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Abstrakt
Tato bakalářská práce sestává ze dvou částí – praktické a teoretické. První, praktickou část tvoří
překlad jedné kapitoly z knihy De la vida rural vasca (Vera de Bidasoa) od španělského autora
Julia Cara Barojy, konkrétně překlad druhé kapitoly De la niñez al matrimonio ze druhé části
knihy. Kapitola popisuje zvyky na baskickém venkově v polovině minulého století, včetně
popisu dětských her, peloty, typického baskického sportu, a svatebních zvyků v oblasti Vera de
Bidasoa a jejím okolí. Text byl překládán ze španělštiny do češtiny. Druhá část práce obsahuje
překladatelskou analýzu, hlavní překladatelské problémy, které se v průběhu překladu vyskytly,
a jejich řešení.

Klíčová slova: překladatelská analýza, překlad, typologie překladatelských posunů,
překladatelské problémy, baskická kultura a zvyky, tance, «aurresku», «txistu», baskický
venkov, dětské hry, pelota

Abstract
The thesis consists of two parts: practical and theoretical. The practical part contains the
translation of one chapter from the book De la vida rural vasca (Vera de Bidasoa) by the
Spanish author Julio Caro Baroja. In particular, the chapter that was translated was the second
chapter De la niñez al matrimonio situated in the second part of the book. The chapter describes
Basque traditions of the mid-20th century, among which descriptions of children’s games,
typical Basque sport game – pelota, and wedding customs in Vera de Bidasoa and its
surroundings could be found. The text was translated from Spanish to Czech. The second part
of the thesis, the theoretical one, includes the translation analysis, translation problems
encountered while translating and their solutions.

Key words: translation analysis, translation, typology of translation shifts, translation
problems, Basque culture and its customs, dance, «aurresku», «txistu», Basque countryside,
children’s games, pelota
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1. Úvod
Tato bakalářská práce sestává ze dvou hlavních částí. První z nich je tvořena překladem jedné
kapitoly (konkrétně druhé kapitoly ze druhé části knihy) z knihy De la vida rural vasca (Vera
de Bidasoa) španělského autora Julia Cara Barojy. Kapitola nese název De la niñez al
matrimonio. Druhá část práce obsahuje překladatelskou analýzu originálu, hlavní problémy,
které se při překladu vyskytly, a typologii posunů, ke kterým došlo při převodu z jednoho
jazyka do druhého.
Text, který jsem překládala, jsem si vybrala mimo jiné proto, že jsem strávila letní
semestr 2015/2016 na výměnném pobytu v rámci programu Erasmus+ na Univerzitě
UPV/EHU v baskické Vitorii a chtěla jsem využít té jedinečné příležitosti seznámit se osobně
s prostředím, kulturou, jazykem a zvyky, o kterých mnou vybraný text pojednává. Bylo pro mě
velkým zklamáním zjistit, že prakticky žádný ze zvyků popsaných v dané kapitole se
nedochoval do současnosti. Sama jsem sice byla svědkem lidových tanečních oslav v Pamploně
(jelikož tance obecně jsou v baskické kultuře velmi silně zakořeněny a jsou předváděny
především při příležitosti různých oslav, státních svátků a ve dnech zasvěcených svatým
patronům), avšak prakticky všechny typy tanců popsané v překládané kapitole, znají Baskové
už jen z vyprávění svých prarodičů nebo rodičů.
Dalším důvodem, proč jsem si daný text vybrala, je, že mě vždy fascinoval moravský
folklor (sama pocházím z Českomoravské vrchoviny, kde jsou některé místní zvyky a tance
ještě dodržovány, ale nejsou zde tak silně zakořeněny, jako tomu je například v některých
částech Moravy) a chtěla jsem důkladněji poznat folklor baskický a zjistit, jaké zvyky se na
tomto území dodržovaly. Myslím, že kultura je nedílnou součástí národa, a jelikož zvyky jsou
přímým projevem kultury, leccos o dané zemi vypovídají. Dle mého názoru by text mohl
zaujmout i české čtenáře, obzvláště ty, kteří se více zajímají o různé zvyky a tradice, a rozšířit
jim kulturní obzory.
Ráda bych ještě dodala, že při překladu byla záměrně vynechána poznámka pod
čarou 22, jelikož se jedná o ukázku manželské smlouvy ze 17. století a nebylo v mých silách
dohledávat srovnatelné české texty ze stejného historického období. Po domluvě s paní
profesorkou Královou bylo tedy od překladu této části upuštěno.
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2. Text překladu
2. KAPITOLA
OD DĚTSTVÍ K DOSPĚLOSTI: 1) Dětství: hry. 2) Dospívání: sporty. 3) Rozptýlení pro chlapce a
dívky: tance atd. 4) Některé zvyky a zvláštnosti. 5) Svatební zvyky. 6) Vdaná žena.

