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Analýza textu

Ve svém komentáři dvou překladů Ransomova Boje o ostrov bych se ráda  zaměřila na chyby, které se v textech často opakují. Pro lepší orientaci jsem je  zařadila do skupin.
Prvním a nejvýraznějším problémem je překládání jmen osob. V knize je šest  hlavních hrdinů, kteří se v originále jmenují John, Susan, Titty, Roger, Nancy a  Peggy. Štěpánek se zřejmě snažil jich co nejvíce přeložit, a tak v jeho překladu  najdeme Jana, Zuzanu, Titty, Rogera, Vlastu a Peggy. S překladem jména Titty  by asi nastal problém, ale Roger by se dal přeložit třeba jako Ríša a Peggy je  domácká podoba jména Markéta (Nancy není Vlasta, ale domácká forma Anny).  Zora Wolfová přeložila do češtiny jediné jméno, a to Zuzana. Všechna ostatní  jsou nezměněna a mezi nimi vypadá česká „Zuzana“ trochu neobvykle. Drobný  rozdíl je také ve jménech lodi „Amazon“. Jmenuje se podle řeky Amazonky, a  proto si myslím, že je správný překlad Wolfové. Grafická forma psaní lodí u  Štěpánka je navíc méně přehledná, lepší by bylo zachovat kurzívu jako je to u  Wolfové.
Se jmény souvisí i další skupina rozdílných jevů, a to oslovení. U Wolfové  často chybí „hodnosti“, kterými se děti oslovují. Zajímavý je také překlad  nadávek, kterými Nancy častuje Peggy: 7.str.29.ř.: „Avast there, Peggy, you  goat“. Štěpánek: „Drž jazyk za zuby, ty huso jedna“. Wolfová: „Zavřeš už  zobák, ty huso jedna“. Husa má zobák, a tak se mi zdá vtipnější překlad  Wolfové.
Dalším problémem je časté opakování slov. Štěpánek se nezabývá  opakováním slova „to say“ v každé větě a překládá ho prostě „pravit“. Naproti  tomu Wolfová se snaží o obměny a překládá podle situace „zvolat“, „zděsit se“,  „navrhovat“, „vykřiknout“, „říci“ atd.  Kromě toho Štěpánek velice často za  sebou opakuje stejná slova: 2.str.19.,20.ř.: „To vám je jistě dal pirát na  houseboatu. Jste jistě na jeho straně.“ 2.str.44.ř.: „Věděl, že to nevěděli.“  3.str.43-46.ř.: „Vrátíme vám váš nůž…Jakmile se náš muž vrátí z přístavu,  složíme nůž u ostatních zbraní. Vždyť vašeho nože nepotřebujeme. Máme na  své lodi tři nože.“ 4.str.30-32.ř.: „Pak připevnil vlajku s Vlaštovkou na druhý  konec, našel měkké místo a zarazil svůj stožár s vlajkou pevně vedle pirátské  vlajky.“ 5.str.18-19.ř.: „Mám ještě trošku přiložit a ohřát konvici s čajem? Je  v ní ještě trochu čaje.“
Dost časté je také vynechávání částí textu u obou překladatelů. Wolfová  vynechala např. na 4.str.31.ř.: „…našel měkké místo…“, na 10.str.20.ř.:  „…pomoz mi.“, na 11.str.16.ř.: „Ještě jednou se rozhlédl kolem a pak běžel za  ostatními.“ , na stejné straně 23.ř.: „Pod něj postavily několik kamenů po obou  stranách, aby vyzdvihly kohoutek pěkně od země.“, na 13.str.30.ř.: „…zapálili  ji…“ (to je pro výbuch rakety dost důležité), na 16.str.36.ř.: „není třeba to  označovat, když to znám.“, nebo na 18.str.42.ř.: „Vlaštovky běžely zpátky na  strážní skálu, aby za nimi mávaly.“ B. Štěpánek vynechává např. na 7.str.15.ř.:  „…studenou ovesnou kaši…“, na 9.str.4.ř.: „Z třtinové melasy“, na  10.str.41.ř.: „…po pěšině mezi stromy.“, nebo na 12.str.38.ř.: „Dokonce  požádal maminku, aby nám nařídila, že ho máme nechat na pokoji.“
Ve starším překladu B. Štěpánka jsou velice časté doslovné překlady. Takto  přeložený text pak v češtině nezní přirozeně a v některých případech se tak  zbytečně tvoří další vedlejší věty:1.str.17.ř.: „…volala jedna z nich, jež, jak se  zdálo, byla vůdkyní.“ (Wolfová: „…vykřiklo děvče, které bylo zřejmě  velitelkou.“), 2.str.3.ř.: „…a jediné místo, kam ji mohly schovat, je přístav.“  (Wolfová: „…a mohly ji schovat jedině v přístavu.“), 3.str.27.ř.: „Proč jejich  loď neprovrtat…“ (Wolfová: „Co kdybychom jim radši potopili loď…“) –  Štěpánkův překlad je navíc nesprávný, protože anglické „to scuttle“ znamená 1)  námoř. – prorazit otvory v boku nebo ve dnu lodi aby se potopila a 2) potopit  loď proražením otvorů. Z překladu Štěpánka není jasné, že by chtěli loď potopit.  