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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je překlad povídky O Cavaleiro da Dinamarca Sophie
de Mello Breyner Andresen. Teoretická část práce je věnovaná představení
literárněhistorického kontextu a díla Sophie de Mello Breyner Andresen se zvláštním
přihlédnutím k její tvorbě pro děti. Dále se věnujeme definici literatury pro děti a mládež
jako žánru a specifickým rysům jejího překladu. Další část práce tvoří samotný překlad
povídky do češtiny. Následuje komentář překladu spočívající v analýze výchozího textu
a analýze konkrétních překladatelských problémů a posunů.
Klíčová slova
Sophia de Mello Breyner Andresen, literatura pro děti a mládež, dětský čtenář, umělecký
překlad, překlad literatury pro děti a mládež, překladatelské problémy

Abstract
The bachelor thesis consists in the translation of the story O Cavaleiro da
Dinamarca written by Sophia de Mello Breyner Andresen. The theoretical part of the
bachelor thesis presents the information about the literary and historical context, the
author and his work, especially children´s and youth literature. The next part of the thesis
comprises the genre of children’s literature and deals with the specifics of its translation.
The second part of the bachelor thesis comprises of the translation and the commentary
which contains translation analysis of the source text and analysis of translation problems
and translation shifts.
Key words
Sophia de Mello Breyner Andresen, children´s and youth literature, child reader, literary
translation, translation of children´s and youth literature, translation problems
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1

Úvod

Bakalářská práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce
představuje literárněhistorický kontext, život a dílo Sophie de Mello Breyner
Andresenové. Dále nastíníme definici literatury pro děti a mládež a její typické rysy,
které ji od literatury pro dospělé odlišují a také specifika a problémy překladu
literatury pro děti a mládež.
Následuje překlad povídky O Cavaleiro da Dinamarca a její komentář.
V komentáři částečně navazujeme na teoretickou část, jejíž konkrétní aspekty se
pomocí konkrétních příkladů snažíme ilustrovat. Kromě konkrétních jevů typických
pro překlad literatury pro děti a mládež je pozornost věnována také jednotlivým
překladatelským problémům lexikálním, stylistickým a syntaktickým a typologii
překladatelských posunů.
Součástí práce je také text originálu O Cavaleiro da Dinamarca.
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2

Literární, politický a kulturněhistorický kontext

Portugalsko se na začátku 20. století potýká s velkou kulturní zaostalostí. Zároveň se
z podhoubí premodernismu formují dvě výrazné modernistické generace, které do
portugalského literárního a kulturního dění vnášejí myšlenky a umělecké proudy moderní
Evropy.
Přestože Sophie de Mello Breyner Andresenová začala publikovat až ve čtyřicátých
letech, pokusíme se alespoň okrajově popsat i kulturní a literární dění právě prvních
desetiletí 20. století, tedy období zcela zásadní a formující pro období, kdy se
Andresenová na literárním poli začala aktivně angažovat.
2.1

První modernistická generace v Portugalsku

Ohniskem první modernistické generace – orfistů – byl časopis Orpheu (Orfeus,
1915).1 Hnutí tvořily osobnosti rozdílné smýšlením i uměleckým projevem. Spojovalo je
však přijímání moderních evropských vlivů, snaha o kosmopolitní podobu umění, kritika
a provokace měšťanské společnosti, negace dosavadních tabu či otevírání tématu
sexuality. Po smrti jednoho z hlavních představitelů Maria de Sá-Carneira začali orfisté
své texty publikovat v časopisech Exílio (Exil, 1916), Centauro (Kentaur, 1916), Portugal
Futurista (1917) či Contemporânea (Současnost, 1922–1926).
2.2

Druhá modernistická generace
V roce 1926 byla nastolena vojenská diktatura. O rok později začíná vycházet časopis

Presença2 (Přítomnost), kolem kterého se utvořila tzv. druhá modernistická generace. Od
celospolečenských a politických témat se presencisté přiklonili spíše k romantickému
zaujetí lidským nitrem, člověkem jako individualitou, upřednostňovali intuici nad
rozumem. Zasloužili se mimo jiné také o obrodu portugalské prózy.
Zároveň v Coimbře vzniká literární neorealistické hnutí, Jeho autoři tak stáli
v opozici presencistickému upřednostňování psychologických témat nad sociálními a
jedincem nad společností.

1 Z finančních důvodů vyšla pouze dvě čísla.
2 Celkem v letech 1927–1940 vyšlo 56 čísel.
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2.3

Cadernos de Poesia

Sophia de Mello Breyner Andresenová se neřadila k žádnému konkrétnímu
uměleckému uskupení ani směru.3 V tom se shodovala s umělci sdruženými kolem
časopisu Cadernos de Poesia (Básnické sešity)4. Šlo o uskupení umělců bez konkrétního
programu, názorového zaměření. Mezi jeho představitele patří například Jorge de Sena,
Eugénio de Andrade nebo Ruy Cinatti. Jejich prioritou byla originalita uměleckého
projevu a nezávislost na uměleckých školách a směrech. Charakterizující heslo časopisu
znělo „poezie je jen jedna“.5 Jednalo se tak o jakýsi smírčí proud dvou předchozích
vyhraněných literárních uskupení.6 Hned v roce 1940 v něm Andresenová publikovala
svou báseň Senhor, která později byla zařazena i do její první básnické sbírky.
2.4

2. polovina 20. století
Padesátá léta představují období, ve kterém se kolem časopisu Notícias de Bloqueio

vyhranila tzv. druhá neorealistická generace. Začínají také vycházet významná literární
revue Távola Redonda a A Árvore. Šedesátá léta jsou spojována s novou avantgardou
kolem sborníku Poezie 61 a s hnutím Experimentální poezie (1964) inspirovaným
brazilským konkretismem. Období po revoluci v roce 1974 přineslo na literární scénu
záplavu zcela nových jmen, ale i velké množství děl již známých autorů. Poměrně
konstantním tématem portugalské literatury 2. poloviny 20. století je traumatizující
zkušenost koloniální války i vnitřní problémy uvnitř země.7

3 „Tive sempre horror às moedas literárias. Nunca fui neo-realista, nem surrealista, nem concretista,
nenhuma dessas coisas...” CEIA, Carlos. Iniciação aos Mistérios da Poesia de Sophia de Mello Breyner
Andersen. Lisboa: Vega e Autor, 1996, s. 26.
4 Básnické sešity vycházely od roku 1940 do roku 1953.
5 „Poesia é só uma.“
6 ŠPÁŇKOVÁ, Silvie. Imaginární cesty ke skutečnosti. In ANDRESENOVÁ, S.d.M.: Příkladné
povídky. Praha: Torst, 2007, s. 117.
7 ALCHAZIDU, Athena. Portugalská literatura pro děti a mládež. In Slovník autorů literatury pro děti a
mládež I. Praha: Libri, 2007, s. 58.
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3
3.1

Sophie de Mello Breyner Andresen
Život a dílo
Sophia de Mello Breyner Andresen se narodila 6. 11. 1919 v Portu. Její pradědeček

z otcovy strany pocházel z Dánska. Vyrůstala v aristokratickém prostředí Campo Alegre.
Její vztah k literatuře se formoval již od útlého dětství. Když jí byly tři roky, chůva ji
naučila báseň Nau Catrineta, o pár let později jí dědeček recitoval básně portugalských
klasiků.
Absolvovala lyceum Sagrado Coração de Maria v Portu. V letech 1936–1939
studovala klasickou filologii na lisabonské filosofické fakultě. Přestože studium filologie
nedokončila, řecká mytologie a kultura se v její tvorbě výrazně odráží, ať už
v tematickém plánu či v básnické formě antické tradice.
V její tvorbě můžeme vysledovat konstantní témata a motivy a vnitřní kontinuitu.
V dílech se snoubí prostředky antické poezie i modernity, která se projevuje zejména
v jazyce: „[…] poskytla nový jazyk vyznačující se např. fragmentárností, větnou
eliptičností, lexikální a syntaktickou mnohoznačností, mlčením v jazyce či lyrickou
fenomenologií.“8 Mezi nejčastější motivy patří příroda, moře, město, světlo, noc a den,
přírodní živly či moře.9 Důležitým aspektem Sophiiny tvorby je také její katolická víra.
Své první verše začala psát již ve dvanácti letech a poprvé je publikovala v roce 1940
v Básnických sešitech. První básnická sbírka Poesia vyšla díky otcově finanční podpoře
o čtyři roky později. V roce 1946 se vdala za žurnalistu, advokáta a aktivního odpůrce
režimu Francisca Sousu Tavarese. Po sňatku se Sophiina poezie stává znatelně politicky
a sociálně angažovanější. Sophiina tvorba je také spjata s poetickými změnami 50. let
v Portugalsku. Koncem šedesátých let Andresenová podepisuje manifest Manifesto dos
101 católicos jako vyjádření nesouhlasu s kooperací katolické církve se Salazarem,

8 ŠPÁŇKOVÁ, Silvie. Imaginární cesty ke skutečnosti. In Příkladné povídky. s. 118.
9 „São os elementos «perturbadores», inquietantes, de uma ordem natural e harmoniosa que são sujeitos
de reflexão para Sophia. Deste modo, a falsidade, a injustiça, a fealdade protagonizam os valores sociais
desagregadores, contra os quais se erguem de forma elegíaca os valores positivos da verdade, da
harmonia, da justiça e beleza, como organizadores cósmicos. Estes valores, equacionados através de uma
linguagem profundamente poética, seduzirão o leitor a persegui-los.“ MARTINS, Maria Marta. Ler
Sophia. Porto: Porto Editora, 1996, s. 85.
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spoluzakládá Národní komisi pro podporu politických vězňů a zároveň v parlamentních
volbách kandiduje za stranu Demokratické opozice.
Sophia psala poezii, prózu, drama i odborné eseje. Známá je také pro svou tvorbu pro
děti, která se v Portugalsku stala téměř kultovní.10 Z poezie můžeme jmenovat její
básnické sbírky Dia do Mar (1947), Mar novo (1958), O cristo cigano (1961), O nome
das coisas (1977), Ilhas (1989), Livro Sexto (1962) nebo O Búzio de Cós e Outros Poemas
(1997). Z prózy pak sbírky povídek Contos exemplares (1962) a História da Terra e do
Mar (1984) a z dramatu O Bojador (1961) a O Colar (2001). Známá je také svými
překlady Euripida, Danta Alighieriho a Williama Shakespeara.
Za svou tvorbu byla oceněna mnohými významnými literárními cenami jako je Velká
cena za poezii (1964), dále cena Mezinárodní asociace literárních kritiků za celoživotní
dílo (1983), cena Calousta Gulbenkiana za literaturu pro děti, prestižní Camõesova cena
(1999), cena Maxe Jacoba za poezii (2001) a v neposlední řadě také Cena královny Sofie
za Iberoamerickou poezii (2003).
3.2

Tvorba pro děti a mládež
Sophia byla matkou pěti dětí. Jak sama říká, impulsem k tomu, aby začala psát

literaturu pro děti byl prostý fakt, že nenacházela kvalitní literaturu, kterou by svým dětem
mohla nabídnout. Vadil jí infantilní jazyk a nepropracovanost syžetu.11 Ona sama se
s dětským čtenářem snaží pracovat stejně jako s čtenářem dospělým. Její příběhy
jednoduchou, ale dramatickou fabulí a poetickým jazykem, představují protipól oficiální

10 O literatuře pro děti více v kapitole 3.2 Tvorba pro děti a mládež.
11 „Os meus contos infantis surgiram quando os meus filhos tiveram sarampo e tinham que estar quietos.
Eu tinha que lhes contar histórias e comecei a ficar muito irritada com as histórias que lia. Primeiro com a
linguagem sentimental, com a linguagem « ta-te-bi-ta-te», etc. Então comecei a contar histórias a partir de
factos e lugares da minha infância (sobretudo lugares). Por isso a primeira que apareceu se chama A
Menina do Mar. Era uma história que a minha mãe me tinha contado quando eu era pequena mas que era
uma história incompleta – ela tinha-me dito só que havia uma menina muito pequenina que vivia nas
rochas e como a coisa que eu mais adorava na vida era tomar banho de mar, essa menina tornou-se para
mim o símbolo da felicidade máxima, porque vivia no mar, com as algas, com os peixes... Então eu
comecei a contar a história a partir disso.“ GOMES, José António: O fascínio da infância. Jornal de
Letras, 17. 12. 1997, s. 12.
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literatury pro děti.12 Její pohádky si zachovávají jednotnou poetiku po tematické i
jazykové stránce, například ve velkém množství realistických, ale zároveň až
impresionistických popisů míst a osob. Jsou prosté deminutiv a jakýchkoli
zjednodušování ve prospěch dětského čtenáře.
Mezi její tvorbu pro děti patří A Menina do Mar (1958), A Fada Oriana (1958),
A Noite do Natal (1959), O Cavaleiro da Dinamarca (1964), O Rapaz de Bronze (1965),
A Floresta (1968) nebo A Árvore (1985). Uspořádala také dvě básnické antologie určené
dětským a dospívajícím čtenářům: Poesia sempre (1964) a Primeiro livro da poesia
(1991).
Mnoho Andresenových děl pro děti figuruje v seznamu povinné četby základního
vzdělání. Do kurikula žáků patří kromě výše jmenovaných děl ještě Histórias da Terra e
do Mar a Příkladné povídky (Contos Exemplares).13
V jejích dílech se konstantně odrážejí vzpomínky a motivy z dětství.14 Opět tak
nalézáme motivy moře, pláže, cest, Vánoc, rodného domu, zahrady či lesa. Bez
jakýchkoli moralizujících tendencí skrze příběhy zobrazuje a odmítá pokrytectví, Klade
důraz na přátelství, lásku, mír, důvěru a věrnost, štědrost. Umně propojuje prvky
klasických lidových portugalských pohádek, výpravnou prózu, řeckou mytologii i
moderní prvky.15
Charakteristika postav je vždy pečlivě a jemně propracovaná. Charakterem postav
Andresenová zprostředkovává již zmíněné morální hodnoty. Navíc, jsou-li protagonisty
příběhu děti, můžeme si povšimnout, že jsou svými vlastnostmi a způsobem nahlížením

