordeaux, kde nyní přednáší současnou historii, ve 
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Skandinávii nežil, nestudoval, ani nepůsobil1. Prezentuje pohled na dané historické období 

pohledem Francouze. Druhou světovou válku nezažil, narodil se dva roky po ní. Publikuje ale 

vzhledem ke své profesionalitě odborné, kvalitně zpracované texty. V případě mnou zvolené 

publikace by autorova profesionalita a fakt, že se na univerzitní půdě setkává spíše s texty 

odbornými, než populárně-naučnými, a že je denně v kontaktu se studenty historie, mohly 

působit na vlastnosti textu, které popisuji dále. 

 

1.1.2. Autorský záměr a funkce textu 

 Již ze obecně známého zaměření edice Que sais-je?, jejíž součástí je vybraná 

publikace, vyplývá, že půjde o styl odborný, populárně-naučný případně učební. Autorovým 

cílem je zde stručně shrnout dějiny severní Evropy v průběhu 20. století. Za tímto účelem 

zvolil konkrétní jazykové prostředky, které rozebírám v následujících kapitolách. Zároveň je 

možné předpokládat, že takový stručný text podnítí zájemce dozvědět se o tématu více a 

vyhledat rozsáhlejší publikace. 

 Z hlediska jazykových funkcí, jak je definoval Jakobson (1995), který rozlišuje funkci 

referenční, emotivní (expresivní), konativní, fatickou, metajazykovou a básnickou 

(poetickou), převažuje funkce referenční, tedy funkce informativní, zaměřená na kontext. 

V souvislosti s teoretickým příjemcem by se dalo uvažovat i o funkci konativní neboli 

apelativní, snaha vyvolat zájem dohledat další informace. V popularizačních textech, jaké 

bychom v edici očekávali, bychom mohli předpokládat taktéž častý výskyt metajazykové 

funkce, Mougel ale čtenáři vysvětlivky příliš nepředkládá.  

 

1.1.3. Příjemce 

 Adresátem výchozího textu je dospělý francouzský čtenář s určitým dosaženým 

vzděláním, zájmem o dějiny a/nebo o severní Evropu. Autor se zaměřil na historickou epochu 

konkrétní geografické a kulturní oblasti, tedy období, které není obecnému povědomí 

francouzského čtenáře příliš blízké. Přestože „kapesní encyklopedie“ známé francouzské 

edice Que sais-je? mají oficiálně za cíl popularizovat rozličná témata, v mnou vybrané 

publikaci se autor ovšem o popularizaci příliš nepřičinil, s laickým čtenářem nepočítá. Pro 

                                                           
1 http://cemmc.u-bordeaux3.fr/chercheurs/mougel.pdf  

http://cemmc.u-bordeaux3.fr/chercheurs/mougel.pdf
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takové nepoučené čtenáře, kteří nejsou zvyklí na málo členěné odborné články, bude 

orientace v textu složitá. Z konkrétních detailů lze vyčíst, že autor píše pro informovaného 

čtenáře, který mnohé ví jednak o historii 20. století, jednak o dané oblasti, nebo si informace 

případně se zájmem zjistí: například uvádí bez dalšího vysvětlení specifické reálie severského 

prostředí (jako třeba názvy jednotlivých místních parlamentů). Zároveň, možná z ohledu na 

počet stran, autor opravdu šetřil každým znakem (publikace Que sais-je? mají zpravidla 128 

stran), neuváděl celá jména osobností, nýbrž pouze příjmení a první písmeno křestního jména 

a to i případě, že jde o osobnosti čtenáři nepříliš známou (V. Buhl, O, str. 71). V  takto málo 

členěném textu jde ale svým způsobem o výrazný prvek zlepšující orientaci, proto jsem se 

rozhodla ho i v překladu zachovat. 

 Jak ve Francii, tak v České republice tato publikace tedy zaujme pravděpodobně 

studenty skandinavistiky nebo podobných oborů, čtenáře se zájmem o historii (v případě 

vybraného úryvku o období druhé světové války, kterých je nemalý počet) nebo možná také 

nadšence skandinávské kultury, která přinejmenším u nás zažila v posledních letech vzestup 

popularity, nepůjde ale o širokou veřejnost.  

 

1.1.4. Médium 

Que sais-je ? je edice krátkých publikací kapesního formátu vydávaná nakladatelstvím 

Presses Universitaires de France od roku 1941. Knížky v měkké vazbě s kompasem na 

přebalu vychází pravidelně a jejich počet se již pohybuje v řádu tisíců. Autoři jsou odborníci 

v konkrétních odvětvích, jednotlivé tituly se zabývají různými tématy od historie a kultury 

přes medicínu po biografie slavných osobností. Tvoří tak jakousi encyklopedii, která se stále 

rozšiřuje. Série se snaží o popularizační charakter nejrůznějších oborů.  