6.str.2.ř.: „ …, protože patřil nám.“ – zde Štěpánek přeložil špatně souslednost  časovou. Správný překlad zní: „…protože patří nám.“ Na stejném řádku: „To  vám ukazuje, čí ostrov je.“ (Wolfová: „Tak teď vidíte, čí ostrov je.“), 6.str.33.ř.:  „…vyzvaly jsme vás svou vlajkou.“ – tato věta nemá v češtině smysl. (Wolfová:  „…vztyčily jsme vlajku, abychom vám vyhlásily boj.“), 8.str.9.ř.: „…to je  dohoda, dohoda o útoku a obraně.“ (Wolfová: „To je jenom smlouva o útočení a  obraně.“). 14.str. 4.ř.: „Nejlepší pro něho bude hodit ho přes palubu.“ – to nemá  v češtině smysl a navíc je překlad nesprávný. (Wolfová: „Nejlepší bude poslat  ho po prkně.“). 15.str.21.ř.: „Vlasta vždycky udělá to, o čem řekne, že to chce  udělat.“ (Wolfová: „Nancy vždycky udělá všechno, co si umíní.“). 18.str.4.ř.:  „…když byl ještě strýčkem Jimem, než se stal tak zlým.“ (Wolfová: „…ještě než  se tak zkazil, když byl ještě strýček Jim.“). 18.str.10.ř.: „To je to, co se  v námořních knihách nazývá směrovými světly?“ (Wolfová: „To jsou ta světla,  kterým se v lodivodských knihách říká směrová?“). Na několika místech však  doslovně překládala i Wolfová: 13.str.42.ř.: „Teď jsme s ním všichni ve válce.“  (Štěpánek: „Teď jsme všichni jeho nepřátelé.“).
Samostatnou kapitolu by mohly tvořit nepřesné překlady. Štěpánek se  dopouští nepřesností na následujících místech: 1.str.24.ř.: „…byl by to zápas asi  rovného s rovným.“ Smysl věty je ten, že zápas by mohl dopadnout všelijak.  Navíc je zde i špatný slovosled. 2.str.10.ř.: slovo „prize“ překládá jako  „výkupné“. Toto slovo však znamená námořnickou kořist, zajatou loď.  3.str.11.ř.: Výraz „peace“ překládá jako „naprostý klid“. Vhodnější je překlad  Wolfové: „mír“. 4.str.5.ř.: větu „This knife was given us by Uncle Jim last year  for polishing the cannon of the houseboat.“ Štěpánek překládá jako „Ten nůž  nám dal loni strýc Jim k čištění jeho děla na houseboatu.“, dal jim ho však za to,  že dělo vyčistily. 4.str.43.ř.: v této pasáži nejde o chyby, ale o vhodnost  překladů. Slova „master and part owner“ překládá Štěpánek jako „kapitán a  podílník“ a Wolfová jako „velitelka a spolumajitelka“. Nejlépe by asi znělo  „kapitán a spolumajitel“. 5.str.8.ř.: anglické slovo „scowl“ neznamená „obrátit  se“ (Štěpánek), ale „zamračit se“. 5.str.30.ř.: Lepší než „…kdy jste přišli do  těchto moří?“ (Štěpánek) je překládat „…kdy jste připluli do těchto moří?“  (Wolfová). 6.str.6.ř.: věta „…and you can´t turn us out.“ neznamená „…což  nemůžete zapřít.“ (Štěpánek), ale „…nemůžete nás vyhnat.“ 6.str.16.ř.: „…kdy  poletí z paluby své lodi…“ (Štěpánek) je špatný překlad. „to walk the plank“  znamená „jít za trest po prkně se zavázanýma očima“ (stejný problém na  14.str.3.ř.). 8.str.7.ř.: větu „…if we want to.“ překládá Štěpánek nesprávně jako  „…bude-li třeba.“ 8.str.26.ř.: výraz „on behalf of our ships and our ships´  companies“ by se měl přeložit spíše jako „jménem svých lodí a svých posádek“  (Wolfová), než jako „pokud jde o naše lodi a lodní posádky“ (Štěpánek).  12.str.24.ř.: lepší než „být jako černá ovce v rodině“ (Štěpánek) je  překlad Wolfové: „být černá ovce rodiny“.  14.str.19.ř.: překládat slovo „said“  jako „okřiknout“ se mi zdá zbytečně silné. Stačí „připomenout“ (Wolfová).  15.str.4.ř.: „motor-launch“ není „motorka“ (Štěpánek), ale „motorový člun“  (Wolfová).15.str.18.ř.: Štěpánkův překlad „bude to výprava jen na oko“ nedává  smysl. Lepší je Wolfové: „lodě se budou na téhle výpravě jen zajímat“.  15.str.33.ř.: „meat pie“ není „paštika“ (Štěpánek), ale pirožka s masem.  Lepší je tedy překlad Wolfové: „zapečené maso“. 16.str.11.ř.: překládat výraz  „rigging the meal“ jako „než nám čeládka ukuchtí oběd“ (Štěpánek) se mi zdá  zbytečně expresívní. 