12 „Mandei comprar alguns livros que tentei ler em voz alta. Mas não suportei a pieguice da linguagem
nem a sentimentalidade da “mensagem”: uma criança é uma criança, não é um pateta. Atirei os livros fora
e resolvi inventar. Procurei a memória daquilo que tinha fascinado a minha própria infância.” SOARES,
Luísa Ducla. A Antologia Diferente: De que São Feitos os Sonhos. Porto: Areal, 1986, s. 19.
13 COUTO, Rosa Maria Soares. O Cavaleiro da Dinamarca de Sophia de Mello Breyner Andresen. Uma
propósta didáctica para o Ensino Básico. [online]. [cit. 2017-12-01]. Dostupné z:
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/8978/1/mathesis10_287.pdf
14 „Nas minhas histórias para crianças quase tudo é escrito a partir dos lugares da minha infância.”
SOARES, Luísa Ducla. De que são feitos os sonhos. Porto: Areal Editores, 2000. s. 19.
15 MOREIRA, Maria Elvira. A Menina do Mar. [online]. [cit. 2017-12-07]. Dostupné z:
http://www.triplov.com/sophia/sophia2.html
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světa prezentovány jako protiklad dospělých. Děti tak z tohoto hodnocení vychází jako
citlivější a otevřenější, schopny vnímat krásu a svět kolem sebe.16

16 GUERREIRO, Carla A. do E. S. Da ilusão das aparências ao mais profundo dos seres: mensagens
subjacentes à escrita de Sophia para a infância. In Mesquita, Armindo A Magia do Mundo Lendário na
Literatura Infantil. Vila Real: Editora Âncora, 2012. p. 185-196. [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné z:
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/7731/1/Da%20Ilus%C3%A3o%20das%20Apar%C3%AAn
cias%20ao%20mais%20Profundo%20dos%20Seres_Mensagens%20subjacentes%20%C3%A0%20escrita
%20de%20Sophia%20para%20a%20Inf%C3%A2ncia.pdf
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4
4.1

Literatura pro děti a mládež
Definice literatury pro děti a mládež17
Mluvíme-li o literatuře pro děti a mládež, jedná se oblast zkoumání dosti

heterogenní.18 Z historického a geografického hlediska je téměř nemožné určit, od kdy o
literatuře pro děti a mládež vlastně mluvíme a kdy o ní uvažujeme jako o žánru, jako
součásti literatury a literárněvědné disciplíně. V českém ani světovém diskursu o
literatuře pro děti a mládež tak neexistuje jednotná definice toho, co vlastně tento typ
literatury přesně znamená. Ve většině případů se badatelé se shodnou, že je definována
okruhem intendovaných recipientů. Chaloupka říká, že „dětská literatura zahrnuje celou
řadu sfér a je zřejmé, že rozdíly mezi nimi mohou být tak značné, že je mnohdy spojuje
ze všeho nejvíce právě jen společné označení.“19 Riitta Oittinen zase poukazuje na to, že
literatura pro děti a mládež zahrnuje díla určená přímo pro dětské publikum, stejně jako
ta, která dětští čtenáři reálně čtou.20 Lesnik-Oberstein i Chaloupka zároveň shodně
poznamenávají, že se jedná o knihy, které jsou exkluzivně určeny konkrétní, věkově
vymezené, čtenářské skupině21 a zároveň se jedná o díla s jasným autorským záměrem.22
Autor LPDM byl tak měl brát v potaz hned několik faktorů – věk, čtenářské
kompetence, účel knihy – , které by se daly považovat za pomyslné konstitutivní složky
intendovaného čtenáře. Samozřejmý by tak měl být adekvátně vybraný jazyk a styl

17 Vzhledem k problematickému vymezení literatury pro děti a literatury pro mládež jsme se rozhodli
používat termín „literatura pro děti a mládež“. Dalším důvodem je také fakt, že kniha je určena pro starší
dětské, již téměř dospívající čtenáře.
18 „Une littérature au carrefour de la littérature, de l’éducation et du divertissement.“ FRIOT, Bernard.
Traduire la littérature pour la jeunesse. Le français aujourd'hui 2003/3. n° 142. s. 51.
19 CHALOUPKA, Otakar. O literatuře pro děti. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 52.
20 „Children’s literature can be seen either as literature produced and intended for children or as literature
read by children.“ OITTINEN, Riitta. Translating for Children. New York: Garland Publishing, 2000, s.
61.
21LESNIK-OBERSTEIN, Karín. Essentials. What is children´s literature? What is childhood? In HUNT,
Peter. Understanding children’s literature. London: Routledge, 1999, s. 15.
22 CHALOUPKA, Otakar, NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. Praha:
Albatros, 1973, s. 100.
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s ohledem na věk čtenáře. Tomu by měly být přizpůsobené větné konstrukce, slovní
zásob, délka vět nebo opakování slov.23
Na podobném principu Maria Lypp rozpracovala komunikační model literatury
pro děti a mládež. Participanty komunikačního modelu jsou autor, potenciální adresát a
kontext komunikační situace. Autor bere v potaz dětského adresáta knihy a na základě
toho pro předání estetické informace využívá specifické literární prostředky a zároveň
bere v potaz recipientovy kompetence a znalost o světě.24
Můžeme si klást otázku, kdo je vlastně oním zamýšleným dětským čtenářem.
Kauzálně bychom se také měli pokusit o ohraničení dětství a dospívání stejně jako o
definici literatury samotné. Karín Lesnik-Oberstein se však domnívá, že i kdyby se
podařilo definici těchto dvou elementů nalézt, stejně by to k vytvoření jednotné definice
literatury pro děti a mládež nevedlo.25
Tina Puurtiner považuje literaturu pro děti a mládež za součást dvou systémů
zároveň – systému literárního a systému socioedukativního. Náleží jí jak zábavní funkce,
tak vzdělávací a socializační.26 Nikolajeva v této souvislosti upozorňuje na fakt, že u
literatury pro děti a mládež je však stále zkoumána její pedagogická a didaktická funkce,
opomíjené je však hledisko sémiotické a její vlastní poetika.27
4.2

Literatura pro děti a mládež v Portugalsku
V Portugalsku jsou počátky LPDM spojovány s vydáváním sborníků lidové

poezie a povídek, ale také s díly Almeidy Garetta či Alexandra Herculana, i přestože se
nejednalo o literaturu primárně adresovanou dětským čtenářům. V 70. letech 19. století
23 THOMPSON-WOLGEMUTH, Gabriele. Children’s Literature and its Translation. An Overview. s.
11. [online]. 2014. [cit. 2017-12-01]. Dostupné z:
http://homepage.ntlworld.com/g.i.thomson/gabythomson/ChL_Translation.pdf
24 LYPP, Maria. Einfachheit als Kategorie der Kinderliteratur. Frankfurt: Dipa, 1984, s. 9
25 LESNIK-OBERSTEIN, Karín. Essentials. What is children´s literature? What is childhood? In
HUNT, Peter. Understanding children’s literature. London: Routledge, 1999, s. 16
26

PUURTINEN, Tina. Linguistic Acceptability in Translated Children’s Literature. University of Joensuu

Publications in the Humanities, nº 15, 1995.
27 „There is, however, still another viewpoint or aspect which research on children´s literature has quite
ignored, and that is to approach children´s literature as literature.“ NIKOLAJEVA, Maria. Children’s
literature comes of age. Toward a new aesthetic. New York: Garland, 1996, s. 4.
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se zvětšuje objem vydávaných sborníků, objevují se i pohádky, v překladu vycházejí také
například výbory z díla Charlesa Perraulta a Hanse Christiana Andersena.
První tři desetiletí 20. století bývají považována za zlatý věk původní literatury
pro děti a mládež v Portugalsku. Hojně vychází původní i překladová tvorba určená
dětským a dospívajícím čtenářům. Začínají také vycházet časopisy určené dětem.28
Z autorů LPDM jmenujme například Anu Osórioovou, Virgiu de Castro e Almeidovou,
Antónia Sérgia29 či Afonse Lopes Vieiru. Zároveň se ale Portugalsko potýkalo s vysokou
mírou negramotnosti a kulturní zaostalosti, intelektuálové se však tyto společenské
problémy pokoušejí minimalizovat.30 Různé reformy ke snížení negramotnosti byly
provedeny i ve školství.
Období salazarismu bylo opět poznamenáno řadou reforem s dopadem na
školství31, gramotnost a kulturní vzdělanost.32 V roce 1950 pak byly vydány tzv.
Instruções Oficiais, tedy oficiální nařízení o podobě literatury pro děti zahrnující
grafickou, tematickou a obsahovou podobu knih.33 Ve školství, ve snaze o unifikaci a
uniformizace, vznikaly čítanky s texty schválenými cenzurou. I přesto se objevují autoři,
kteří dogmata o pouhé pedagogické a moralizující funkci literatury pro děti a mládež
nesplňují a svou tvorbou se z průměru vymykají. Můžeme jmenovat Sophiu de Mello
Breyner Andresen., Adolfa Simões Müllera, Josého Lemos e Virgínia Lopes de
Mendonçu, Matildu Rosa Araúja nebo Ricarda Alberta.
Pád diktatury v roce 1974 přinesl mnohé společenské a kulturní změny, což
samozřejmě zasáhlo i oblast literatury pro děti a mládež. Byla zrušena cenzura a
Portugalsko se tak mohlo otevřít zahraniční tvorbě a překladům. Spisovatelé byli cíleně
motivováni různými vznikajícími i již etablovanými literárními cenami. K významným
oceněním za dětskou literaturu patří ceny Nadace Calousta Gulbenkiana (Gran premio

28 ROCHA, Natércia. Breve História da Literatura para Criancas em Portugal. 2ª Edição. Lisboa:
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992, s. 54.
29 António Sérgio byl v roce 1922 jmenován ministrem školství.
30 Více v kapitole 2.
31 Státní ideologie prosazovala myšlenky správného vlastenectví a šovinismu. Většina literárních děl
v sobě nesla myšlenky nacionalismu a měla moralizující nádech.
32 ALCHAZIDU, Athena. Portugalská literatura pro děti a mládež. In Slovník autorů literatury pro děti
a mládež I. Praha: Libri, 2007, s. 112.
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Calouste Gulbenkian de literatura para crianças) či Národní cena za ilustraci (Prémio
Nacional de Ilustração).34

34 Tamtéž, s. 113.
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5

Specifika překladu literatury pro děti a mládež
Překlad je komplexní a komplementární proces, ke kterému tak překladatel musí

přistupovat se zřetelem na řadu faktorů. Při překladu se překladatel literatury pro děti a
mládež stejně jako překladatel literatury pro dospělé může setkat s různými úskalími, při
překladu dětské literatury však může narazit na specifika spjatá výhradně s cílovým
dětským čtenářem. Překlad literatury pro děti a mládež bývá ve světle literatury pro
dospělé mnohdy neprávem považován za jednodušší a podřadný (například z hlediska
nevelké použité slovní zásoby a terminologie). Nejen při překladech dochází k různým
stupňům zjednodušování. V posledních desetiletích jsou ve velkých nakladatelských
domech obvyklé také digesty klasických děl. Ty však namísto zpřístupnění text často jen
deformují nebo primitivizují.35 Také Friot ve svém článku otevírá problematiku překladu
názvů knih pro mládež, kterou jsou většinou koncipovány v tematických řadách či
v edicích podle věku. Čtenáři pak tedy spíše než podle jména autora výběr strojově
podvolují tématu či své věkové kategorii. Tyto edice mívají předem daný koncept, do
kterého se překlad musí vtěsnat, a to včetně předem daného počtu stran knihy –
překladatel je tak nucen překládat stricto sensu.36
Levý rozlišuje dva přístupy k překladu, překlad věrný a překlad volný.37
Překladatel buď položí důraz na kulturní zakotvení originálu ve snaze o zachování
původního estetického systému a poetiku, nebo se text pokusí přizpůsobit čtenářově
estetické a hodnotové hierarchii.38 Knittlová usuzuje, že pro umělecký text je
vhodnější překlad volný, při kterém lze lépe naplnit estetickou funkci v uměleckém textu
podstatnější než forma.39 Co s týče překladu literatury pro děti a mládež, zdá se metoda
volného překladu také vhodnější s přihlédnutím na znalosti kultury výchozího textu. Při
věrném překladu tak překladatel riskuje, že dětští čtenáři textu neporozumí. Úpravy
35

PROVAZNÍK, Jaroslav. Literatura pro české děti. [online]. [cit. 2017-07-12]. Dostupné z:

http://www.iliteratura.cz/Clanek/10179/provaznik-jaroslav-literatura-pro-ceske-deti
36

FRIOT, Bernard. Traduire la littérature pour la jeunesse. Le français aujourd'hui 2003/3. n° 142. s. 51.

37

LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963, s. 72.