 

1.1.5. Místo a čas 

Publikace L’Europe du Nord au XXe siècle vyšla v roce 1999 a je stále dostupná jak 

v tištěné podobě, tak elektronicky. Ačkoli se to může zdát nedávno, jsou to téměř dvě 

desetiletí, ovšem u historického tématu, jako je druhá světová válka zde, to nepředstavuje 

problém. Jazyk je současný a i téma je zpracováno ze současného pohledu.  
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Specifičnost této knihy spočívá v tom, že ač je psána francouzsky, o francouzských 

reáliích se v ní nedočteme, jejím předmětem je severní Evropa. Problém s převodem určitých 

národních odlišností tedy zůstává, protože jde ale o reálie severské, je překlad do češtiny 

ztížen přítomností francouzského prostředníka, nečerpáme z díla autora dané jazykové oblasti. 

Navíc severní Evropa je domovem řečí z různých jazykových rodin, liší se samy mezi sebou a 

jsou zároveň jiné, než je čeština nebo francouzština. Čtenář překladu se těmto specifikům 

vyhne, ale pro překladatele jde o obtížnou práci spojenou dohledáváním informací 

v rozličných jazycích. To se týká například názvů organizací nebo politických orgánů (La 

Diète, O, str. 64; zemský sněm, P, str. 10), které někdy ani nemají v cílovém jazyce 

ekvivalent, protože se v průběhu historie v cílové kultuře neobjevily (le Groupe d’Oslo, O, 

str. 63).  

Vztah Francouzů a Čechů k Severu v průběhu druhé světové války byl ovšem 

podobný, ničím nespecifický. Proto se vyhneme případným komplikacím v tomto směru. Text 

se neobrací ke vztahu Francie například k Norsku, proto není potřeba substituovat domácími 

analogiemi.  

 

1.2.  Vnitrotextové faktory 

Analýza vnitrotextových faktorů nám odpoví, co autor říká a jakým způsobem, tedy dotaz 

na tradiční otázku obsahu a formy textu.  

 

1.2.1. Téma a obsah 

 Jak je zřejmé již z názvu publikace, autor zde popisuje dějiny severní Evropy 20. 

století. První část pojednává o době od počátku století až po konec první světové války, 

popisuje zde tamější politickou, ekonomickou a kulturní situaci a průběh Velké války, v druhé 

se autor zabývá meziválečným obdobím a druhou světovou válkou, řeší stejná témata jako 

v kapitole předchozí. Čtvrtá kapitola této části, která tvoří převážnou část překladu v mé 

bakalářské práci, se zaměřuje právě na druhou světovou válku, tedy období mezi lety 1939 – 

1945, včetně nástinu předválečné situace a následků, které daný konflikt na tomto území 

zanechal. V poslední, třetí části, z níž pochází kratší pasáž, kterou jsem zvolila z důvodu 

určeného rozsahu práce, se autor věnuje poválečnému vývoji severní Evropy a dochází až do 

své současnosti, tedy roku 1998, konce 20. století.  
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 Tématem překladu mé bakalářské práce je tudíž druhá světová válka v zemích severní 

Evropy. Toto téma je značně široké, protože obsahuje složitý průběh událostí na území 

dnešního Dánska, Norska, Švédska, Finska a Islandu a navíc Faerských ostrovů a Grónska, 

které jsou dodnes součástí dánského království. Tyto události byly ovšem součástí 

mezinárodního konfliktu, proto je třeba mít znalosti širších souvislostí pro pochopení daného 

textu.  

 Protože jde o historický tematický okruh, nedá se říct, že by se tato kapitola potýkala 

se zastaráváním reálií. 

 

1.2.2. Kompozice 

Jak již bylo zmíněno, originální text se skládá z úvodu a tří hlavních částí (1900 – 

1918, 1919 – 1945, 1945 – 1998), přičemž nejrozsáhlejší úsek zkoumaného textu se nachází v 

druhé a kratší kapitola ve třetí části. Je členěn do kapitol a podkapitol podle tematických 

okruhů. Autor popisuje události chronologicky. 

Text není rozhodně bohatě členěný na odstavce, každý odstavec je vlastně další 

podkapitola pojednávající o vývoji událostí na konkrétním území, například popis počátku 

druhé světové války ve Finsku tvoří jeden odstavec na téměř třech stranách. K takovému 

způsobu členění textu autor nepochybně přikročil z důvodu omezení daným charakterem 

edice a v případě publikování v jiném médiu by bylo vhodné text dále rozčlenit.  

Takové členění také dokazuje, že publikace je zaměřena na určitý typ čtenáře, který 

nejen že se zajímá o dané téma, ale je také zvyklý číst složitější texty a má opravdu zájem si 

knihu přečíst. Přestože se text drží se jasné struktury, nepostrádá logické konektory (donc, 

pourtant, enfin, par conséquent) a míra koheze a koherence je dostatečná, dlouhé věty a 

odstavce četbu znesnadňují. Autor se snaží téma zpřístupnit, ale tato publikace dokáže splnit 

svůj účel jen v omezeném okruhu čtenářů.  