1)

Dětství se dá na venkově rozdělit do dvou období. Nejprve je chlapec pod vlivem

matky a později, kdy se učí různým dovednostem a začíná pracovat, je především pod
dohledem otce. První období trvá přibližně do osmi let věku dítěte (někdy ovšem končí i
dříve, pokud je domácnost chudá). Druhé období končí přibližně v patnácti letech, kdy se
z chlapce stává mladý muž.
Na nově narozeného sourozence, nejnovější přírůstek do rodiny, berou všechny děti
ohledy. Starší děti se poté nachází v situaci, kdy jim jsou zadávány různé pracovní úkony,
musejí se starat o mladší děti a nejčastěji jsou to oni, komu je něco vytýkáno nebo vyčítáno.
Aby byly děti chráněny před vším zlým, dostávají úryvky z evangelií. Schovají se
do váčku, který nosí děti na šňůrce na krku a kterému se říká «kuthunak». Vzhledem
k podobnému tvaru se «kuthuna» říká i jehelníčku. Stejné slovo však může být užito i při
mazlení matek s dětmi nebo při cukrování dvou zamilovaných. Kolébce říkají «siaska».
Když ještě dítě neumí samo chodit, ale už se o to snaží, je dáno do chodítka,
«xirrika», díky kterému nespadne, a tak může ve své snaze libovolně pokračovat. Chodítko
se většinou skládá ze stolečku, ve kterém je otvor pro popruh, na kterém je dítě uvázáno, a
ze čtyř „nohou“. „Nohy“ jsou zpevněny laťkami a každá z nich je opatřena dřevěným
kolečkem.
Dětský slovník je velmi bohatý. Na pokračování zde uvedu pár slov, která jsem měl
možnost ve Veře pochytit, a přestože jsou známá, uvádím, že se objevují i v obecnějším
pojednání o dětské řeči „Lenguaje infantil“ od Manuela Lecuony1:
Otec: «athá», «athatho». Matka: «amá». Babička: «amoña», «amuña». Dědeček:
«athatxi». Kmotra: «amatxi». Jíst: «ñañ-ñañ». Zuby: «kikak». Maso: «txi-txi». Prso: «thithi». Čůrat: «pix-pix». Kakat: «ka-ka». Spát: «lo-lo». Peníze: «xoxa». Schovat se: «ku-ku».

1

„Anuario de ,Eusko Folkloreʻ, [Ročenka ,Eusko Folkloreʻ] 1921, Tomo 1 [díl první]“, s. 31–37.
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Dítě: «ñiñia». Pusinka: «pa». Sednout si: «tha-ka». Chodit: «thaka-thaka». Upadnout: «pun
pa». Zvednout se: «apa». Uhodit: «xaxa». Náraz: «kaxka». Oheň: «fu». Bolest: «pupa».
Ošidit: «itxusi-itxusi». Kočka: «pitxitxi», «moxiña». Pták: «pi-pi».
Dítě se nejprve naučí mluvit baskicky a poté, když začne chodit do školy, naučí se i
trochu španělsky.
Přibližně v této době mu začnou vypadávat zoubky. Když dítěti vypadne zoubek,
mělo by ho hodit do ohně a říct:
«Tori zarra
eta ekarri
berriya»
(Starý si nechej a nový mi dej.)
Tato tradice doznává v Baskicku mnoha podob, přičemž tuto zde uvedenou nelze
považovat za nejzajímavější.
Při pozorování dětských her dojdeme k závěru, že dívčí hry jsou poněkud
inteligentnější než ty chlapecké. V chlapeckých hrách jde především o pohyb, zatímco
v dívčích je zapotřebí jistá dávka přemýšlivosti. Většinou jsou to dívky, kdo ve společných
hrách určuje pravidla. Dívčí hry se vyznačují tím, že většinou nesestávají pouze z pohybu,
ale jsou doprovázeny zpěvem, udílením přezdívek, komplikovaným výběrem spoluhráček
atd.
Nejlépe se to ilustruje na konkrétních příkladech. Následující hra je plně v režii
dívek. Jmenuje se «Purra, purra zarnaza» („Ná pipi pipi ná“ pozn. překl.)
Jedna dívka hraje roli slepičky, ostatní dívky a malé děti jsou kuřátka. Jiná dívka,
v jejíž režii hra od začátku je, hraje hospodyni. Hospodyně se postaví na jednu stranu,
zatímco slepička s kuřátky si stoupnou naproti. Hospodyně nese v obou rukou hůlku, kterou
drží jako při modlení, jde ze svého místa až k místu, kde stojí ostatní děti hrající jako kuřátka
a slepičku, a cestou odříkává: «Purra, purra zarnaza, purra, purra, zarnaza…». Spočítá
kuřátka a vrátí se na své místo.
Mezitím co se hospodyně vrací na své místo, jedno z kuřátek uteče z houfu a schová
se. Hospodyně se poté opět vrátí spočítat kuřátka a když zjistí, že jedno z nich chybí, ptá se
slepičky, co se s ním stalo. Slepička si vymyslí nějakou výmluvu. Hospodyně se jakoby
8

