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The Wise Jeweler
(překlad českých a slovenských pohádek do angličtiny z roku 1928)

Hana Babincová

Mnoho knih pro děti se v současnosti překládá z angličtiny do češtiny. Ale překládají se, nebo překládaly se, nějaké knihy také z češtiny do angličtiny? Jak se zdá, takové knihy existují. The Wise Jeweler, překlad knihy pohádek, který budu analyzovat v této eseji, je jednou z nich. 
The Wise Jeweler vyšel v roce 1928. Je to sbírka vybraných českých a slovenských národních pohádek, které do angličtiny přeložila paní Marie Čapková. Proč byly tyto pohádky přeloženy do angličtiny? A kdo je četl? Tyto otázky se pokusím zodpovědět v první části této eseje. Její druhá část je věnována analýze překladu. 


Překladatelka a kniha

Pan Norbert Čapek vydával v Americe české a slovenské časopisy. Byl spoluzakladatelem Československé aliance a Slovenské ligy ve státě New Jersey a byl také dopisovatelem angloamerických časopisů. Paní Čapková doprovázela do Spojených států svého manžela. Pracovala v New Yorku jako knihovnice, a také pracovala v dětských a ženských klubech. Čapkovi se v Americe snažili získat podporu pro založení samostatného československého státu.
Pro koho tyto pohádky přeložila? Chtěla, aby děti českých a slovenských emigrantů znaly české a slovenské národní pohádky, ale chtěla, aby se z nich těšily i děti mluvící anglicky. Chtěla také, aby se děti dozvěděly něco o zemi, odkud pohádky pocházely. Kniha v angličtině začíná Dopisem od překladatelky, ve kterém zmiňuje některé základní údaje o Československu. Paní Čapková si byla dobře vědoma toho, že pro čtenáře z jiné země může být obtížné některé aspekty pohádek pochopit. Snažila se vysvětlit takové problémy v dodatku, který obsahuje informace důležité pro porozumění kontextu. 

Takto například ve svém komentáři k pohádce Sůl nad zlato vysvětlila, že vítání hostů chlebem a solí je dávný slovanský zvyk, a proto král z této pohádky, který neměl ani špetku soli, nemohl ve svém zámku přijímat žádné hosty. V dodatku je také vysvětleno, že jména pod názvy pohádek nejsou jména autorů, ale spisovatelů, kteří tyto lidové pohádky sesbírali a připravili je k tisku.
A proč pohádky přeložila? V Dopise od překladatelky napsala: „Pohádky z této knihy se pořád dokola vyprávěly českým dětem v New Yorku, které je měly prostě milovaly“ (The Wise Jeweler, Dopis od překladatelky, 6). To ji inspirovalo k tomu, aby tyto pohádky přeložila do angličtiny. 
V knize jsou vybrané pohádky od čtyř českých a slovenských spisovatelů a sběratelů pohádek: od Boženy Němcové, K. J. Erbena, M. Mikšíčka a B. M. Kuldy. Rozhodla jsem se analyzovat překlad těch, které sesbírala Božena Němcová. Vybrala jsem si následujících pět pohádek: Moudrý zlatník (The Wise Jeweler), Čert a Káča (Káča and the Devil), Chytrá horákyně (The Clever Mountain Lass), Dvanáct měsíčků (The Twelve Moons) a Sůl nad zlato (Salt above Gold). 


Překlad
Pohádky se zdají být zvláštním překladovým žánrem. Problémy, se kterými se překladatelé při překladu pohádek setkávají, jsou na prvním místě běžné překladové problémy, a na místě druhém problémy spojené s kulturními rozdíly. Protože pohádky se původně tradovaly ústně, jazyk jako takový není zvlášť obtížný. Při čtení původních pohádek a analýze jejich překladu jsem narazila na tyto problémy:

1. překlad názvů pohádek,
2. překlad jmen postav
3. a překlad kulturně specifických termínů. 

Názvy pohádek
Překlad názvů pohádek je velmi významný, ale někdy bývá obtížné přeložit název přesně. Názvy pohádek Moudrý zlatník, Dvanáct měsíčků a Sůl nad zlato umožnily překladatelce použít metodu doslovného překladu. V názvu pohádky Čert a Káča překladatelka změnila pořadí slov, pravděpodobně proto, že se rozhodla zachovat české jméno Káča a v opačném pořadí by titul v cílovém jazyce mohl znít neobratně. V názvu pohádky Chytrá horákyně muselo být české slovo „horákyně“ nahrazeno dvěma anglickými výrazy.
V názvu pohádky Dvanáct měsíčků jsou ale dva problémy: v angličtině existují dvě různé lexikální jednotky pro slovo, pro které v češtině existuje jen jedna - „moon“ a „month“ pro „měsíc“. Překladatelka zvolila slovo „moon“, které je konkrétnější. Jen nicméně pravda, že dále v pohádce překladatelka používá i slovo „months“, takže možná použila personifikaci slova „moons“ především kvůli názvu. Překladatelka také vypustila zdrobnělinu v názvu pohádky - „Dvanáct měsíčků“ přeložila jako „The Twelve Moons“. 