38

PELÁN, Jiří. Překlad konformní a adaptační. [online]. [cit. 2017-12-07]. Dostupné z:

http://souvislosti.cz/298pel.html
39

KNITTLOVÁ, Dagmar. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,

2010, s. 49.
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v zájmu zachování srozumitelnosti textu by ale neměly vést k úplné neutralizaci prvků,
které jsou v dané kultuře rozdílné.40 Přítomnost cizích prvků v díle totiž může implicitně
naplňovat pedagogickou funkci – čtenáři tak dáváme prostor pro to, aby si mohl
uvědomit, že jde o knihu překladovou a dát mu tak možnost se otevřít jiným kulturám.41
Základním kritériem uměleckého překladu je jeho estetická hodnota v literatuře
cílového jazyka. Překladatel se snaží o pravdivost a věrnost ve vztahu k originálu. Nejde
tedy o kopii originálu, ale o překlad, který má na čtenáře působit jako originál. Čtenář
překladu nemá stejné možnosti porozumění jako čtenář originálu, jelikož disponuje jinou
kulturní výbavou než čtenář originálu. Překladatelovou povinností tak je soustředit se na
presupozice – předpokládané znalosti a zkušenosti intendovaného čtenáře. Překlad knihy
znamená kulturní transfer a často ani zdařilý překlad nezabrání tomu, aby nebyla v dané
zemi výsledná recepce jiná. V některých situacích se tak překladatel nevyhne určitým
modifikacím, aby byl text dostatečně srozumitelný. V případě překladu literatury pro děti
a mládež musí také vzít v potaz, zda překládá knihu pro děti, které již budou schopny si
text přečíst samy, či pro děti, které toho schopny nejsou a je tedy potřeba počítat s třetí
osobou mediátora, který bude knihu předčítat.
Překladatel čtenářovým kompetencím přizpůsobuje vybrané prostředky, jinak by
text neměl nijak zvlášť modifikovat – text by si měl zachovat autorův rukopis a styl.
Héloïse Debombourg se domnívá, že cílem a kritériem dobrého překladu je, aby koncový
text byl pro dětského čtenáře čitelný a srozumitelný. 42 Překladatel se proto dostává i do
role interpreta. Bernard Friot doplňuje, že se překladatel obrací k adresátovi stejného věku
a měla by tak být zachována náročnost textu.43 Jako častý problém překladu literatury pro
děti a mládež mimo jiné vidí v tom, že překladatelé text špatně interpretují ve snaze nalézt

40 DEBOMBOURG, Héloïse. Les différents procédés de traduction dans la littérature de jeunesse.
[online]. [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://cle.ens-lyon.fr/anglais/les-differents-procedes-detraduction-dans-la-litterature-dejeunesse-121391.kjsp?RH=CDL_PLU130000
41 Tamtéž.
42 Tamtéž.
43 FRIOT, Bernard. Traduire la littérature pour la jeunesse. Le français aujourd'hui 2003/3. n° 142. s.
48.

19

skrytý didaktický význam, tím ale často text mylně prezentují a ukládají mu význam,
který nemusel být autorem zamýšlen.44

44

Tamtéž, s. 47.
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6

Překlad

Dánský rytíř
Dánsko leží na severu Evropy. Zimy jsou tam dlouhé a kruté, noci táhlé a dny krátké,
bledé a mrazivé. Země a střechy pokrývá sníh, řeky zamrzají, ptáci putují do jižních zemí
za sluncem a stromy se loučí se svými listy. Uprostřed zamrzlých holých lesů zůstávají
zelené jen borovice. Větve mají pokryté tenoučkými ostrými a třpytivými jehličkami, a
když je obklopí hluboké bílé a nehybné ticho, vypadají jako živé.
Před mnoha lety, před desítkami a stovkami let, stál kdesi blízko moře na samém severu
Dánska, les, ve kterém rostly borovice, lípy, jedle a duby. V tom lese žil se svou rodinou
jeden rytíř. Bydleli v domě na pasece obklopené břízami. Naproti dveřím toho domu stála
vysoká jedle, nejvyšší v celém lese.
Na jaře břízy zahalily světlé mladé lístečky tak lehké, že se chvěly při sebemenším závanu
větříku. Sníh se vytratil a obleva osvobodila říčku, která tekla opodál a její proud zase
začal dnem i nocí zpívat mezi travinami, mechem a kamením. Pak se les zaplnil houbami
a lesními jahodami. Ptáci se vraceli z jihu, země se zahalila květinami a veverky skákaly
ze stromu na strom. Vzduch se rozezněl hlasy a rozbzučel včelami a vánek šepotal ve
větvích.
Za zlatozelených letních jiter se děti, sotva se rozednělo, vydávaly s proutěným košíčkem
na levé ruce trhat květiny a sbírat jahody, ostružiny a houby. Vily věnečky, které si někdy
nasadily na hlavu a jindy zase posílaly po řece. Pak také tančily a zpívaly na jemném
pažitu pod zářivě chvějivým stínem dubů a lip. Léto minulo a říjnový vítr vysvlékl háje,
vrátila se zima a les znovu ztuhl a oněměl, sevřený ve svých šatech ze sněhu a ledu.
A přesto měl největší svátek roku a největší veselí nastat za dlouhé a chladné vánoční
noci uprostřed zimy.
To byl v rytířově domě vždy velký shon. Sešla se celá rodina, přišli přátelé, příbuzní,
pacholci i dřevorubci. Už několik dní dopředu hnětl kuchař koláče z medu a mouky.
Sloužící zametali chodby a schody, vše umyli, naleštili a urovnali. Nade dveřmi visely
velké cesmínové věnce a celý dům byl ozdobený a jen se blýskal. Děti rozrušeně běhaly
z pokoje do pokoje, po schodech nahoru a dolů, vyřizovaly pochůzky, pomáhaly nám s
přípravami. Nebo byly tiše a rozjímaly, z oken pozorovaly obrovský les a přemýšlely nad
podivuhodným příběhem o Třech Králích z Východu, kteří se vydali do Betléma k
jesličkám.
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Venku mrzlo, fičel vítr a chumelilo. V rytířově domě ale bylo teplo, světlo, smích a veselí.
U dlouhého prostřeného stolu proti velkému krbu seděl rytíř se svojí ženou, dětmi,
příbuznými a služebnými. Kuchaři přinesli pečené maso a všichni jedli, smáli se, pili
svařené víno a pivo s medem.
Po večeři přišly na řadu na příběhy. Někdo vyprávěl o vlcích a medvědech, jiný o
trpaslících. Jedna žena vyprávěla legendu o Tristanu a Izoldě a stařík s bílými vousy zase
příběh o dánském králi Alfovi a o Sigurdovi. Nejhezčí příběhy však byly ty o Vánocích,
o Třech Králích, o pastýřích a andělech.
Štědrý večer vypadal každý rok stejně. Vždy stejná oslava, stejná večeře, stejné příběhy.
Ale každoroční zvyky a příběhy, které jsme už slyšeli tolikrát, se zdály být každým rokem
krásnější a tajuplnější.
Až o jedněch Vánocích se stalo něco, co nikdo nečekal. Po večeři se rytíř obrátil k rodině,
přátelům i sloužícím a řekl: „Vždycky jsme Štědrý večer slavili spolu. Je to pro nás svátek
klidu a míru. Ale ode dneška za rok tu nebudu.“
„Proč?” ptali se všichni udiveně.
„Budu na cestě,” odpověděl. „Vykonám pouť do Svaté země. O příštích Vánocích chci
dojít do jeskyně, ve které se narodil Ježíš a kde se u něj modlili pastýři, Tři králové a
andělé. Také se tam chci pomodlit. Odejdu na jaře. Ode dneška za rok budu v Betlémě.
Po svátcích se vydám na cestu zpět a dá-li Bůh, za dva roky se tu zase sejdeme.”
V té době byly cesty dlouhé, nebezpečné a obtížné. Vydat se z Dánska do Palestiny mohlo
být velmi dobrodružné. Kdo takovou cestu podnikl, neměl moc příležitostí poslat o sobě
zprávy a často se nevrátil vůbec. Proto byla rytířova žena tou novinou zarmoucená a
znepokojená. Nepokoušela se však svého muže přesvědčit, aby zůstal, protože nikdo
nemůže poutníkovi zabránit v odchodu.
Na jaře rytíř opustil svůj les a vydal se do nejbližšího přístavního města, kde se nalodil.
Vál dobrý vítr ze severu a tak ještě před Vánocemi doplul ke břehům Palestiny. Odtamtud
už pokračoval s ostatními poutníky do Jeruzaléma.
Postupně putoval po svatých místech. Pomodlil se na Golgotě i v Getsemanské zahradě,
omyl si tvář v Jordánu a viděl jasnou modrou zimní hladinu Tiberiadského jezera v
Galilei. V ulicích Jeruzaléma hledal v tichém svědectví kamenů stopy krve a utrpení,
které tu prožil pronásledovaný, ponížený a odsouzený syn člověka. Putoval Judskými
horami, které kdysi naslouchaly novému poselství o lásce.
Na Štědrý den odpoledne se rytíř vydal k jeskyni v Betlémě. Modlil se tam celou noc.
Modlil se na místě, kde Panna Maria, svatý Josef, býk, osel, pastýři, Tři králové a andělé
22