16.str.20.ř.: „Amazon pirates“ by šlo jednoduše přeložit  jako „amazonské pirátky“. Místo toho volí oba překladatelé variantu „piráti  Amazonky“, Štěpánek dokonce s pomlčkou. 17.str.18.ř.: Štěpánek nevhodně  použil sloveso „ležíme“. 17.str.46.ř.: Štěpánkův překlad „Projeli jsme. A  opravdu krásně.“ se mi zdá nevhodný. Lépe si s tím poradila Wolfová: „Propluli  jsme. Vy se v tom ale vyznáte.“ I Zora Wolfová se občas dopustila nepřesností,  jako např. na 2.str.38.ř.: zde překládá „kříž na stromě“, ale později se v textu  objevuje vždycky jen „pařez“. 7.str.18.ř.: „coming back…in your ship“ překládá  špatně jako „…jak se jeden z vás vrací z vaší lodi“. John se ale vracel „na lodi“  (Štěpánek). 11.str.32.ř.: „flagons“ by asi bylo nejlepší překládat jako džbánky“,  než jako „konvičky“ (Štěpánek) nebo dokonce „bezvadné láhve“ (Wolfová).  Tím spíše, když se přirovnávají k hrníčkům. 17.str.5.ř.: „to scull“ znamená  veslovat záďovým veslem a ne „pádlovat“ (Wolfová).  
   Na několika místech se v překladech najdou i pravopisné chyby, jako např. na  6.str.44.ř.: „jak jste nás mohly vidět…“ (Štěpánek), nebo na 11.str.20.ř.:  „dohonil je, zrovna když přicházely do tábora“ (Wolfová).
Na konec jsem si nechala překlady idiomů a různých zajímavostí. První  z nich je překlad jména Nancy na 5.str.1.odstavec: v angličtině je slovní hříčka s  „Ruth“ a „ruthless“. Wolfová se ji snažila zachovat , a tak přeložila: „Jmenuje se  Lilly, ale strýček říká, že Amazonky žádné lilie nebyly…“. Štěpánek buď hříčku  nepochopil nebo nevěděl, jak ji převést do češtiny, a tak v jeho překladu čteme:  „Jmenuje se Cecilie. Ale protože strýček Jim řekl, že Amazonky neměly nikdy  měkká jména…“. Další zajímavostí je překlad idiomu na 5.str.8.ř.: „I´ll shiver  your timbers“. Podle slovníku znamená „shiver my timbers“ žert. u sta žraloků!  (námořnické zaklení), nebo ať se propadnu! Wolfová se opět velmi úspěšně  pokusil tento idiom přeložit jako „vyrazím z tebe duši“, zatímco Štěpánkův  překlad zní: „budou ti kosti v těle chrupat“. Na 7.str.44.ř. najdeme spojení „sea- dogs“. Zatímco Wolfová ho správně překládá jako „mořští vlci“, Štěpánek  napsal „mořští psi“. Zajímavostí je nepochybně také změna letopočtu na  8.str.29.ř. V originále je rok 1929, ve Štěpánkově překladu rok 1933. Na  11.str.43.ř. je v angličtině spojení „a houndred thousand pieces of eight“. Podle  slovníku je „piece of eight“ španělský tolar. Proto je opět překlad Wolfové  správnější („sto tisíc dukátů“) než Štěpánkův („stotisíc hromů a blesků“). Další  perlička je na 12.str.28.ř. Anglickou větu „Last year he came back and said he´d  gathered enough moss and meant to settle down.“ přeložil Štěpánek následovně:  „Loňského roku přijel domů a prohlásil, že už dost zmechovatěl a že se hodlá  usadit.“ Wolfová si s tím opět poradila docela šikovně: „Loni se vrátil domů a  povídal, že už se najezdil dost a že se chce usadit doma.“ Na 13.straně je další  záludnost, a to sice překlad 3.odstavce. O výrazu „pieces of eight“ jsem se už  zmiňovala, v tomto případě je opět lépe přeložit ho jako „samé dukáty“  (Wolfová) než „třesky, blesky“ (Štěpánek). Další otázkou je, co takoví papoušci  obvykle říkají. Štěpánek se zde nenamáhal s překladem a napsal doslova „Pretty  Polly (Hezká Márinka)“. Lepší překlad nejen pro děti vymyslela Wolfová:  „Lóra! Lóra!“. Poslední problém, o kterém bych se zde chtěla zmínit, je na  18.str.28.ř.: anglické „Stir your stumps“ je lépe překládat jako „pohni kostrou“  (Wolfová), než „zdvihni své končetiny“ (Štěpánek).
Překlad B. Štěpánka je v mnoha ohledech nesprávný a zastaralý. Proto je  dobře, že kniha byla přeložena znovu překladatelkou Zorou Wolfovou, která si  podle mého názoru s různými úskalími textu poradila velice dobře a knihu tak  zpřístupnila dnešním dětem.
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