Od dětství k dospělosti

rozčilí a slepičce pohrozí. Poté se opět vrátí na své místo. Takto se to celé opakuje, dokud
nezmizí všechna kuřátka. Poté hospodyně vyhodí hůlku do vzduchu a zakřičí: «piru, piru,
piru». Komu se podaří hůlku chytit, je v novém kole hospodyní nebo hospodářem.
Při hře na schovávanou děti při počítání a rozpočítávání odříkávají magická
rozpočítadla, jako je například toto:
«Zirristri (1), mirristri (2),
grena (3), plata (4),
olio (5), zopa (6),
kikirri (7), salda (8),
urun (9), plerum (10),
kuik (11).
Gaztaña (12), gora (13), bera (14),
txipitin (15), txapatun (16),
fuera (17).»
Poslední jde z kola ven, ostatní opět zpívají, a tak pořád dokola.
Jiné rozpočítadlo zní takto:
«Dona, dona, katona,
luki, murdi, „manzana“.
Pío pien gaña
lore loren gaña
Asteriko zinko
riko, riko „cuatro“
Barrentxe berritxo
borrontx „fuera“.»
Stejně tak jako v jiných oblastech a na jiných územích, jsou i chlapci ve Veře velmi
důslední v tom, které hry hrají v jakém ročním období.
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Jednou ze zimních her je hra «gali-galot», která spočívá v bouchání klackem do
krabice. Jiná zimní hra, „melastiro“, je totožná se hrou, které se v Madridu říká „dola“
(skákání přes kozu, pozn. překl.). Kdokoli by slyšel venkovské chlapce vyslovit název této
hry [„melastiro“], mohl by si díky intonaci a jiným faktorům myslet, že mluví baskicky,
avšak opak je pravdou. Jedná se totiž o slovní spojení „me las tiro“ („já první“, pozn. překl.)
ve španělštině, které slouží k započetí hry.
Hra, která se hraje na jaře, jsou kuličky, «kanikak», zatímco na podzim si děti hrají
s káčou.
Kdykoli v průběhu roku děti hrají hru na schovávanou («kukus»). Dalšími
celoročními hrami jsou «pote-pulla» (ve standardní španělštině známé jako „bote-bote“,
pozn. překl.), «saldiko-maldiko» (houpání dítěte na kolenou „Takhle jedou páni, takhle
jedou dámy, …“, pozn. překl.), «zamurrera» a další, jako je například hra na honěnou, na
slepou bábu nebo škatulata hejbejte se.
Když chlapec dosáhne přibližně dvanácti let, přestanou ho většinou tyto hry zajímat.
Raději rozvíjí vlastní fantazii a věří, že díky tomu, co se naučil pomáháním otci a co se
dozvěděl od svého dědy, je pro něj okolní příroda místem, které mu ve volných chvílích
poskytne mnohem větší rozptýlení. Avšak, i když si myslí, že dělá něco nového pod
sluncem, zatím jen provádí to, co již po staletí všichni kluci v jeho věku.
Hledá hnízda, klade pasti na ptáky nebo na krtky, vyrobí si prak a snaží se s ním
trefit, cokoli má v dosahu, rád uklízí staré a nepotřebné věci a tváří se jako dospělý muž.
Naučí se různé činnosti, jako například dojit. Pokud pochází z chudé rodiny, může jít na
zkušenou («itzai-mutil») především jako hlídač stád k bohatšímu sedláku.
A tak se dostává do toho problematického věku mezi čtrnácti a osmnácti lety. Touto
dobou začíná být v rodině na chlapce pohlíženo s respektem, ačkoli v mnoha případech
vykazuje jistou dávku klackovitosti oproti minulým letům. Tento věk je jeden
z nejnevděčnějších. Chlapec již chce býti mužem, a tak, aby se oprostil od své přirozené
stydlivosti, předstírá, že je opilý, i když nepil nic jiného než čistou vodu. Chce dělat vtipy,
ale je jen rádoby vtipný, k dívkám se chová hrubě, protože neumí být galantní a již od dětství
má v sobě zakořeněnou touhu ubližovat zvířatům a ničit rostliny.2