uctili právě narozené dítě. A když na věžích kostelů zvony odbily půlnoc, zdálo se rytíři,
že slyší andělský chvalozpěv nebeských zástupů.
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
A tenkrát ho naplnil velký klid a důvěra a v slzách radosti políbil kameny jeskyně.
Tu noc se rytíř hodně modlil. Prosil za svět bez chudoby, za skončení válek, prosil za mír
a za radost celého světa. Prosil Boha, aby ho učinil dobrým člověkem, člověkem jasné a
přímé vůle schopného milovat druhé. A prosil také anděly, kteří ho ochraňovali na cestě
do Jeruzaléma a budou ho opatrovat i na cestě zpět, aby ode dneška za rok zase mohl
slavit Vánoce doma se svými blízkými.
Po Vánocích zůstal v Palestině ještě další dva měsíce, viděl místa, kudy nesli Archu
úmluvy, místa kterými procházel Abrahám, David, průvod královny ze Sáby s velbloudy
naloženými parfémy, babylonské vojsko i římští vojáci a Ježíš ukřižovaný davy.
Na konci února se s Jeruzalémem rozloučil a v doprovodu dalších poutníků odešel do
jaffského přístavu.
Mezi těmi poutníky byl také obchodník z Benátek, se kterým se rytíř spřátelil.
V Jaffě museli počkat na příznivější počasí a tak se nalodili až v půli března.
Ale jednou je na moři zastihla bouře. Loď stoupala na hřebeny vln a pak se zase s
houpáním těžce řítila dolů. Stěžně a lana sténaly. Loď se stáčela buď úplně vpravo, nebo
naopak vlevo. Námořníci vylévali vodu z paluby, aby se loď nepotopila. Vlny zběsile
narážely do trupu lodi a smýkaly jí. Vítr rozerval plachty na kusy a tak pluli neřízeně,
kam je moře neslo.
„Ach,“ povzdychl si rytíř „Už nikdy neuvidím svou zemi.“
Avšak během pěti dní vítr polevil, nebe se vyjasnilo a moře zklidnilo. Námořníci vytáhli
nové plachty a s dobrým větrem v zádech dopluli do Ravenny, italského města na pobřeží
Jaderského moře.
Nicméně loď byla tak poničená, že nemohli pokračovat v cestě dál.
„Počkám na další loď,” řekl rytíř.
Krása Ravenny ho naplnila úžasem. Nepřestával se divit nádherným kostelům, jejich
vysokým lodím, lehkým obloukům a jemnému sloupoví. Ale více než cokoli jiného ho
fascinovaly pestré mozaiky, na kterých se tyčily štíhlé siluety královen a svatých
upírajících na něj pohled.
„Poslyš,” řekl obchodník rytíři. „Přece tu nebudeš čekat, pojeď se mnou až do Benátek.
Jestli se ti líbí Ravenna, mé město na vodě tě nadchne o to víc. Z Benátek můžeš po souši
pokračovat až do přístavu v Janově. Pojedeš přes sever Itálie a poznáš tak krásná a bohatá
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města proslavená v celé Evropě. Z Janova stále vyplouvají lodě do Vlámska. A odtud se
už rychle dostaneš do své země.”
Rytíř dal na obchodníkovu radu a pokračoval do Benátek.
Benátky, postavěné na malých ostrovech a kůlech na břehu Jaderského moře, byly v té
době jedním z nejmocnějších měst světa. Dána tam nad vším padal údivem. Místo ulic
kanály, po kterých jezdily štíhlé a tmavé lodě. Paláce vyrůstaly z vody, a z té se zrcadlil
jejich mramor, malby a pilíře.
Když stál před majestátní katedrálou a vysokou zvonicí na rozlehlém náměstí svatého
Marka mohl stěží uvěřit svým očím.
Město spočívalo na zelené hladině vedle svého vlastního obrazu.
Kolem procházeli muži oblečení do damašku a lemy dámských vyšívaných šatů vířily
prach ze země. Odpolední vzduch byl plný hlasů, smíchu, písní a zvonů.
Rytíř si nikdy nedokázal představit, že by na světě mohlo být takové bohatství a taková
krása. Stále dokola se mohl dívat na schody z mramoru, zlaté mozaiky, okázalé bronzové
sochy, zčeřenou vodu v kanálech, ve které se odrážely štíhlé sloupy růžových paláců, na
mosty, zdi pokryté velkolepými malbami, na kostely a věže. Město mu připadalo
fantastické, neskutečné, jako zrozené z moře, stvořené z přeludů a odlesků. Podobalo se
městům, která víly dokáží vyčarovat na dně jezer a zrcadel.
Obchodník rytíře ubytoval ve svém paláci a na jeho počest uspořádal ještě více oslav a
radovánek než obvykle. Během dne se projížděli na gondole městem. Vcházeli do kostelů
plných mozaik a maleb. Zastavovali se na trzích, kde se prodávali vzácní ptáci, krajky,
látky z východu, perlové náhrdelníky, safírové prsteny, ostruhy ze zlata a stříbra,
smaltované výrobky a šperkovnice, meče a dýky se záštitou vykládanou tyrkysem a
slonovinou, poháry a flakony vyvedené z jemného skla, mnohobarevného jako vodní
hladina a lehkého jako pěna.
Večeřeli ve velké místnosti z modrého a zeleného mramoru za doprovodu louten. Sloužící
přinášeli na stůl velké mísy s pečenými bažanty a talíře přetékající ovocem. Po večeři
rozlévali červené víno do sklenic z čirého skla.
V modrém jasu měsíce vypadaly Benátky jako zavěšené ve vzduchu.
Po večeři si Benátčan s Dánem povídali na terase. Na protějším břehu kanálu stál krásný
palác s jemnými tesanými sloupy.
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„Kdo tam žije?“ zeptal se rytíř.
„Teď jen Jacob Orso se svými služebnictvem, ale dříve tam žila také Vanina, nejkrásnější
dívka v Benátkách. Osiřela a Orso byl její poručník. Když byla ještě dítě, opatrovník ji
přislíbil svému příbuznému Arrigovi. Když bylo ale Vanině osmnáct let, nechtěla se za
Arriga vdát, protože jí připadal starý, ošklivý a protivný. Tak ji Orso zavřel v domě a
nikdy víc ji už samotnou nenechal vyjít, ven směla jen v jeho doprovodu na nedělní mši.
Ve všedních dnech Vanina uvězněná uvnitř paláce pod neustálým dohledem svých
komorných jen vyšívala a tesknila. V noci však Orso a komorné usnuli. To pak Vanina
otevřela okno svého pokoje, vyklonila se na balkon a česala si vlasy. Byly plavé a tak
dlouhé, že se přehouply až přes zábradlí a lehce se vznášely a třpytily v odrazu vody. A
tolik voněly, že jejich vůni šlo cítit daleko odtud. Mladíci z Benátek se chodili v noci
dívat, jak se Vanina češe. Nikdo se ale neodvážil přiblížit, protože Orso dal celému městu
na vědomost, že kdo by se opovážil o Vaninu ucházet, toho sedm jeho drábů probodne
dýkou.
Tak si Vanina stýskala v paláci. I když byla mladá a krásná, žila bez lásky.
Jednoho dne ale do Benátek přijel muž, který se Jacoba Orsa nebál. Jmenoval se
Guidobaldo a byl kapitánem jedné lodi. Jeho černé vlasy svítily modře jako perutě
havranů a tvář měl ošlehanou sluncem a solí. Po Rialtu se ještě nikdy neprocházel tak
krásný mořeplavec.
Jedné noci plul Guidobaldo na gondole kanálem. Ucítil ve vzduchu nádhernou vůni, zvedl
hlavu a uviděl Vaninu, jak si češe vlasy. Připlul blíž a řekl:
„Tak krásné a voňavé vlasy by se měly česat zlatým hřebenem.“
Vanina se usmála a hodila mu svůj hřeben ze slonoviny.
Další noc ve stejnou hodinu tudy mladý kapitán plul znovu.
Vanina pohodila vlasy a řekla:
„Dnes se nemůžu učesat, protože nemám hřeben.“
„Ten, co jsem ti přinesl, září méně než tvé vlasy, i když je ze zlata.“
Vanina spustila košík přivázaný na stuze a Guidobaldo do něj vložil svůj dar.
A od té chvíle měla nejkrásnější dívka Benátek milého.
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Když se ta zpráva rozšířila městem, varovali přátelé kapitána, že riskuje svůj život,
protože Orso to jen tak nenechá. Guidobalda se však nebál, pokrčil rameny a zasmál se.
Na konci měsíce zaklepal na poručníkovy dveře.
„Co chceš?“ zeptal se stařec.
„Přišel jsem tě požádat o Vanininu ruku.“
„Vanina je Arrigova snoubenka a nikoho jiného si nevezme. Teď rychle odjeď z Benátek.
Máš jeden den na to, abys město opustil. Jestli zítra před západem slunce z města
neodjedeš, pošlu sedm mužů se sedmi dýkami, aby tě zabili.“
Guidobaldo si ho poslechl, usmál se, poklonil se a odešel.
Všude panovalo ticho, když ještě té noci jeho gondola zastavila u terasy Orsova domu.
Mladý kapitán stáhl košík na stuze a vložil do něj žebřík z hedvábné látky.
Vanina vytáhla košík nahoru, rozvinula žebřík a uvázala jej na zábradlí z růžového
mramoru. Hbitě a lehce sestupovala dolů, rozpuštěné vlasy jí čechral jemný vánek.
Guidobaldo ji přikryl svým tmavým pláštěm, odstrčil gondolu od břehu a společně se
vytratili v říjnové mlze.
Nazítří komorné zjistily, že Vanina není ve svém pokoji a běžely o tom zpravit poručníka.
Jacopo Orso dal zavolat Arriga a spolu s ním a svými dráby se vydal k přístavu. Když
tam dorazili, Guidobaldova loď už zmizela v dáli.
„Řekni mi, co víš,“ pobídl Orso starého námořníka.
„Kapitán a Vaše schovanka sem přijeli o půlnoci. Poslali pro kněze, aby je oddal tady v té
námořnické kapličce. Hned po obřadu se nalodili. Když se rozbřesklo, zvedl námořník
kotvy, napnul plachty a vypluli na širé moře.“
Jacob Orso se podíval do dálky. Loď už nezahlédl, protože větřík vanul od pevniny.
Hladina se zelenala, byla čirá, lehce zčeřená a posetá stříbrným leskem.
Opatrovník s Arrigem si stěžovali na benátské signorii a dóžeti. Pak vypravili čtyři lodě,
aby utečence našli: jedna plula na sever, druhá na východ, další na jih a poslední na západ.
Ale moře je bezbřehé a má mnoho přístavů, zálivů, přístavních měst a ostrovů. Vaninu a
Guidobalda už nikdy nenašli.
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Když obchodník dovyprávěl, naplnil poháry vínem a oba si připili na Vaninino a
mořeplavcovo zdraví.
Na konci toho měsíce řekl obchodník rytíři:
„Neodjížděj. Zůstaň se mnou. Staň se mým společníkem v obchodě a usaď se tady. Na
světě není lepší místo než Benátky. Tady je každý den plný radosti a překvapení. Zůstaň
se mnou.“
„Ne,“ řekl rytíř. „Musím odjet. Slíbil jsem své ženě, svým dětem, příbuzným a
služebným, že příští Vánoce strávím s nimi. Za tři dny odsud odjedu.“
A za tři dny nasedl na koně, kterého mu obchodník daroval a Benátky opustil. Kromě
koně dostal od přítele také doporučující dopisy pro velmože z měst na severu Itálie. Tak
bude všude vítaným hostem.
Duben přikryl zem kvítím, všechny potoky zurčely, nebe bylo modré, vzduch vlažný a
vanul lehký větřík. Rytíř putoval přes pláně, údolí, kopce a hory.
Na obchodníkovu radu se v půli cesty do Janova rozhodl odbočit do věhlasné Florencie.
Projel Ferrarou, Boloňou, viděl vysoké věže San Giminiana. Přespával v hostincích nebo
žádal o přístřeší v klášterech.
A na začátku května dorazil do Florencie.
Z výšky rozkvetlých kopců se nabízel pohled na město pyšnící se červenými střechami,
věžemi, zvonicemi a kopulemi na pozadí blankytného nebe. Rytíř přejel starý most
lemovaný obchůdky, ve kterých prodávali kůže, korálové náhrdelníky, zbraně, talíře
z cínu a ze stříbra, vlny, hedvábí i šperky ze zlata.
Pak projel úzkými ulicemi sevřenými paláci, přejel široká náměstí, prohlédl si kostely
z černého a bílého mramoru s velkými dveřmi odlitými z bronzu. Všude kolem stály
sochy. Byly to sochy ze světlého mramoru a z bronzu nebo z malované kameniny. Krása
Florencie rytíře uchvátila podobně, jako ho okouzlila nádhera Benátek. Tady ale jako by
vše bylo vážnější a přísnější.
Našel dům bankéře Averarda, kterému nesl dopis od svého benátského přítele.
Bankéř ho přijal s velkou radostí a ubytoval ho u sebe.
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Byl to krásný dům, neoplýval však přepychem jako paláce v Benátkách. Měl knihovnu
plnou prastarých rukopisů a na zdech visely krásné obrazy.
Na sklonku odpoledne přišli bankéřovi přátelé.
Všichni se posadili k večeři a během jídla a pití si povídali.
Rytířův údiv stále rostl.
Doma vyhledával společnost trubadúrů a cestovatelů, kteří mu vyprávěli svá
dobrodružství a dávné legendy. Avšak tito muži mluvili o pohybech slunce a světla a o
záhadách nebe a země. Hovořili o starověkých sochách i o právě dokončených obrazech.
Mluvili o minulosti, přítomnosti, o budoucnosti. A mluvili také o poezii, hudbě a
architektuře. Dalo by se říct, že veškerá moudrost světa se sešla v té místnosti.
Uprostřed večeře přišla řeč na Giottovo dílo.
„Kdo je Giotto?“ zeptal se rytíř.
„Giotto,“ opáčil Filippo, pohledný muž s dlouhými kudrnatými vlasy sedící na druhém
konci stolu „byl malíř, který žil v minulém století a byl žákem Cimabuea.“
„A kdo byl Cimabue?“ otázal se znovu rytíř.
Filippo se zasmál a odpověděl:
„Tak jako Adam byl první muž na zemi, byl Cimabue první malíř v Itálii. A byl to právě
on, kdo objevil Giottův talent. Stalo se tak jednoho jarního rána před více než sto lety.
Tenkrát se Cimabue odněkud vracel a asi v půli cesty na opuštěném a divokém místě
uviděl na úbočí hory velkou skálu celou pomalovanou. Kresby to byly jednoduché, ale
přesto bolestně krásné a pravdivé.
„Jaký malíř mohl malovat na kameny v kopcích?“ zvolal Cimabue okouzleně a
překvapeně.
Sjel z cesty, přivázal koně ke stromu a rozhodl se, že půjde prozkoumat další balvany,
které byly vidět z dálky.
Po téměř půlhodinové cestě mezi borovicemi, cypřiši, vřesem a hlodáši narazil na stádo
s pastýřem.
Zatímco ovce spásaly křehkou dubnovou trávu, klečel pastýř před skálou a kreslil.
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Asi dvanáctiletý chlapec byl tak zahloubaný do své práce, že vůbec neviděl Cimabuea
přicházet, ani neslyšel šustění jeho kroků. Zrovna kreslil jehně. V jeho obrazu bylo tolik
lásky, tolik pravdy a krásy, že se Cimabueho srdce naplnilo úžasem a radostí.
„Poslyš, chlapče,“ řekl Cimabue. „Kdo tě učil kreslit?“
Teprve když se k němu malíř z města přiblížil, chlapec vyskočil. Potom se usmál a
odpověděl:
„Nikdo. Naučil jsem se to sám.“
„Kde bydlíš?“
„Tady v horách.“
„A co děláš?“
„Hlídám své stádo.“
„Jak se jmenuješ?“
„Giotto.“
„Poslouchej, Giotto. Nech svoje ovečky a pojeď se mnou do Florencie. Budeš mým
učedníkem a jednou z tebe bude slavný malíř.“
A tak se také stalo. Pastýř šel s Cimabuem a ten ho zasvětil do tajů svého umění. Žákovo
nadání mistra udivovalo každým dnem a brzy se mu obdivovala i celá Florencie. Giotto
se tak stal nejslavnějším malířem své doby. Jeho přítel Dante, kterého také portrétoval,
ho zmiňuje v jedné své básni.
„Kdo byl Dante?“ zeptal se rytíř.
„Dante byl největší básník Itálie, básník, který znal tajemství tohoto i onoho světa,
protože viděl věci, které obyčejní smrtelníci můžou vidět až po smrti.“
„Jak je to možné?“ podivil se rytíř.
Byl to tak neobyčejný příběh, že mnozí věřili, že se to Dantemu jen zdálo.
„Řeknete mi ten příběh,“ žádal rytíř.
A Filippo začal vyprávět:
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„Když bylo Dantemu devět let, uviděl jednou na ulici dívenku, která byla stejně stará jako
on. Jmenovala se Beatrice. Bylo to nejrozkošnější dítko v celé Florencii: měla zelené
jiskrné oči, štíhlý jemný krk a hebké světlé vlasy povlávající ve větru.
Její chůze byla tak čistá, vážná a ušlechtilá, že připomínala madony vyobrazené na zdech
kostelů. Dante se do ní zamiloval už při jejich prvním setkání. Pár let na to, v rozpuku
mládí, Beatrice zemřela. Její smrt působila Dantovi velká muka. Aby zapomněl na svůj
zármutek, začal žít život plný šílenství a omylů. Až jednoho dne, bylo to na Velký pátek
8. dubna roku 1300, zabloudil uprostřed tmavého a divokého lesa. Zjevil se mu tam
pardál, lev a vlčice. Dante se rozhlížel kolem sebe a zahlédl něčí stín. Zavolal na něj o
pomoc a stín mu odpověděl:
„Jsem stín Vergilia, básníka, který zemřel před více než tisíci lety. Posílá mě Beatrice,
abych tě dovedl na místo, na kterém tě čeká.“
Dante následoval Vergília. Nejdříve prošli branou pekla, na které bylo napsáno:
„Zanechte naděje, kdo vstupujete.“45
Pak přešli devět kruhů pekla, kde pykají duše zatracených. Viděli hříšníky smáčené
neustávajícím špinavým deštěm, viděli věčně zatracené smýkané větrnou bouří, viděli ty,
kteří umírají v plamenech a viděli zrádce, kteří uvízli v zamrzlém jezeře. Odevšad se
zjevovali nestvůry a démoni, Dante se držel Vergília a třásl se strachy. Kolem panovala
tma jako v hlubokém dole. Takové bylo podzemní království, bez slunce, bez měsíce a
bez hvězd, osvícené jen pekelnými plameny.
Poté, co prošli všemi propastmi pekla, vystoupili z útrob země na denní světlo a dostali
se do očistce, na horu tyčící se uprostřed ostrova k nebi. Tam spatřili duše, které skrze
pokání a modlitby kráčí po cestě do ráje. Na hoře už démoni neměli moc. Na cestě
každého dalšího kajícníka se zjevovali andělé zářící jako hvězdy.
Došli až do pozemského ráje na vrcholu hory. Tam, mezi travinami, lesy, prameny a
květinami, Dante znovu spatřil Beatrici. Na hlavě měla bílý závoj ozdobený věnečkem
z větévek olivovníku: ramena jí halil zelený plášť a její šaty měly barvu ohně. Přijela
v kočáře taženém zvláštním zvířetem, vypadalo napůl jako lev a napůl jako pták.
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„Dante,“ řekla Beatrice. „Zavolala jsem tě, aby ses uzdravil ze svých omylů a hříchů. Už
jsi viděl, jak trpí duše v pekle a jak těžké je pokání těch, kteří se kají. Teď tě vezmu
s sebou do nebe, abys viděl, jak jsou šťastní a veselí lidé dobří a spravedliví.“