V celé publikaci o 128 stranách najdeme čtyři tabulky informující o demografii států 

severní Evropy (počet obyvatel, natalita, zaměstnanost v jednotlivých sférách ekonomiky) a 

jediný obrázek, představující mapu území. Ta doplňuje úvod, ve kterém je stručně shrnuta 

historie a geografické rozložení tohoto koutu Evropy.  
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Co se týče vertikálního členění textu, autor nezařadil odrážky ani nepoužívá 

zvýraznění kurzívou, s výjimkou tří případů, kdy jsou takto označena latinská slovní spojení 

(a posteriori, O, str. 63, de facto, O, str. 75, de jure, O, str. 80). Tučné písmo je využito 

výhradně u názvu kapitol a podkapitol. Objevují se však závorky, především při uvádění 

letopočtů (un projet d’alliance avec les Scandinaves (19 mars), O. str. 66), případně výčtů (V. 

Buhl puis K. Kristensen au Danemark, J. K. Paasikivi en Finlande, O, str. 83). Autor také 

používá pomlčky při uvádění dodatečných informací: encouragée par l’arrivée de 9 500 

volontaires nordiques – dont 8 000 Suédois – et l’envoie d’armes (O, str. 65). Zajímavý je 

poměrně častý výskyt uvozovek, které označují například postoje (refus de la garantie 

franco-britannique, jugée trop « risquée », O, str. 63), dobové reálie (la « guerre de 

continuation », O, str. 70) nebo pojmy vlastní invence (status de neutre « rallié », O, str. 

63, ce « laboratoire du Nord », O, str. 79).  

Na grafické stránce publikace je zajímavé také užívání rozdílných velikostí písma. Ta 

je (kromě nadpisů jednotlivých tří částí) v průběhu textu dvojí. Vedle „hlavního textu“ se 

objevují také pasáže psané menším písmem. Například ve mnou zvoleném úryvku jde o třetí 

oddíl páté kapitoly třetí části pojednávající o odboji na Severu. Ten tvoří důležitou součást 

válečné historie, kterou ale nelze přehledně umístit do chronologického řazení kapitol 

publikace a pro lepší pochopení je vhodné ji uvést zvlášť. Podobně autor postupoval i 

v dalších případech, například popisu národních aspektů v politice, nicméně ty netvoří součást 

mé bakalářské práce.  

 

1.2.3. Lexikum 

Zvolená publikace je psaná odborným stylem, a jak je u tohoto stylu obvyklé, je psána 

spisovným jazykem. Vzhledem k zaměření textu a dominantní referenční funkci lze očekávat 

zvýšenou koncentraci termínů. Autor se snaží předat čtenáři co nejvíce informací v omezeném 

rozsahu publikace, proto používá především pojmy z oblasti historie, ale také politiky nebo 

geografie. Jak již bylo opakovaně zmíněno, autor počítá s poučeným čtenářem, proto 

vysvětlování termínů nevěnuje mnoho prostoru.  

Příklady jednotlivých pojmů z jednotlivých sémantických polí:  

 Historie 
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o Le IIIe Reich, la « Guerre d’hiver », la « résistance », l’URRS, le SOE, 

la « Guerre de continuation », un protectorat,... 

 Politika 

o Le Groupe d‘Oslo, le bolchevisme, Stalin, pourparlers, le Cabinet, le 

Parlement, l’Althing, le parti fasciste, une collaboration, le Folketing, 

un « traité d’amitié, de coopération et d’assistace mutuelle », le traité 

de Moscou, le pacte de non-agression, le Lagting, Venstre, Nasjonal 

Samling,... 

 Geografie 

o L’Europe du Nord, l’Atlantique, les Aland, la péninsule de Hanko, le 

rivage arctique, l’isthme de Viborg, la Carélie, le lac Ladoga, le 

minerai de fer, la zone septentrionale, les îles du golfe de Finlande, les 

îles Lofoten,... 

 Válka, druhá světová válka 

o Une base navale, une offensifve, une défaite, des mouillages de mines, 

une armada navale, des forces blindées, des divisions, un torpillage, 

une occupation, une remilitarisation, « rallié », « semi-vaincu », 

mobilisation, des belligérants... 

o Druhá světová válka: l’opération Wesserüburg, la Luftwaffe, le front 

Ouest, l’Axe, les Alliées,... 

Protože jde o tragické dějinné období, zdůrazňuje autor odpovídajícími prostředky tuto 

realitu: les expériences souvent traumatiques (O, str. 63), un régime d’occupation encore plus 

brutal (O, str. 72), la répression est violente (O, str. 72), des troupes ravageant toute le 

Finmark (O, str. 73), la victoire, qui se profile, sera payée au prix le plus élevé (O, str. 73). 