Jména postav
Problém, jestli je lepší zachovat jména postav v původním jazyce, nebo je přeložit do jazyka cílového, není pouze typickým problémem pohádek. V překladu národních pohádek se překladatelé musí rozhodnout, jestli ponechají jména v češtině a budou se snažit zdůraznit cizí prostředí, nebo jestli je převedou do angličtiny v naději, že čtenářům bude potom text připadat přirozenější a bude se jim snadněji číst. 
Paní Čapková zvolila první metodu a ponechala jména všech postav v češtině: Káča z pohádky Čert a Káča, Liběna a Radoš z pohádky Moudrý zlatník, Maruška a Holena z pohádky Dvanáct měsíčků, Manka z pohádky Chytrá horákyně a Maruška z pohádky Sůl nad zlato. 
Existuje ale problém s různým verzemi jmen. V pohádce Čert a Káča je zachováno jméno hlavní postavy Káča, ale někdy jí říkají „Kačenko“, a tato zdrobnělina je v překladu vypuštěna. V pohádkách Dvanáct měsíčků a Sůl nad zlato jsou jména hlavních postav, „Maruška“, zdrobněliny, a ty jsou v překladu zachované. Zlá Holena někdy říká Marušce „Marušo“, což z překladu vypuštěno není. 

Kulturně specifické otázky
Určité oblasti slovní zásoby jazyka jsou často kulturně specifické. Ty se pak těžko překládají. Překladatelé si musí vybrat, jestli použijí „kulturní překlad“ a nahradí takové výrazy jejich ekvivalenty v cílovém jazyce, nebo jestli použijí „jazykový překlad“ a zahrnou do něj určité vysvětlivky. 
Jednou ze specifických otázek týkajících se překladu jsou tituly osob, které spravují zemi nebo město. V pohádce Čert a Káča je slovo „rychtář“ přeloženo jako „Justice of the Peace“, slovo „správce“ je přeloženo jako „minister“, a slovo „kníže“ je přeloženo jako „prince“ a „lord“. Další otázka se týká překladu různých druhů peněz. České slovo „peníze“ je přeloženo jako „dollars“. Český výraz „dukát“ je přeložen jako „ducat“, a „tolar“ opět jako „dollar“, možná proto, že to jsou „větší peníze“ v porovnání s „krejcarem“ a „grošem“, které byly oba přeloženy jako „penny“.
Všechny tyto překlady byly adaptovány na cizí kulturní realitu. V obou problémech mohla překladatelka použít výrazy, které by byly jazykově přesnější, ale pravděpodobně dala vzhledem k věku potenciálních čtenářů přednost „kulturnímu překladu“. 
Jména, kterými Holena z pohádky Dvanáct měsíčků oslovuje svoji sestru Marušku: „švandro, gryňo“, mi připadaly překladatelsky velmi obtížné. Jsou to výrazy z dialektu a při jejich překladu je velmi obtížné zachovat atmosféru. Tyto výrazy se opakují třikrát – pokaždé, když Marušku posílají do lesa - a překladatelka zvolila tři různé překlady: „you impudent thing“, „you insolent thing“ a „you impudent creature“.
Další možné řešení kulturního rozdílu se objevuje v pohádce Sůl nad zlato: slovo „babička“ je ponecháno v češtině. V dodatku je vysvětleno, že „babička“ česky znamená „Granny“. „Babička“ je moudrá žena, která pomohla Marušce, když ji její otec vyhnal z paláce. Překladatelka se možná rozhodla ponechat slovo v češtině, protože slovo „babička“ neznamená česky pouze „Granny“. Může také znamenat „laskavá starší žena“, a právě v tomto významu se často používá v pohádkách, zatímco anglické slovo „Granny“ může naznačit atmosféru, ale jeho použití je víceméně omezeno na členy rodiny. 

Celkově se v překladu paní Čapkové spojují dva přístupy. Nesnažila se potlačit cizí kulturní realitu pohádek, ale na druhé straně nahradila určité výrazy jejich kulturními ekvivalenty, a tak umožnila mladým čtenářům pohádky snadněji vnímat. 
Paní Čapková přeložila pohádky v naději, že anglicky mluvícím dětem nabídne něco nového. Především doufala, že se jim budou líbit. Informace z Dopisu od překladatelky a dodatku podporují představu, že účelem překladu těchto pohádek nebylo pouze nabídnout dětem zábavu, ale také je trochu seznámit s prostředím země, odkud tyto pohádky pocházejí. 
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