V doprovodu Beatrice přešel básník i devět kruhů nebe. Kráčeli mezi hvězdami a
planetami obklopenými anděly a chvalozpěvy. Viděli duše spravedlivých naplněné
blažeností a radostí. Když přišli k desátému kruhu nebe, rozloučila se Beatrice se svým
přítelem a řekla mu:
„Vrať se na zem a o všem, co jsi viděl, napiš knihu. Tak naučíš lidi nenávidět zlo a usilovat
o dobro.“
Dante se vrátil na tento svět a splnil Beatricinu vůli. Napsal nádhernou rozsáhlou báseň,
Božkou komedii, ve které vylíčil své putování královstvím mrtvých.
Ve Florencii zpráva o té cestě vyvolala velký údiv. Když šel Dante po ulici, všichni se
otáčeli, aby si ho také mohli prohlédnout, protože se říkalo, že má ještě vousy spálené od
pekelného ohně.
„To je opravdu ten nejpodivuhodnější příběh, jaký jsem kdy slyšel,“ řekl rytíř.
„Předpokládám, že Dante musel být přijat s obrovským úžasem a zvědavostí. Od té doby
si ho asi jeho spoluobčané navíc vážili a respektovali ho.“
„Ve skutečnosti,“ odvětil Filippo „všechno bylo jinak. Když básník prošel třemi zeměmi
onoho světa a vrátil se do Florencie, našel město ve vřavě velkých politických bojů. Itálii
tenkrát rozdělovaly dvě politické strany: papeženci a císařští. Dante patřil k císařským a
roku 1300 byl zvolen priorem města. Pak však byla jeho strana poražena a básník byl
poslán do vyhnanství. Nedlouho potom ho jeho nepřátelé odsoudili k upálení zaživa.
Naštěstí už byl tou dobou daleko od Florencie a unikl tak smrti i mučení. Nikdy se však
už do svého rodného města nemohl vrátit a po zbytek života se toulal po italských městech
jako politický exulant. Právě ve vyhnanství, ve kterém byl, když jeho Beatrice již zemřela
a od Florencie byl odloučený lidskou nespravedlností, napsal Božskou komedii…“
Když Filippo domluvil, rozhostilo se ticho.
Po chvíli ale dva mudrcové začali rokovat o zákonech, které řídí pohyby sedmi planet
sluneční soustavy. Rytíř ohromený vším, co viděl a slyšel, se rozhodl ve městě ještě
nějaký čas zdržet.
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Ve dne se procházel po ulicích a po náměstích, navštěvoval kláštery, paláce, knihovny a
kostely. V noci naslouchal učeným hovorům Averardových přátel.
Uběhl měsíc a bankéř mu řekl:
„Staň se mým obchodním společníkem a usaď se tady. Na světě jsou určitě mocnější a
bohatší města, Florencie je ale kolébkou vědy. Jestli chceš studovat matematiku a
geometrii, zůstaň ve Florencii. Jestli se chceš naučit spočítat zlatý řez, zůstaň ve Florencii.
Chceš-li vědět, jak se pohybují hvězdy po nebi, zůstaň ve Florencii. Chceš-li proniknout
do tajů kultury, malířství, architektury a poezie, zůstaň tady ve Florencii.“
Rytíř se jen usmál a odpověděl:
„Vážím si tvé nabídky. Od té doby, co jsem tady, mě nepřestává udivovat všechno, co
vidím, slyším a co se dozvídám. Ale daleko odsud, v mé zemi na severu, na mě čeká moje
žena, mé děti a moje služebnictvo. Chci s nimi strávit příští Vánoce, jak jsem jim slíbil.
Za tři dny budu muset odjet.“
Averardo mu dal doporučující dopis pro svého zákazníka a přítele, bohatého kupce
z Flander.
A tak za tři dny rytíř z Florencie odjel.
Teď už cestoval ve spěchu, aby se v janovském přístavu stihl nalodit na jednu z lodí, které
na začátku jara poplují z Itálie do Brugg, do Gentu a Antverp.
Když už nebyl daleko od Janova, udělalo se mu zle. Snad to bylo ze slunce, které pražilo
celé dny, kdy putoval přes hory a přes údolí, nebo snad z vody, kterou bral ze studny, z
níž v noci pily ještěrky perlové.
V horečkách zaklepal na dveře kláštera. Mnichy, kteří se rytíře ujali, stálo spoustu
námahy, aby ho zachránili. Měl nejspíš otravu krve a blouznil dnem i nocí. V deliriu se
mu zdálo, že se už nikdy nevrátí domů, protože se Benátky potopily a stáhly ho spolu na
dno moře, nebo že se sochy z Florencie zešikovaly do bronzových a mramorových vojsk,
která ho nepustila dál.
Bratři ho léčili čaji z kořenů květin, pilulkami z aloe, sirupy z medu a horkého vína,
prášky a moučnými a bylinkovými obklady. Horečka klesala pomalu a úplně se uzdravil
až za půldruhého měsíce. Rytíř se chtěl hned vydat na cestu, byl ale tak slabý, vyhublý a
bledý, že ho řeholníci nepustili.
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Musel tak v malém, klidném a tichém klášteře počkat ještě měsíc. Ležel ve své vybílené
cele, poslouchal zurčení vody a zpěvy mnichů. Odpoledne se procházel v rajské zahradě
a obdivoval jemné fresky na zdech ambitů zobrazující podivuhodné zázraky svatých. Na
zdi vpravo viděl svatého Antonína kázajícího rybám a nalevo zase svatého Františka, jak
domlouvá vlku z Gubbia.
Uprostřed rajské zahrady vyvěral pramen a kolem něho rostly karafiáty a bílé růže. Na
modrém nebi kroužily vlaštovky.
Také sloupy, šumění pramene, květiny a poletující ptáci budili dojem nesmírného klidu.
Jako by lidé, zvířata, rostliny i kameny společně nalezli království porozumění a lásky.
V takové oáze se rytíři vracely síly každým dnem, až se po pěti týdnech odpočinku mohl
s bratry rozloučit a pokračovat ve své cestě.
Znovu se tedy vydal do Janova.
Když dorazil do velkého přístavu, byl konec září a všechny lodě do Flander už odjely.
Prošel přístav křížem krážem, mluvil s kapitány a klepal na dveře loďařů. Odpověď však
zněla pokaždé stejně: do Flander se odsud dostane jenom lodí až za několik měsíců.
Nejdříve si rytíř zoufal, dva dny nejedl ani nespal. Pak si ale dodal odvahy a rozhodl se,
že do Brugg dojede na koni.
Překročili Alpy a potom už putovali přes pole, planiny, údolí a hory Francie.
Zastavovali se jen na jídlo a na odpočinek, tolik chtěl, aby před Vánocemi byl zase
v Dánsku.
Když přijel do Flander, byla už zima a na střechách i na polích ležel první sníh.
Pokračoval do Antverp, kde vyhledal vlámského obchodníka, kterému nesl doporučující
dopis od Averarda.
Zašel za ním domů. Hřál si ruce u krbu, na sobě měl krásné šaty ze zelené látky olemované
černou kůží. Vlám cestovatele s ochotně přijal a nabídl mu, aby se u něj zdržel.
Hned se posadili k večeři a rytíř byl překvapený chutí jídla, které bylo ochucené pro něj
dosud neznámým kořením.
Obchodník se zasmál, zakroutil hlavou a řekl:
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„Je vidět, že ještě moc neznáš Nový svět.“
Rytíře se to dotklo a začal vyprávět o svém putování.
Jakmile skončil, řekl mu Vlám:
„Tvůj příběh se mi líbí, za chvíli ale přijde někdo, kdo ti bude vyprávět ještě
podivuhodnější příhody.“
A skutečně. Za malou chvíli někdo zabouchal na dveře a do místnosti houpavou chůzí
vešel vysoký urostlý muž s hrubou opálenou pletí.
„To je jeden z kapitánů mých lodí,“ vysvětlil obchodník. „Před dvěma dny se vrátil
z cest.“
Příchozí položil na stůl tři malé truhly a řekl:
„První truhla je plná perel, druhá přetéká zlatem a v té třetí jsem přinesl pepř.“
Rytíře to velice překvapilo, jelikož v té době byl pepř skoro tak vzácný jako zlato.
Domácí přiložil dříví do krbu, nalil hostům víno a všichni tři se posadili k ohni.
Na přání obchodníka začal kapitán vyprávět o svých cestách. Líčil, že jako námořník už
od útlého mládí křižoval všechny přístavy v Evropě, od Baltu až po Středozemní moře.
Nejvíce se plavil mezi Flandry a přístavy Iberského poloostrova. Jednoho dne však
zatoužil jet ještě dál, plout až do neznámých zemí nořících se z moře. Rozhodl se tedy,
že se nechá najmout od portugalských objevných výprav mířících na jih. Dojel do
Lisabonu, kde se nalodil na karavelu, která jela na průzkum afrického pobřeží.
Od břehů Teja zamířili na Kanárské ostrovy, kde se na pár dní zastavili. Pak pokračovali
v cestě, přiblížili se k pevnině, obepluli Búdždúr, na obzoru se přitom rýsovalo jen pusté
pobřeží spalované sluncem, bez stromů, bez lidí. U Bílého mysu zakotvili pod vysokým
skalním převisem. Muži snědé pleti zahalení ve vlajících pláštích nasedli na velbloudy a
přijeli na pobřeží s Portugalci obchodovat. Karavely pokračovaly na jih. Ustavičný vítr
nadouval velké plachty, stěžně a lana tichounce sténaly. Až se konečně za nekonečnými
holými a pustými plážemi bez stromů a stínu vynořily první palmy. Ty se postupně
proměnily v husté zelené lesy táhnoucí se od bílých pláží až k modravým horám v dálce.
Z těch lesů se vynořili nazí černí muži, naskočili do kánoí a kroužili kolem lodí.
Portugalští námořníci měli příkaz, že se s nimi mají domluvit. Šlo to ale těžko. Většinou
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se kánoe nedostaly dostatečně blízko k lodím a někdy černoši zmizeli mezi stromy,
jakmile karavely zakotvily. Mořeplavci, kteří vystoupili z lodi, čelili otráveným šípům
skrytých střelců.
Přesto byla i místa, kde už se Afričani s Portugalci potkali a obchodovali. Občas se stalo,
že je na místech, kde ještě žádná loď nezastavila, nadšeně přijali, tančili a zpívali, jak
bylo u nich zvykem.
Porozumění mezi oběma stranami někdy vázlo, protože jedni ani druzí neznali řeč svých
protějšků. Dokonce ani tlumočníci z berberštiny nerozuměli jazykům, jakými se v těch
vzdálených končinách mluvilo. Taková nedorozumění zavinila mnoho úmrtí a bojů.
Jednou karavela zakotvila u pěkné zátoky lemované krásnými háji. Na dlouhé pláži
z jemného bílého písku na loď číhala malá skupina černochů. Jakmile se ale bárky dotkly
písku, černoši utekli a zmizeli v hájku.
„Možná dostali strach, když viděli, že je nás víc než jich,“ uvažoval Portugalec.
Požádal proto svoje společníky, aby mu nechali jednu pramici, sami se nalodili na druhou
a odpluli dál od pláže. Ten plán jim ale přišel tak nebezpečný, že na něj nechtěli přistoupit.
Pêro Dias přesto tolik naléhal, až nakonec udělali, o co je žádal, a odpluli na širé moře.
Jakmile osaměl, vydal se Portugalec doprostřed pláže a do písku rozložil barevné látky,
které s sebou vezli jako dar. Potom ustoupil ke kraji moře, opřel se o loďku a čekal. Po
nějaké době zpoza stromů na sluncem ozářenou písečnou pláž vyšel nahý černý muž
s dlouhým úzkým kopím v ruce. Šel pomaloučku kupředu a nespouštěl oči z bělocha,
který stál bez hnutí vedle loďky. Když došel k látkám, zastavil a vzrušeně si dar prohlížel.
Zvedl hlavu, podíval se Portugalci do očí a usmál se. Portugalec mu úsměv oplatil a
popošel o pár kroků dál. Po malém zaváhání si oba muži vyšli vstříc. Když byli asi šest
kroků od sebe, zastavili se.
„Přišel jsem v míru“ řekl běloch ve své mateřštině.
Černoch se zasmál a odpověděl třemi pro Portugalce nesrozumitelnými slovy.
„Přišel jsem v míru,“ řekl běloch arabsky.
Černoch se rozesmál a zopakoval ta cizokrajná slova.
„Přišel jsem v míru,“ zkusil to Portugalec berbersky.
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Černoch se znovu začal smát a ještě jednou zopakoval ta tři cizí slova.
Pêro Dias zkusil gestikulovat. Naznačil, že chce pít a černoch ukázal na háj. Pak naznačil,
že chce jíst a černoch znovu ukázal tím směrem. Námořník natáhl ruku směrem k pramici.
Na to ale černoch zavrtěl hlavou a udělal krok vzad. Aby Portugalec znovu získal důvěru,
začal zpívat a tančit. Jeho společník se k němu s výskoky, zpěvem a smíchem přidal.
Chvíli proti sobě tancovali. V zápalu tance a skotačení zvedl Pêro Dias do vzduchu svůj
meč a ten se zaleskl v slunci. Záblesk domorodce vylekal, uskočil a celý se roztřásl. Pêro
Dias se ho gestem snažil uklidnit. Domorodec ale začal utíkat, námořník se hned rozběhl
za ním a čapl ho za paži. Snažil se mu vytrhnout. Počáteční strach se změnil v zuřivost.
Na slova a gesta, kterými se ho Portugalec snažil upokojit, odpovídal chraplavým řevem
a hrdelními skřeky. Společníci Pêra Diase z dálky na moři zahlédli boj a začali veslovat
ke břehu.
Když domorodec viděl, že je obklíčený, namířil na něho svoje kopí. Pêro Dias se pokusil
zásah odrazit, oba ale upadli přes sebe na zem.
Portugalci vyskočili z bárky a běželi k bezvládným tělům. Z černochovy i bělochovy
hrudi vytékaly dva pramínky krve.
„Koukněte,“ řekl jeden mladík „jejich krev má stejnou barvu jako naše.“
Kapitán a ještě několik dalších námořníků viděli souboj z paluby lodi. Všichni ten
nešťastný souboj oplakali.
Slunce se vyhouplo vysoko na oblohu a blížilo se polední horko. Protože nevěděli, kdy
se znovu vylodí, rozhodl kapitán, že ostatky Pêra Diase s sebou na palubu nevezmou.
Těla pohřbili přímo na pláži. Z pohanova kopí a křesťanova meče stloukli námořníci kříž
a zapíchli ho do písku mezi dvě mohyly mužů, kteří zemřeli jen kvůli tomu, že se
nedokázali domluvit.
Tady se vlámský mořeplavec odmlčel a zadíval se do ohně.
Obchodník znovu dolil hostům víno. Až do pozdních hodin naslouchali námořníkovu
vyprávění o dalekých cestách, pustých ostrovech, vzrostlých stromech, bouřích, bezvětří
a o záhadných národech.
Dalšího dne rytíř oznámil obchodníkovi, že chce po moři pokračovat do Dánska.
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„Je listopad,“ odpověděl mu Vlám. „Mráz sílí každým dnem a předpovídají krutou zimu.
Obávám se, že teď žádnou loď nenajdeš. Ze strachu z ledu a bouří se nikdo neodváží jet
na sever.“
Rytíře ta zpráva velmi zarmoutila. Nejprve se s tím nechtěl smířit a během tří dnů zběhal
celé Antverpy. Mluvil s kapitány i loďaři, odpověď však zněla pokaždé stejně:
„Nenajde se nikdo, kdo by se v tak kruté zimě odvážil plout na sever.“
Když se třetí den po večeři posadili u kamen, nalil obchodník svému hostu víno a řekl
mu:
„Mám pro tebe návrh. Vidím, že rád cestuješ a vyhledáváš dobrodružství a já potřebuji
muže, kteří by rádi obepluli celý svět. Hledám společníky, kteří by mi mohli pomáhat.
Nastal čas objevných plaveb, začala nová éra a podnikaví lidé mohou získat pohádkové
bohatství. Staň se mým pomocníkem. Cestoval bys na mých lodích. Jednou by ses na
portugalských karavelách mohl plavit na jih na průzkum nových zemí.“
Rytíř však zavrtěl hlavou a řekl:
„Příběhy o mořích, ostrovech, neznámých národech či vzdálených zemích jsou překrásné
a naplňují mě úžasem. Slíbil jsem ale, že o Vánocích budu doma. Pojedu po souši.
Vyrazím hned zítra.“
„Bude to náročná cesta,“ varoval ho Vlám.
A opravdu byla. Řeky byly zamrzlé, země pokrytá sněhem. Mráz sílil a dny byly kratší a
kratší. Cesty nebraly konce. Za nocí v hostincích míval noční můry o tom, že se sochy
z Florencie a nazí černoši z afrického pobřeží objevili v zasněžených vesnicích, obklíčili
ho a nechtěli ho pustit dál.
Ráno se budil s hrůzou. Měl pocit, že všechny síly na světě se proti němu spikly, aby se
už nikdy nedostal domů za svými nejbližšími. Časně ráno se ale vždy znovu vydal na
cestu.
Putoval dlouhé týdny. Dny byly krátké, večer už nebylo možné pokračovat v cestě a tak
postupoval jen pomalu. Oblékal se do pláště z kůží, který si koupil v Antverpách. I přesto
byl prokřehlý až na kost.
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Až konečně v předvečer Štědrého dne dorazil do malé vesničky vzdálené pár kilometrů
od jeho lesa. Přátelé ho uvítali s nadšením. Všichni ho po tak dlouhé době považovali za
nezvěstného. Jeden z přátel ho u sebe ubytoval. Také mu půjčil svého koně, protože
poutníkův byl po dlouhém putování vysílený a kulhal. Rytíř se přátel ptal na zprávy o
těch, které zanechal doma.
„Čekají na tebe, trápí se, že ses tak dlouho zdržel a modlí se, aby ses vrátil,“ odpověděl
mu přítel.
Druhý den za svítání poutník odjel.
Bylo dvacátého čtvrtého prosince, jeden z nejkratších dní v roce. Pospíchal, aby využil
těch pár hodin světla.
Před půlnocí musí dojet ke svému domu na březové pasece.
Po třech kilometrech jízdy s důvěrou vjel do hlubokého lesa. Z radosti, že už je tak blízko,
zapomínal na všechnu únavu a chlad.
Téměř po dvou letech, kdy tu nebyl, mu les přišel fantastický a záhadný. Vše znehybnělo
a oněmělo, jako by se život přerušil. Ticho a samota mu připadaly děsivé a nezměrné.
Zima vysvlékla stromy, holé bělavé a červenající se větve se barvily do černa. Zelené
zůstávaly jen jehličnany pokryté jehličkami. Byly to jedle ze severu, které jsou dole široké
a nahoře úplně špičaté, až od země mají kmen obrostlý větvemi a v kuželovitém tvaru
rostou k nebi.
Sníh smazal všechny stopy, všechny stezky. Rytíř si razil svou cestu v labyrintu mezi
stromy. Ještě za světla se chtěl dostat do malé dřevorubecké vesničky, nacházející se
blízko řeky, která protékala kolem jeho domu. Až řeku najde, neztratí se, i kdyby byla
tma. Její tok ho povede.
Cestou rytířovy uši navykly na ticho a muž začínal rozlišovat šramot a praskání. Tu
veverka přeskočila z větve na větev a tamhle zase po sněhu utíkala liška. V dálce mezi
kmeny stromů zahlédl jelena. Mířil východním směrem a asi po hodině jízdy našel ve
sněhu čerstvé stopy saní.
„To je dobré znamení,“ pomyslel si. „Nesešel jsem z cesty.“
Sledoval stopy a opravdu brzy dojel do vesnice, ve které žili dřevorubci.
38