Zároveň jde o epochu, která měla značný vliv na poválečný stav a vývoj zemí. Proto 

autor tuto skutečnost na několika místech zdůrazňuje: le second conflit mondial a 

profondément affecté l’Europe du Nord tant dans son déroulement que dans ses conséquences 

(O, str. 63), les choix opérés au lendemain de la guerre [...] vont non seulement conditionner 

la politique extérieure de ces États mais aussi marquer profondément leur politique intérieure 

(O, str. 81).  

Naopak se v textu nevyskytuje příliš mnoho frazémů nebo básnických prostředků: 
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 Frazémy: sous la houlette du leader pro-nazi V. Quisling (O, str. 68), les pays 

occupés ont subi durement le joug nazi (O, str. 70),... 

 Personifikace: Moscou réclame donc la reprise des pourplarlers (O, str. 64), 

le Reich, malgré une discrète sympathie, reste loyal (O, str. 65),... 

 Metafory: « la route de fer » (O, str. 65), le fruit d’une neutralité habile (O, 

str. 77),... 

 

1.2.4. Syntax 

Výchozí text byl po syntaktické stránce složitý, což odpovídá jeho odbornému 

zaměření. Souvětí jsou dlouhá, obsahují výčty a mnohé odbočky. Struktura je ovšem 

propracovaná a logická, při pozorném čtení není obvykle problém pochopit smysl věty, autor 

používal logické konektory pro usnadnění orientace.  

Pourtant, si l'implication du Nord dans la guerre peut paraître, a posteriori, 

inévitable, toutes les précautions pour maintenir la paix semblaient avoir été prises : 

accord de non-agression soviéto-finlandais de 1932, renforcement de la solidarité des 

neutres du Groupe d'Oslo (1935-1939), refus de la garantie franco-britannique, jugée 

trop « risquée », et conclusion d'un pacte de non-agression avec l'Allemagne pour le 

Danemark (mars-mai 1939), projet d'accord finno-suédois sur les Aland (1938-1939), 

enfin déclarations successives de neutralité en septembre 1939, solennellement et 

collectivement réaffirmée lors de la rencontre des 4 chefs d'État nordiques à 

Stockholm le 19 octobre 1939. (O, str. 63) 

 

 Z povahy jazyka si lze povšimnout určitých velice častých prostředků. Francouzština 

využívá ve velké míře nominální vazby (elle entend rétablir son influence traditionnelle dans 

la Baltique en plaçant la Finlande dans son orbite, O, str. 64) a přístavkové a polovětné 

konstrukce (À peine terminée en Finlande, la guerre va se rallumer en Scandinavie, O, str. 

67). Dalším častým jevem jsou vytýkací konstrukce (C’est l’URSS qui, la première, va 

profiter des événéments, O, str. 64).  

 Autor pro oživení textu použil také řečnické otázky: Jusqu-là, ce jeu a plutôt tourné à 

l’avantage des pays totalitaires : mais sera-t-il toujours ainsi ? (O, str. 70), De ce 

« laboratoire du Nord » va émerger un veritable modèle, cohérent dans sa globalité et 
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specifique dans ses variantes nationales : sur quelles bases, avec quelles modalités et pour 

quels effets ? (O, str. 79).  

 

1.2.5. Stylistická rovina 

Jak již bylo zmíněno, vybraný text se je psán odborným stylem, nejvýraznější je věcná 

stránka sdělení, ve zvoleném textu převažuje výkladový slohový postup. Čechová (2003) 

uvádí také styl učební, který má jednak odborně informovat, ale zároveň i působit na příjemce 

při osvojování znalostí. Styl se nemění, je monotónní.  

Pro zvýšení dynamičnosti textu autor výjimečně použil zájmeno nous: l’émergence du 

modèle géopolitique du Nord ne pourra se faire, comme nous le verrons, que de façon 

progressive (O, str. 81). Jinak je způsob vyjadřování zcela neosobní.  

 

1.2.6. Neverbální prvky 

Jak již bylo zmíněno, publikace celkově vlastně neobsahuje neverbální prvky, 

s výjimkou jediné mapy v úvodu. O využití písma u nadpisů již byla zmínka. Grafická úprava 

je značně omezená edicí, ve které publikace vyšla, což platí i o obrazovém materiálu a 

organizaci textu.  

 

 

2. Překladatelské postupy; překladatelské problémy a jejich 

řešení 

V této části bude představena metoda překladu, která byla použita. Zmíním problémy, se 

kterými jsem se setkala a jejich řešení, která se mi zdála nejvhodnější s ohledem na to, že při 

překladu je nejdůležitější zachovat jeho funkci (Levý, 1998). Šlo tedy především o to převést 

odpovídajícím způsobem a věcně správně informace v textu obsažené.  

 

2.1. Lexikum 
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Vzhledem k tomu, že v originálním textu byla koncentrace pojmů velmi vysoká, bylo 

třeba pečlivě ověřit správnost jejich převodu do češtiny, jejich funkčnost, případně úzus. 

Většina termínů v cílovém jazyce byla dohledatelná v literatuře, nebo alespoň na internetu. 

Přesto se ale našly výrazy, ke kterým se v češtině nepodařilo nalézt ekvivalent, a musela jsem 

se rozhodnout pro vhodný vlastní překlad. Takové rozhodování není jednoduché a nevylučuje 

chyby, i přes veškerou snahu dohledat veškeré informace.  

Jako příklad takového nedohledatelného pojmu lze uvést le Groupe d’Oslo, termín, který 

je sice v předchozí části publikace vysvětlen, na internetu lze ale nalézt jen jedinou zmínku o 

této skupině a to jako le Groupement d’Oslo2 (definice ale ne zcela odpovídá definici 

Mougelově), v cílovém jazyce se ekvivalent nalézt nepodařilo. Zde ale nebyl žádný problém 

rozhodnout se pro zřejmý převod Osloská skupina (P, str. 9). Za předpokladu, že by byl vydán 

překlad celé publikace a ne jen mnou vybrané části, vysvětlení ohledně funkce této Skupiny 

by se čtenář dozvěděl. Pokud by ale čtenáři byl předložen pouze mnou vybraný úsek, bylo by 

vhodné definici zopakovat. 

Podobně neexistuje v cílovém jazyce přesně ustálený ekvivalent k la Diète (O, str. 64), 

někdejšímu finskému zákonodárnému shromáždění. Rozhodla jsem se, po přihlédnutí 

k Dějinám Finska a názorům kolegů z oddělení finských studií, pro variantu zemský sněm (P, 

str. 10), přičemž finský je zřejmé z kontextu.  

Obdobný proces proběhl například také při hledání ekvivalentu k le Conseil danois (O, 

str. 71), který jsem přeložila opět nejjednodušeji kalkováním jako Dánskou radu (P, str.15 ). 

Takové názvy se sice zdají jednoduché a bez nástrah, přesto je ale důležité se snažit zjistit, 

zda neexistuje již užívaný ekvivalent. 

 

Jiný případ nastává, když autor uvádí názvy v původním jazyce (skandinávských, 

angličtině nebo němčině). To je další příznak toho, že autor očekává, že se text dostane do 

rukou informovaného čtenáře. V překladu jsem se rozhodla pro ponechání originálních názvů 

proto, že lze předpokládat stejnou znalost čtenáře originálu i překladu. Například orientace v 

názvech severských parlamentů (Althing, O, str. 69, P, str. 19, Storting, O, 72, P, str. 15), 

politických stran (Venste, O, str. 71, P. str. 14) nebo povědomí o britské Special Operations 

Executive (O, str. 71, P, str.14) nelze předpokládat u každého. 

                                                           
2 http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1938_num_47_267_11809  

http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1938_num_47_267_11809
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Jindy bylo ovšem nezbytné uchýlit se ke kalkování, jak to vyžaduje český úzus, 

kupříkladu výraz le IIIe Reich (O, str. 63) nebo le Reich (O, str. 82) se v češtině používá jako 

Třetí říše případně podle kontextu jen Říše (P, str. 15). Podobně u le Reichskommissar (O, str. 

72) se v češtině používá kalk říšský komisař (P, str. 12). Podobně jako autor v originálním 

textu použil původní název politické strany Nasjonal samling (O, str. 72), v české literatuře se 

objevuje spíše český převod Národní sjednocení, proto jsem se rozhodla používat tento 

termín.  

 

Dále také autor používal některé latinské výrazy, například a posteriori (O, str. 63) nebo 

de jure (O, str. 80). V češtině je ovšem funkce těchto obratů omezena a funkčně v tomto typu 

textu neodpovídá francouzštině, proto bylo nutné je nahradit. Pourtant si l’implication du 

Nord dans la guerre peut paraître, a posterioiri, inévitable (O, str. 63) bylo přeloženo jako: 

Ačkoli se účast severských států ve válce může zdát z dnešního pohledu nevyhnutelná (P, str. 

9), le départ des troupes alliées et fait reconnaitre, de jure, en 1950, la dissolution de son union 

dynastique avec le Danemark (O, str. 80) jako Island v roce 1946 opustily spojenecké jednotky a 

nová republika nechala v roce 1950 právně uznat rozpuštění dynastické unie s Dánskem (P, 

str. 21).  

 

V původním textu se objevuje řada zkratek. Ta fungují jako synonyma k celému názvu 

pojmu nebo jeho běžné zkrácené formě a tak s nimi pracuji v překladu, třeba v případě 

označení SSSR a Sovětský svaz. 

 

 V původním textu se objevovaly také frazémy, které nešly převést do cílového jazyka, 

a docházelo k nucené stylistické nivelizaci. Takovým příkladem je la « route du fer » (O, str. 

65), v češtině jako cesta, kterou se dopravovala železná ruda (P, str. 11). Narážku na la route 

du soie, hedvábnou stezku, bohužel nelze do češtiny převést, protože výraz hedvábná cesta je 

méně používaný, častější je označení hedvábná stezka a stezka neoznačuje v češtině moderní 

železnici pro dopravu železné rudy.  
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2.2. Ortografie 

Je třeba se krátce zmínit o problematice ortografie, protože v textu se objevily různé 

geografické názvy, jejichž zápis se v jednotlivých zemích liší a bylo třeba vše důkladně 

ověřit.  