Dveře se postupně otvíraly, všichni z vesnice ho obklopili a srdečně se s ním vítali. Vešli
do velké chalupy, rytíř se posadil k ohni a s chutí se pustil do krajíce chleba s medem a
teplého mléka, které mu domácí přichystali.
„Mysleli jsme, že už se nikdy nevrátíš,“ řekl stařec s dlouhými vousy.
„Cesta trvala déle, než jsem zamýšlel,“ odpověděl poutník. „Ale díky Bohu jsem se vrátil
včas. Ještě dnes před půlnocí budu doma.“
„Je už pozdě,“ namítl stařec. „Stmívá se, bude sněžit, v noci se nemůžeš vydat na cestu.“
„Narodil jsem se v lese,“ uklidňoval ho poutník. „Dobře tu znám všechny zkratky. Když
půjdu podél řeky, nemůžu zabloudit.“
„Les je hluboký a za tmy k nepoznání. Zůstaň tu dnes s námi, přespíš v chalupě. Zítra za
svítání můžeš pokračovat v cestě.“
„Nemůžu,“ namítl rytíř. „Slíbil jsem, že dnes budu doma.“
„Les je plný hladových vlků. Co budeš dělat, když tě napadne smečka?“
Rytíř se usmál a opáčil:
„Nevíš, že o svaté noci šelmy na člověka nezaútočí?“
Jak to dořekl, zvedl se, rozloučil se s dřevorubci, nasedl na koně a pokračoval v cestě.
Dal se vlevo, kde tušil zamrzlý tok řeky. Jakmile se trochu vzdálil od vesnice, začal padat
sníh tak hustě, že rytíř stěží viděl.
„Rychle,“ pomyslel si. „Musím se rychle dostat k řece.“
Stáhl si kapuci víc do čela a pokračoval v cestě.
Řeka stále nikde a noc se rychle blížila.
Muž se zastavil a zaposlouchal se.
„Bylo by rozumnější, kdybych se vrátil,“ pomyslel si. „Když se ale nevrátím dnes, moje
žena, děti i služebnictvo si budou myslet, že jsem umřel nebo že jsem se ztratil někde
v cizině. Celé svátky budou smutní a budou se trápit. Je třeba, abych se vrátil dnes.“
Pokračoval dál.
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Teď už ale žádná větvička nezapraskala, nebyl slyšet sebemenší hluk. Veverky, lišky i
jeleni už zalezli do svých příbytků. Padající sníh ještě zesiloval ticho ještě.
A řeka jako by se vypařila.
„Musel jsem si splést cestu,“ pomyslel si rytíř. „Zkusím jet jiným směrem.“
Dal se trochu víc doleva. Tma padala, bez ustání sněžilo, bylo stále větší ticho. Muž řeku
ne a ne najít.
Pomalu se stmívalo víc a víc.
Plynula hodina za hodinou a rytíř ztracený ve tmě jen těžko postupoval dál.
I když se zahalil do pláště s kapucí, byl promrzlý až do kostí a ruce měl úplně zkřehlé.
Už ani nevěděl, jak dlouho už jede, les připomínal bludiště bez konce, ve kterém se cesty
točí dokola, kříží se a zase mizí.
„Ztratil jsem se,“ zašeptal tichounce.
Tma ožila malými blýskavými červenavými body.
Byly to vlčí oči.
Rytíř slyšel, jak se lehkými kroky pohybují po sněhu, cítil jejich žhavý dychtivý dech,
představoval si jejich bílé špičaté tesáky.
Řekl jim hlasitě:
„Dnes je noc míru, je štědrovečerní noc.“
Po jeho slovech se oči začaly vzdalovat, až zmizely úplně.
Náhle se před ním ozvalo bručení medvěda.
Rytíř se zarazil, šelma se k němu přibližovala. Zvedla se na zadní a předními tlapami se
opřela o krk koně.
Muž slyšel její dech, cítil, jak se mu srstí otírá o ruku. Kousek od něj se zableskly malé
dravé oči.
Nahlas mu připomněl:
„Dnes je noc míru, je štědrovečerní noc.“
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Zvíře ustoupilo a s mručením zmizelo.
Rytíř tichem a temnotou pokračoval v cestě.
Jel nazdařbůh, vedla ho pouhá naděje, poněvadž nic neviděl, ani neslyšel. Větve ho
šlehaly do tváří, a tak jel, kam ho kůň nesl.
Kůň se bořil do sněhu a postupoval velmi pomalu. Až se najednou zastavil úplně. Rytíř
ho pobízel ostruhami, kůň se už ani nehnul.
„Dnes v noci zemřu,“ pomyslel si rytíř.
Tehdy si vzpomněl na modrou oblohu v Jeruzalémě vyšívanou souhvězdími. Vzpomněl
si na Baltazara s Kašparem a Melicharem, kteří podle hvězd hledali svou cestu. Dnes bylo
nebe tmavé, zastřené a tíživě tiché. Rytíř se ale obracel právě k takovému nebi, němému
a uzavřenému.
Modlil se andělský chvalozpěv, výkřik radosti, důvěry a společenství, který oné dávné
noci rozezněl jasné nebe nad Judeou. Jeho slova se snášela jedno za druhým na tichý
jasný sníh.
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
Hustým hájem začalo v dálce prosvítat malé světýlko.
„Chvála Bohu,“ zašeptal rytíř. „To vypadá jako oheň. Musí tam být nějaký dřevorubec,
který se také ztratil a rozdělal si oheň. Moje modlitby byly vyslyšeny. U ohně ve
společnosti druhého člověka přečkám do východu slunce.“
Kůň zařehtal. I on spatřil světlo. Společnými silami se dali kupředu.
Světlo zvětšovalo a kuželovitě rostlo od zemi k nebi. Připomínalo velký zářící
trojúhelník, jehož špička dosahovala výš než ostatní stromy.
Celý les se rozzářil. Námraza se blyštila, sníh se pyšnil svou bělostí, vzduch byl plný
pestrých odlesků a silné paprsky světla procházely mezi kmeny a větvovím.
„Krásný oheň,“ pomyslel si rytíř. „Ještě nikdy jsem neviděl tak krásný oheň.“
Když přišel blíž, zjistil, že to vůbec nebyl oheň. Ocitl se na pasece obklopené břízami. Na
pasece, kde stojí jeho dům. A vedle domu se tyčila tmavá vysoká jedle, ta nejvyšší
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v celém lese. Teď však byla zalitá světlem. Andělé ji ozdobili desítkami malých
hvězdiček, aby rytíři ukázaly cestu domů.
Ten příběh se od úst k ústům šířil zeměmi severu. A proto se od té doby na Štědrý večer
rozsvěcejí borovice.
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7

Komentář překladu
Zvolená strategie překladu vychází z analýzy výchozího textu, dále z cíle zachovat

estetickou funkci překladu a z určených specifik překladu literatury pro děti a mládež.
Přímé citace z výchozího textu nebo z překladu jsou značeny kurzívou. Za citací je
také vždy označeno, zda se jedná o výňatek z originálu (O) či z překladu (P) a příslušné
číslo strany.
7.1

Analýza výchozího textu
V následující podkapitole stručně představíme náš výchozí text pro překlad. O

Cavaleiro da Dinamarca vyšel poprvé v roce 1964 v nakladatelství Porto Editora. Od své
první publikace vyšel v dalších nakladatelstvích v několika různých edicích.
V povídce opět nalézáme rysy explicitně související se Sophiiným životem.
Paralelu tak můžeme sledovat v Sophiiných dánských předcích, fascinací cestami, krásou
věcí a míst nebo prostupujících náboženských konstantách.46 Samotný příběh se odehrává
v 15. století. Ocitáme se tak v období rodící se renesance, v rozporu teocentrismu a
antropocentrismu, humanistického rozkvětu a čase zámořských objevných plaveb.
7.1.1 Adresát
Christiane Nordová zdůrazňuje, že je nezbytné rozlišovat pojmy adresát a
příjemce. Adresát představuje zamýšleného čtenáře textu, zatímco příjemce je náhodným
příjemcem komunikátu, který mu není přímo adresovaný.47 O Cavaleiro da Dinamarca
je součástí doporučené četby pro studenty sedmého ročníku základního vzdělávání
(escola primária). Jedná se tedy o čtenáře ve věku zhruba od 11 do 13 let.48 Intendovaným
čtenářem (adresátem) je tak primárně dítě v určité fázi kognitivního i emocionálního
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vývoje, kterému by skrze text měly být nabídnuty rozličné podněty. Nemělo by jít jen o
podněty pozitivní, ale i negativní, aby se příjemce učil pracovat a vyrovnávat se svými
pocity.49 Andresenová ve své povídce vystupuje jako autor respektující vývojové potřeby
adresáta a zároveň příjemcům nezjednodušujícím jazykem předává určité morální
hodnoty a neustále prostupující intertextualitou mnoho podnětů kognitivních.
7.1.2 Čas
Jedná se o text výsadně popisný. Ve výchozím jazyce se setkáme s přítomným
časem a imperfektem v popisech, dále s jednoduchým časem minulým.
7.1.3 Textová výstavba
Na úrovni kompozice je v povídce použita kombinace chronologické a rámcové
posloupnosti. Do rámce hlavního příběhu je včleněno několik dalších jednotlivých
intertextuálních vyprávění.
Z hlediska horizontálního členění je povídka členěná pouze do odstavců. Co se
týče vertikálního členění je pásmo vypravěče jasně odděleno od přímé řeči.
7.1.4 Intertextovost
Dílo je silně intertextuální. Do rámce hlavní dějové linie je vloženo několik
dalších příběhů. Rytíř tak při své pouti z Dánska do Palestiny a zpět vyslechne příběh o
lásce Vaniny a Guidobalda, o osudu italských malířů Cimabuea a Giotta di Bondone,
Danteho Božské komedii a jeho putování peklem, očistcem a rájem či o objevných
plavbách Pêra Diase. Většinou se jedná o postavy a místa velké kulturní tradice západu.
7.2

Grafická stránka
S ohledem na poměrně specifické rozvržení textu na stránku a nečíslovaným stranám

v původním znění, jsme v překladu zvolili formátování odpovídající klasické
normostraně. Členění na odstavce jsme dodržovali.
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Pearson, 2010, s. 54.
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Dále jsme k uvození přímé řeči jsme v překladu namísto dlouhé pomlčky volili
dvojité uvozovky odpovídající českému úzu.50
Př. 1: – Quem mora ali? – perguntou o Cavaleiro –. (O, 12)
„Kdo tam žije?“ zeptal se rytíř. (P, 4)
Při překladu jsme pracovali s vydáním z roku 2001. Můžeme zde tak narazit na slova
s velkým písmenem na začátku, která se však podle pravopisné reformy z roku 2011 již
normativně píší s písmenem malým.51 Takovými slovy jsou například názvy měsíců,
roční období či světové strany. Také protagonista příběhu je nám znám pouze jako
Cavaleiro – rytíř. Nakonec jsme při překladu nejasných případů apelativ zvolili všude
také počáteční malé písmeno.
7.3

Název díla
Levý rozlišuje dva typy knižních titulů, a to název popisný a název symbolizující.

Z názvu popisného se čtenář přímo dozví téma knihy, neboť součástí názvu obvykle bývá
jméno hlavní postavy a často i literární druh. Sdělná složka je v tomto případě důležitější
než estetické přetvoření a při překladu nedochází k žádnému narušení původního názvu
díla. Název symbolizující naopak téma neudává téma explicitně, ale pouze obrazem.
Symboly v názvu díla tedy nejsou popisem, jako spíše obraznou transpozicí tématu.52
Z výše uvedeného vyplývá, že název knihy O Cavaleiro da Dinamarca je názvem
symbolizujícím. Dává nám tušit, o čem kniha bude, ale konkrétní představu si díky němu
čtenář nevytvoří. Levý zdůrazňuje, že symbolizující název díla by měl krátký, snadno
zapamatovatelný a výrazný.53
S ohledem na znění názvu v originále, nebyl v tomto ohledu překlad nijak
problematický a přeložili jsme jej tedy doslovně.
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7.4

Kulturní kontext

7.4.1 Antroponyma
Jiří Levý uvádí, že právě překlad vlastních jmen představuje situaci, kdy dochází
k jasnému konfliktu mezi prostředím děje a českým prostředím. Zachováme-li původní
podobu jmen, vzniknou pravděpodobně problémy se skloňováním. Rozhodneme-li se pro
počeštění jmen, může nastat situace, kdy na narazíme na antroponymum, které nemá
žádný český ekvivalent. Levý dochází k tomu, že neexistuje jednotná teorie, jak při
překládání cizích křestních jmen postupovat a je potřeba hledat kompromisy, které tuto
rozpornost budou minimalizovat.54
Při překladu jmen v literatuře pro děti je znatelná tendence k překladu
adaptačnímu, zatímco v překladu literatury pro dospělé dochází k převodu jmen beze
změn.55 Názory teoretiků, který z přístupů je adekvátnější se však různí. Jedni zastávají
názor, že s ohledem na zkušenosti dětí s okolním světem je potřeba jim text co nejvíce
přiblížit a adaptovat.56 V opozici stojí odborníci, kteří tvrdí, že prostřednictvím
neznámých prvků v knihách si čtenáři rozšiřují obzory a zároveň je kontakt
s cizojazyčnými prvky učí toleranci a respektu k cizím kulturám.57
Dánský rytíř je určen čtenářům zhruba od 11 do 13 let. Tento předpoklad byl
jedním z důvodů, proč jsme při překladu vlastních jmen často zachovali jejich původní
podobu. Převážná většina jmen je aluzí na skutečně existující postavy. Většinu jmen jsme
ponechali v originálním znění s ohledem k zachování kulturního koloritu – v textu se
vyskytují například i jména italská jako prvky třetího jazyka. Ve většině případů se však
jedná o jména, která se v cílovém jazyka ustálila v doslovném překladu. Dalším z důvodů
byla absence počeštěné obdoby jména. Níže uvádím přehled jmen postav a jejich překlad:
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Př. 1: Jacob Orso (O, 12) – Jacob Orso (P, 5)
Jacopo Orso (O, 15) – Jacob Orso (P) – v tomto případě jsme se rozhodli
v překladu dvě podoby jména sjednotit a použít variantu Jacob Orso.
Př. 2: Beatriz (O, 23) – Beatrice (P, 10) – zde jsme se použili českou podobu
jména užitou i v českém překladu Božské komedie Vladimíra Mikeše.58
Př. 3: Filippo (O, 20) – Filippo (P, 8) – přestože jméno má českou podobu Filip,
ponechali jsme jméno v nezměněné podobě. Důvodem bylo cílené
zachování jisté míry cizosti.
Př. 4: Vanina (O, 12) – Vanina (P, 5)
Př. 5: Averardo (O, 19) – Averardo (P, 12)
Př. 6: Cimabué (O, 20) – Cimabue (P, 8) – drobnou úpravu jsme provedli pouze
v kvantitě samohlásek.
Př. 7: Dante (O, 23) – Dante (P, 9)
Př. 8: Giotto (O, 20) – Giotto (P, 8)
Př. 9: Pêro Dias (O) – Pêro Dias (P, 15)
V případě jména protagonisty, rytíře, nese jméno i charakterizační funkci. Čtenáři
odhaluje množství charakterizačních informací. Explicitně vyjadřuje původ protagonisty,
hodnost rytíře poukazuje na vlastnosti a ctnosti hrdiny a také příběh časově zasazuje do
období středověku.
7.4.2 Toponyma
Součástí problematiky překladu jmen je i překlad toponym. Ve všech případech
toponym užitých v Dánském rytíři existuje český ekvivalent, který jsme také vždy volili.
7.5

58
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I přestože se překladatelským posunům budeme věnovat v samostatné kapitole,
uvedeme i zde příklady několika posunů, ke kterým jsme přistoupili na úrovni lexika.
Jedním z nich je konkretizace:
Př. 1:

[…]e paravam nos mercados onde se vendiam aves raras, rendas, tecidos
do Oriente, colares de pérolas, aneis de safiras, esporas de oiro e prata,
esmaltes e cofres […]. (O, 11)
Zastavovali se na trzích, kde se prodávali vzácní ptáci, krajky, látky
z východu, perlové náhrdelníky, safírové prsteny, ostruhy ze zlata a
stříbra, smaltované výrobky a šperkovnice […]. (P, 4)

Nakonec jsme přistoupili i ke kalku frazému z výchozího jazyka:
Př. 2: Esta história, levada de boca em boca, correu os países do Norte. (O, 53)
Ten příběh se od úst k ústům šířil zeměmi severu. (P, 21)
7.5.1 Idiomatická spojení
Za idiomatická spojení považujeme vícekomponentové lexikální jednotky, ve
kterých slova nenesou význam samy o sobě, ale jako součást celku. Tato spojení
překládáme jako celek bez ohledu na význam jednotlivých slov.59 Mezi nejčastější chyby
při překladu frazeologismů patří například předložkové vazby kopírující originál –
vznikají tak v češtině vazby s nesprávnou předložkou nebo je bezpředložková vazba
v češtině nahrazena vazbou předložkovou.
Na základě kulturního kontextu českých čtenářů jsme v tomto případě přistoupili
k adaptaci frazeologického spojení, které by ve věrném překladu znělo spíše vánoční noc.
Př. 1: – Temos sempre festejado e celebrado juntos a noite de Natal. […] (O, 4)
„Vždycky jsme Štědrý večer slavili spolu. […]“ (P, 2)
V následujícím případě překládaného spojení se nepodařilo zachovat denotaci.
Větší důraz jsme pokládali na konotační význam a pomocí frazému se pokusili poukázat
na to, jaké místo Florencie v renesanci zaujímala.
Př. 2: […] mas é aqui que existe a maior ciência. (O, 26)
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[…] Florencie je ale kolébkou vědy. (P, 11)
7.6

Stylistická rovina
Výběr stylistických prostředků je, jak jsme již zmínili, v překladu kruciální.