Například souostroví le Svalbard (O, str.79) se česky nazývá Špicberky (P, str. 20) podle 

největšího ostrova Spitsbergen. Des îles Lofoten (O, str. 68) se přepisují jako Lofoty (P, str. 

20), ačkoli originální název Lofoten je v singuláru určitého tvaru.  

Dnes se oblast, která přešla pod ruskou správu právě během války, Pečenga, označuje 

v literatuře tímto ruským jménem, nikoli postaru finsky Petsamo, jak píše autor, a to i ve 

francouzštině (Petchenga). Proto jsem se rozhodla použít v překladu ruský, nikoly finský 

název.  

Autor se také dopustil chyby při pojmenování parlamentu na Faerských ostrovech jako 

Lagting (O, str. 80). Lagting ovšem označuje parlament v autonomní ostrovní provincii 

Finska Ålandech. Faerský parlament se správně nazývá Løgting (P, str. 21).  

 

2.3. Uvozovky 

Jak již bylo řečeno, autor v mnohých případech využil uvozovky a to z rozličných 

důvodů. V některých případech zůstaly zachovány i v překladu, jindy jsem se rozhodla je 

v cílovém textu vynechat.  

Například pojem, který dnes nejčastěji nacházíme pod názvem la guerre d’Hiver označil 

autor uvozovkami a zapsal jako la « Guerre d’hiver » (O, str. 66), pravděpodobně z toho 

důvodu, že název nebyl v té době ustálen. V češtině se dnes tento konflikt označuje a podle 

pravidel zapisuje jako zimní válka (P, str. 11).  

V případě pojmu la « résistance » (O, str. 70) je důvod upřítomnosti uvozovek jiný. Ne ve 

všech zemích severní Evropy šlo o takový odboj, jaký bychom si běžně pod tímto 

pojmenováním představili, ale spíše obecněji o vzdor, postavení se na odpor jiným 

mocnostem různými prostředky. Právě pro užití slova odpor (P, str. 9 a 13) jsem se ve své 

práci na určitých místech rozhodla, bez uvozovek, protože z kontextu byl význam jasný. 

Přestože la résistance v uvozovkách bylo následně použito i v nadpisu další kapitoly (La 

« résistance » du Nord, O, str. 70), zde jsem se rozhodla pro užití pojmu odboj (P, str. 13), 

především proto, že samotné slovo odpor má v češtině i význam znechucení, a pokud v 

nadpisu není možné kontext rozvádět (severské státy nevzdorovaly pouze jednomu 
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společnému nepříteli, proto by nešlo krátce nastínit situaci), zdá se mi takové řešení jako 

nejlepší v rámci maxminimové strategie (Popovič, 1975). 

Problém nastal i při překladu slov, která použil autor ve své tvořivosti. Státy označené 

jako des « ralliés » (O, str. 74) nelze do češtiny přeložit jako „připojenci“, o to méně jako 

spojenci, protože jako Spojenci se označovala koalice válčících mocností právě během druhé 

světové války a mohlo by dojít k záměně, proto v celém textu překladu bylo potřeba věnovat 

zvýšenou pozornost takovému výrazu. Nakonec bylo nutné poradit si opisem: (c’est avec des 

status contrastés : [...] ) de neutre rallié pour la Suède (O, str. 63) bylo převedeno jako na 

Švédsko bylo pohlíženo jako na neutrální stranu později nakloněnou Spojencům (P, str. 9). 

Protože se mi nepodařilo nalézt vhodné jednoslovné pojmenování, vždy bylo nutné 

přihlédnout k větnému celku a skutečnost vhodně opsat: 

Mais, si le roi et une partie des élites ont pu un temps pencher, par réalisme ou 

conviction, en faveur du Reich, le sentiment pro-allié, fort dès le départ dans les 

milieux intellectuels et syndicaux s'est finalement imposé, placant ainsi la Suède 

dans le camp des « ralliés »  (O, str. 74).  

Zde se zdálo nejvhodnější toto řešení:   

Ačkoli se král a část národních elit po určitou dobu přikláněli na stranu Říše, 

ať už z osobního přesvědčení nebo realistického pohledu na věc, náklonnost ke 

Spojencům nakonec zvítězila. Tyto sympatie pocházely především z prostředí 

intelektuálů a odborářů. Švédsko se tak zařadilo po bok Spojenců. (P, str. 17). 

 

2.4. Číslovky 

Francouzská tradice je zapisovat číslovky číslicemi, čeština preferuje spíše zapisování 

slovy. Přesto jsem se ale v tomto typu textu rozhodla zpravidla číselný zápis zachovávat. 