Překladatelův styl se v překladu zrcadlí a více, či méně jím modifikuje originál i celkové
pojetí díla. Překladatel však svou překladatelskou koncepci a svůj styl prosazovat do
textu, ani text zkracovat či doplňovat. Naším překladatelským cílem tedy bylo co
nejvěrněji zachovat autorský styl. V následující podkapitole uvádíme několik příkladů
básnických figur charakteristických pro autorský styl Sophie de Mello Breyner Andresen.
7.6.1 Enumerace
Př. 1: […] as crianças saíam muito cedo e iam colher flores, morangos, amoras
e cogumelos. (O, 2)
[…] se děti, sotva se rozednělo, vydávaly s proutěným košíčkem na levé
ruce trhat květiny a sbírat jahody, ostružiny a houby. (P, 1)
7.6.2 Personifikace
Př. 1:

[…] a corrente recomeçava a cantar noite e dia […] (O, 1)
[…]a její proud zase začal dnem i nocí zpívat […] (P, 1)

7.6.3 Metafora
Př. 1: […]a floresta ficava imóvel e muda, presa em seus vestidos de neve e gelo.
(O, 2)
[…] les znovu ztuhl a oněměl, sevřený ve svých šatech ze sněhu a ledu.
(P, 1)
7.6.4 Hyperbola

Př. 1: E eram tão perfumados que de longe se sentia na brisa o seu aroma.
(O, 13)
A tolik voněly, že jejich vůni šlo cítit daleko odtud. (P, 5)
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7.6.5 Opakování výrazů
Na stylistické rovině jsme provedli několik úprav opakování výrazů. V češtině
může tato repetitivnost působit rušivě60, bylo však nezbytné ve většině případů repetitivní
struktury zachovat, jelikož představují nedílnou součást uměleckého projevu Sophie de
Mello Breyner Andresen.
Často opakovaným výrazem byla slovesa dizer, responder a perguntar v
uvozovacích větách. pokusila jsem se tak v překladu tato slovesa v několika případech
nahradit synonymními výrazy.
Př. 1: – Conta-me o que sabes – disse Orso a um velho marinheiro seu
conhecido. (O, 16)
„Řekni mi, co víš,“ pobídl Orso starého námořníka. (P, 6)
Př. 2: – Quem é Giotto? – perguntou o Cavaleiro –.
–

Giotto – respondeu do outro lado da mesa um homem de belo aspecto
e longos cabelos anelados que chamava Fillipo – é um pintor do século
passado que foi discípulo de Cimabué.

–

E Cimabué quem é? – perguntou o Cavaleiro –.

Fillipo sorriu e respondeu: (O, 20)
„Kdo je Giotto?“ zeptal se rytíř.
„Giotto,“ opáčil Filippo, pohledný muž s dlouhými kudrnatými vlasy
sedící na druhém konci stolu „byl malíř, který žil v minulém století a byl
žákem Cimabuéa.“
„A Cimabué byl kdo?“ otázal se znovu rytíř.
Fillipo se zasmál a odpověděl: (P, 8)
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7.6.5.1 Anafora
Výjimečné nebylo ani anaforické opakování:
Př. 1:

Sempre a mesma festa, sempre a mesma ceia, sempre as grandes coroas
de azevinho penduradas nas portas, sempre as mesmas histórias. (O, 4)
Vždy stejná oslava, stejná večeře, stejné věnce na dveřích, stejné příběhy.
(P, 2)

7.7

Syntaktická rovina
Autorský styl Andresenové se výrazně promítá právě v syntaxi. Při překladu do

češtiny tak bylo často nutné provést výrazné modifikace větné stavby, abychom se co
nejméně odchýlili od českého slovosledu a aktuálního členění. V následujícím příkladu
bylo nutné slovosled v překladu upravit tak, aby prvky kontextově zapojené stály před
slovesem a nové informace (réma) na konci věty.
Př. 1: Só os pinheiros continuam verdes no meio das florestas geladas e
despidas. (O, 1)
Uprostřed zamrzlých holých lesů zůstávají zelené jen borovice. (P, 1)
V několika případech jsme modifikovali slovesný rod z pasivní konstrukce na
aktivní. K odsunutí agentu a nahrazení participia aktivní vazbou jsme přistoupili
například v následujícím úryvku:
Př. 1: […] as escadas e todas as coisas eram lavadas, encerradas e polidas.
(O, 3)
Nahoře v domě sloužící zametali chodby a schody, vše umyli, naleštili a
urovnali. (P, 1)
Několikrát jsme také přistoupili k rozdělení jednoho souvětí na menší celky, i
přestože Jiří Pechar považuje toto řešení za nejlepší možné. Místo parcelace preferuje
uspořádání souvětí se zřetelem na aktuální větné členění, aby nedocházelo k porušení
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srozumitelnosti souvětí.61 Níže uvádíme příklad, kdy jsme i přesto rozdělili parataktické
souvětí spojené souřadným spojovacím výrazem.
Př. 1: Penetravam nas igrejas cobertas de mosaicos e pinturas e paravam nos
mercados onde se vendiam aves raras, rendas, tecidos do Oriente, colares
de pérolas, aneis de safiras, […]. (O, 11)
Vcházeli do kostelů plných mozaik a maleb. Zastavovali se na trzích, kde
se prodávali vzácní ptáci, krajky, látky z východu, perlové náhrdelníky,
safírové prsteny, […]. (P, 4)
Dalším z příkladů, které nám při překladu v rovině syntaktické činily potíže, byla
textová koheze na úrovni konektorů. V textu se velmi často vyskytují enumerace bez
použití spojek. V překladu jsme proto v několika případech navzdor originálu spojovací
výraz přidali.
Př. 1: Os palácios cresciam das águas que reflectiam os mármores, as pinturas,
as colunas. (O, 10)
Paláce vyrůstaly z vody, a v té se zrcadlil jejich mramor, malby a pilíře.
(P, 3)
V protikladu k častým asyndetickým spojením bylo také časté užití spojení
polysyndetických.
Př. 1: E dançavam e cantavam nas relvas finas sob a sombra luminosa e trémula
dos carvalhos e das tílias. (O, 2)
Pak také tančily a zpívaly na jemném pažitu pod zářivě chvějivým stínem
dubů a lip. (P, 1)
Jedná se o text velmi bohatý na adjektiva, výjimkou není řetězení dvou až tří
adjektiv za sebou. Ve slovosledné konstrukci vět v cílovém textu bylo někdy
problematické postavení adjektiv vzhledem k substantivům. V českém úzu je dominantní
postavení antepoziční, zatímco v portugalštině postpoziční. V případě takových
vícečlenných struktur je nutné brát zřetel na koherenci nebo tzv. vztah kontaktu a
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distance. Slovosledná struktura je tak odrazem hierarchie vztahů syntaktické závislosti,
či vztahů spojených s logickým důrazem.62
Př. 1: A cidade parecia-lhe fantástica, irreal, nascida do mar, feita de miragens
e reflexos. (O, 11)
Město mu připadalo fantastické, neskutečné, jako zrozené z moře, stvořené
z přeludů a odlesků. (P, 4)
7.8

Překladatelské posuny
Tato kapitola bude věnována vybraným překladatelským posunům, ke kterým na

základě odlišnosti jazykových systémů výchozího a cílového textu během překladu došlo.
Vycházíme z typologie Josefa Dubského.63
7.8.1 Transpozice
Transpozice je překladatelský postup, při kterém je tentýž sémantický obsah
vyjádřen v cílovém jazyce jinou gramatickou kategorií než v originále.
Př. 1: Tudo estava imóvel, mudo, suspenso. (O, 45)
Vše znehybnělo a oněmělo, jako by se život přerušil. (P, 17)
Př. 2: […] os criados varriam os corredores, e as escadas e todas as coisas eram
lavadas, encerradas e polidas. (O, 3)
Sloužící zametali chodby a schody, vše umyli, naleštili a urovnali. (P, 1)
Př. 3: […]e depois penetrou na sala um homem alto e forte, de aspecto rude, pele
queimada pelo sol e andar baloiçado. (O, 33)
[…] a do místnosti houpavou chůzí veššel vysoký urostlý muž s hrubou
opálenou pletí. (P, 13)
7.8.2 Kondenzace
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Při kondenzaci je stejný sémantický obsah vyjádřen stejným nebo menším počtem
lexikálních jednotek.
Př. 1.: […] disse um português chamado Pêro Dias. (O, 38)
[…] uvažoval Portugalec. (P, 14)
Př. 2: Nas manhãs verdes e doiradas […] (O, 2)
Za zlatozelených jiter […] (P, 1)
7.8.3 Amplifikace
Při amplifikaci je obsah jednoho slova ve výchozím jazyce vyjádřen více slovy v
jazyce cílovém.
Př. 1: Ao cabo de algum tempo saiu da floresta um homem que trazia na mão
uma lança longa e fina e avançava negro e nu na claridade da praia. (O,
38)
Po nějaké době zpoza stromů na sluncem ozářenou písečnou pláž vyšel
nahý černý muž s dlouhým úzkým kopím v ruce. (P, 14)
7.8.4 Modulace
Modulace je překladatelský postup, při kterém dochází k nahlížení skutečnosti z
jiného úhlu pohledu.
Př. 1: Mas nessa noite, no silêncio da noite, a sua gondola parou junto da
varanda da casa de Orso. (O, 15)
Všude panovalo ticho, když ještě té noci jeho gondola zastavila u terasy
Orsova domu. (P, 6)
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření překladu povídky O Cavaleiro da

Dinamarca Sophie de Mello Breyner Andresen a poukázat na specifické rysy překladu
literatury pro děti a mládež.
Úvodní část práce byla věnována vykreslení literárněhistorického a kulturního
kontextu období prvních desetiletí dvacátého století i následujících období, ve kterých
byla Andresenová literárně činná. Ve stručnosti jsme také představili život a dílo Sophie
de Mello Breyner Andresen. Zvláštní pozornost jsme věnovali její tvorbě pro děti a
mládež. V návaznosti jsme se zaměřili na literaturu pro děti a mládež jako žánr. Při
pokusu o nalezení definice literatury pro děti a mládež jsme nakonec téměř upustili od
českých pramenů a pracovali jsem převážně s texty zahraničních autorů, jelikož tato
oblast není v současné době českými literárními vědci nijak zvlášť zkoumána. Z díla
Otakara Chaloupky a Vladimíra Nezkusila jakožto autorů českého kánonu o LPDM jsem
čerpala hlavně pro porovnání se současnými zahraničními přístupy. V problematice však
mezi teoretiky literatury pro děti a mládež nepanuje shoda a proto nebylo možné uvést
jasnou definici ani v naší práci. Pokusili jsme se proto alespoň nastínit, jak je na specifika
dětské literatury a jejích adresátů nahlíženo. Dále jsme se soustředili na vývoj literatury
pro děti a mládež v Portugalsku od jejích počátků až do dvacátého století. Následně jsme
se zabývali překladatelskými postupy, ze kterých jsme vycházeli při samotném překladu
povídky. Neméně důležitá byla kapitola zabývající se specifiky překladu literatury pro
děti a mládež. Ten by měl splňovat stejné parametry jako překlad literatury pro dospělé,
na rozdíl od ní však ještě překladatel musí brát zřetel na intendovaného dětského čtenáře,
pro něhož by cílový text měl být dobře srozumitelný. Zároveň by se ale neměl uchylovat
k přílišnému zjednodušování, aby čtenáře nepřipravil kupříkladu o kulturní obohacení.
Druhou část práce tvořil vlastní text překladu. Během překladu jsme se pokoušeli
postupovat dle zásad vymezených v teoretické části o překladu uměleckých textů a textů
literatury pro děti a mládež tak, aby se výsledný text co nejvíce podobal originálu, byla
zachována estetická funkce textu a autorský styl. Stejně tak by nemělo dojít ke zbytečným
interferencím.
Poslední část práce byla věnována komentáři překladu. Komentář obsahuje stručnou
analýzu výchozího textu. Dále jsme se věnovali řešení jednotlivých překladatelských
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problémů na rovině lexikální, stylistické a syntaktické a také typologii překladatelských
posunů.
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Resumo
O objectivo deste trabalho foi traduzir o conto O Cavaleiro da Dinamarca de Sophia
de Mello Breyner Andresen. A tradução é antecedida de análise da obra, da vida da autora,
das circunstâncias histórico-literais e culturais da sua criação e da análisa das
especifidades de tradução da literatura infantil e juvenil e das suas especifidades. A seguir
da tradução, identificamos, analisamos e resolvemos os problemas que leva a tradução do
conto.
A primeira parte de trabalho apresenta brevemente o contexto literário, histórico e
cultural e a vida e obra da autora. Prestamos atenção especialmente a sua obra infantil e
juvenil. A seguir, analisamos a literatura infantil e juvenil como género, encontramos as
suas particularidades ligadas nomeadamente ao leitor infantil ou juvenil. Depois
concentramo-nos na concepção geral da tradução e da tradução da literatura infantil e
juvenil que se basea em trabalhos de Jiří Levý, Dagmar Knittlová e Bernard Friot.
A segunda parte de trabalho consiste na tradução própria da obra. A nossa prioridade
era trazê-lo ao checo de tal maneira que funcionasse de modo mais próximo ao original,
respeitasse o leitor infantil e que conservasse ao mesmo tempo a sua função estética e o
estilo da autora.
Na última parte apresentamos o comentário da tradução. O comentário inclui uma
breve análise da obra. Depois levamos os problemas lexicais, estilísticos e sintáticos e
também os problemas ligados ao texto destinado para os leitores infantis. Confirmamos
a tese de Jiří Levý da impossibilidade de transmitir todas as facetas dalgumas palavras
duma língua para outra, por causa das diferenças entre a gramática e o léxico o que leva
à necessidade de procurar o compromisso mais conveniente. Ilustramos a solução dos
problemas aludidos que leva a tradução pelos extratos em português bem como em
tradução checa.
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