Jednak to Internetová jazyková příručka v odborných textech doporučuje, jednak v sekundární 

literatuře, ze které čerpám, je taktéž užito zápisu číslicemi. Hlavním důvodem je ale snaha o 

přehlednost. V tak málo členěném textu, jako je tento, čtenář přivítá každý prvek, který mu 

případně i usnadní orientaci při hledání konkrétní informace. Při oddělování číslic mezerami 
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se držím předlohy v literatuře a čtyřciferné číslice píši bez mezery oddělující trojice řádů, jak 

to připouští Pravidla českého pravopisu3. 

 

2.5. Vlastní jména 

Již bylo zmíněno, že autor neuvádí zpravidla křestní jména osobností, o nichž v textu 

hovoří, což je možné ze dvou důvodů, jednak počítá se čtenáři znalými tématu a nepovažuje 

za nutné jména upřesňovat, jednak to může být dáno také snahou o úsporu místa, protože na 

popsání průběhu celého dvacátého století v několika zemích se musí spokojit s prostorem 128 

stran. V překladu zůstala tato tendence zachována, pokud příjmení předcházela alespoň 

iniciála křestního jména. Pokud ne, bylo třeba doplnit funkci oné osobnosti, pokud ji neuvedl 

sám autor. V češtině nepůsobí uvedení příjmení samostatně stojícího přirozeně. Proto jsem 

například doplnila vojenskou hodnost podle informací nalezených na internetu u generála 

Eisenhowera (P, str. 19) nebo velitele Montgomeryho (P, str. 19). 

 

2.6. Syntax 

Překládaný text byl obtížný především po syntaktické stránce. V dané publikaci převažují 

dlouhé věty, častá jsou složitá souvětí, obsahující výčty a různé odbočky. Stavba vět českých 

a francouzských je navíc odlišná, čeština nedokáže stejným způsobem pracovat s rozsáhlým 

množstvím polovětných konstrukcí, která je nutno nahradit celými větami. To ovšem činí 

výsledné sdělení ještě delší, složitější a nepřehlednější. Z tohoto důvodu bylo potřeba některá 

souvětí rozdělit.  

Les Nordiques redoutent en effet qu'une action alliée provoque une riposte 

soviétique sur leur propre sol mais surtout qu'une telle opération n'ait en réalité pour 

but la saisie de la « route du fer », de Narvik à Lulea, que les Franco-Britanniques ne 

font pas mystère de vouloir contrôler, ce qui entraînerait aussitôt une intervention de 

Berlin, principal bénéficiaire du minerai suédois.(O, str. 65) 

Seveřané se obávali, že jakákoli spojenecká akce vyprovokuje sovětskou 

odplatu na jejich vlastním území, a především aby taková operace neměla za cíl 

obsazení cesty, kterou se dopravovala železná ruda z Narviku do Luleå. Tu měli 

                                                           
3 http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=791  

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=791
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Spojenci nepokrytě zájem dostat pod svou kontrolu, což záhy vyvolalo reakci z Berlína, 

největšího odběratele švédské železné rudy.(P, str. 11) 

 

V některých případech bylo nutné přistoupit k přestylizování delšího úseku, aby text zněl 

přirozeně, ačkoli stále na první pohled nepřehledně. Pomocí prostředků textové návaznosti se 

ale podařilo udržet logickou strukturu sdělení. Ač si uvědomuji riziko přílišné 

intelektualizace, v tomto případě zlogičťování, před kterým varuje Levý (1998), domnívám 

se, že v takto spletitém textu je nejdůležitější předat příjemci informace co nejvíce 

srozumitelně. 

L’acceptation rapide de l’ultimatum nazi permet toutefois aux Danois de 

limiter les conséquences politiques de l’invasion. En effet, prétextant qu'il n'est 

intervenu que pour protéger le Danemark d'un débarquement franco-britannique et 

excipant de l'attitude bienveillante de Copenhague – symbolisée par le pacte de non-

agression du 31 mai 1939 -, le Reich se contente d'imposer, non l'annexion, mais un 

protectorat : le Danemark, quoique occupé, conserve, du moins officiellement, son 

statut de neutralité et reste sous l'autorité nominale du roi et du gouvernement 

national. (O, str. 67) 

Toto rychlé přistoupení na německé ultimátum umožnilo Dánům zmírnit 

politické následky invaze. Díky tomu nedošlo k anexi dánského území; pod záminkou, 

že jde jen o ochranu země před vyloděním francouzsko-britských jednotek, a 

odvolávajíc se na přátelské přijetí, se vedení nacistického Německa spokojilo se 

zavedením protektorátu. Tato „pokojná okupace“ byla symbolicky stvrzena paktem o 

neútočení z 31. května 1939. Přestože bylo Dánsko okupované, zachovalo si, alespoň 

oficiálně, status neutrality a zůstalo pod formální vládou svého krále a vlády. (P, str. 

12) 

 

Dále je také ve francouzštině častá přítomnost vytýkacích konstrukcí, které nelze 

doslovně převádět do češtiny: 

C‘est l’URSS qui, la première, va profiter des événements de l’été 1939 pour 

modifier, à son avantage, la situation en Europe du Nord. (O, str. 64) 
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Jako první využil událostí v létě 1939 Sovětský svaz, který změnil ve svůj 

prospěch situaci v severní Evropě. (P, str. 10) 

 

2.7. Čas 

Autor výchozího textu používal zpravidla historický prézens. To v češtině není příliš 

obvyklé, proto jsem se rozhodla text v češtině převést tradičně do minulého času. Pouze v 

některých případech, kde přítomný čas v češtině čtenáře nerušil, jsem se rozhodla ho 

zařadit jako prvek dynamizace textu: 

  Disposant désormais des points d'appui maritimes et aériens du Jutland et du 

contrôle des détroits danois, le Reich se lance à l'assaut de la Norvège. Dès le 9 avril, 

Oslo est prise et les Allemands y installent aussitôt un gouvernement à leur solde sous la 

houlette du leader pro-nazi V. Quisling. (O, str. 68) 

Díky získaným opěrným bodům ve vodách a vzdušném prostoru kolem Jutského 

poloostrova mohlo Německo zaútočit na Norsko. Dne 9. dubna obsazují nacisté Oslo a 

neprodleně dochází ke jmenování loutkové vlády pod vedením nacistického kolaboranta 

V. Quislinga, ale norský král, vláda a parlament, kterým se podařilo uprchnout, se odmítli 

podřídit. (P, str. 12) 

 

2.8. Překladatelské postupy 

Tionová (1992) popisuje překladatelské postupy (transpozice, diluce, koncentrace, 

modulace, étoffement, dépouillement), které často probíhají při překladu mezi češtinou a 

francouzštinou, protože není prakticky možné překládat doslovně. Ze jsou uvedeny příklady 

postupů ze zvoleného textu a jeho překladu do češtiny: 

 Transpozice 

o Slovního druhu: L’Europe du Nord (O, str. 63) → severní Evropa (P, str. 

9) 

o Slovního druhu: Occupation de longue durée par les nazis pour la Norvège 

et le Danemark (O, str. 63) → Norsko a Dánsko byly dlouhodobě 

okupovány nacisty (P, str. 9) 

 Diluce 

o Lexikální: Belligérants (O, str. 73) → válčíci strany (P, str. 16) 



41 
 

o Lexikální: (avec le statut) de neutre «  rallié »  pour la Suède (O, str. 63) 

→ na Švédsko bylo pohlíženo jako na neutrální stranu později nakloněnou 

Spojencům (P, str. 9) 

 Koncentrace 

o Occupation de longue durée par les nazis pour la Norvège et le Danemark 

(O, str. 63) → Norsko a Dánsko byly dlouhodobě okupovány nacisty (P, str. 

9) 

 Modulace 

o Syntaktická: Quant a la Finlande, elle verra confirmer par le traité de 

Paris du 10 février 1947 les clauses de l'armistice signé avec Moscou en 

1944 (O, str. 80) → Co se týče Finska, Pařížská mírová smlouva z 10. 

února 1947 potvrdila podmínky příměří mezi ním a Sovětským svazem z 

roku 1944 (P, str. 21) 

o Lexikální: Mais si Moscou n'a pu ni enfoncer le dispositif militaire finnois 

(O, str. 65) → Když se Sovětům nedařilo prolomit finské linie (P, str. 10) 

o Lexikální: imposer un gouvernement prosovietique à un pays résolument 

uni, derrière le gouvernement Ryti (O, str. 65) → ještě menší šanci měli ve 

snaze zavést prosovětskou vládu v zemi odhodlaně stojící za premiérem 

Rytim (P, str. 10) 
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ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit funkční překlad vybraného úseku 

z publikace L’Europe du Nord au XXe siècle, dále analýzu výchozího textu a komentář 

k překladu včetně uvedení nejzásadnějších překladatelských problémů řešených s ohledem na 

funkci textu a adresáta.  

Během vytváření překladu bylo hlavním cílem zachovat dominantní funkci textu, tedy 

funkci referenční: převést správně dané informace s co nejmenšími posuny. Bylo nezbytné 

pečlivě kontrolovat faktickou správnost výchozího i cílového textu a v některých případech 

také požádat o pomoc kolegy z jiných oborů. Jazykově problematická místa bylo nutné 

konzultovat s vedoucí práce. Mou snahou bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad 

výchozího textu tak, aby v cílovém jazyce odpovídal originálu. 

Nejproblematičtější na textu byla časová náročnost ověřování informací. Bylo také 

třeba převést dlouhá souvětí, v četných případech je pro větší srozumitelnost rozdělit na kratší 

úseky tak, aby text byl stále věrný originálu, ale srozumitelný čtenáři. Potýkala jsem se také 

se systémovými rozdíly českého a francouzského jazyka.  

I když jsem si vědoma, že se první delší překlad francouzského textu a jeho analýza 

nemohou obejít bez určitých posunů, věřím, že výsledný text splnil stanovený účel. 
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