Dívka prožívá toto období mnohem klidněji, je vyspělejší, a ta stejná doba, která je pro chlapce problematická,
proběhne u dívky mnohem rychleji a s polovičním povykem.
2
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Avšak je třeba toto období nějak překlenout, aby se chlapec dostal do věku, který
většina mužů považuje za nejlepší ze všech, a sice období, které začíná v osmnácti a končí
ve dvaceti šesti až dvaceti sedmi letech ve většině případů svatbou. Je to období, kdy
chlapec může vynikat silou nebo uměním hrát pelotu, tancovat a pracovat na poli. Je to také
období soupeření.
2) V některých případech je soupeření tradiční záležitostí.
Ve Veře se traduje, že chlapci z Aranazu poté, co některý večer popijí v hospodě, se
na náměstí rozdělí na dvě skupiny. Každá ze skupin se rozmístí na opačný konec náměstí,
vyhrožují si, vyzývají se k boji a navzájem se provokují k přiblížení se ke středu náměstí.3
Odvážný mladík z jedné skupiny vystoupí směrem kupředu, taktéž učiní i nějaký odvážlivec
z druhé skupiny a začnou se bít pěstmi.4
Ve Veře se hrají čtyři typy pelot (typická míčová hra v Baskicku, pozn. překl.). Tou
nejběžnější je pelota hraná rukou, „pelota mano“, na otevřeném venkovním hřišti zvaném
frontón, které přiléhá ke kostelu. Chlapci hrají dva proti dvěma, tři proti třem nebo jeden
proti jednomu (jen velmi zřídka v případě, že se vyzvali na „souboj“). Také je možné hrát
v kombinaci dva proti třem nebo jeden proti dvěma. Jelikož je tato varianta ve Španělsku i
ve Francii velmi běžná a není těžká na hru, ani na pochopení, už o ní nebudu více mluvit.
Ovšem varianta, která je velmi těžká na hru i na pochopení, obzvláště pro diváky,
se jmenuje „rebote“, «rebot», a už se prakticky vůbec nehraje. Staré hřiště ve Veře,
vystavěné v polovině minulého století, bylo vystavěno právě pro účely této varianty, která
byla tehdy velmi populární.
Na hru je potřeba prostor obdélníkového půdorysu, 60 až 90 metrů na délku a
přibližně 20 metrů na šířku. Jedna z kratších stran obdélníku je tvořena vysokou zdí
frontónu, lépe řečeno jde přímo o zeď kostela. Druhá kratší strana je tvořena menší zdí,
zvanou „rebote“. Ne přímo uprostřed hřiště, ale spíše směrem k frontónu než k rebote, je
zpevněná plocha, která určuje hrací prostor jednotlivých týmů. Na zpevněném povrchu je
umístěna vysoká, většinou kamenná trojnožka, které se říká «botillo».
Každý tým se běžně skládá z pěti hráčů. Dva z nich mají na ruce nasazenou
proutěnou rukavici, «chistera», dostatečně širokou, ale ne příliš zahnutou, ani hlubokou.

Fráze, kterou se provokují, zní: «Eguizu plaza erdiya».
Říká se, že v jiných oblastech může nastat i taková situace, že když nějaký mladík potká v noci jiného mladíka
a zakřičí na něj «Eup!» a ten druhý odpoví «Eee!», pěstní souboj je nevyhnutelný.
3
4
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Život na baskickém venkově (Vera de Bidasoa)
Další dva hráči mají kožené rukavice a poslední hráč, ten má za úkol holou rukou rozehrát
hru vhozením míče.5
Původní rozestavění hráčů se losuje. Tým, který byl vylosován, rozehrává a říká se
mu «sakia», ten druhý je «errestua». Tým, který nerozehrává, se postaví do části hřiště mezi
zpevněnou plochou a zdí frontónu, zatímco hráči, kteří si vytáhli vítězný los, obsadí
opačnou část hřiště čili tu, která je mezi zpevněnou plochou a zdí rebote. Hráč, který
rozehrává míč, stojí poblíž kamenné stoličky, hráči s proutěnými rukavicemi na rukou
poblíž zdi na své straně hřiště a hráči s rukavicemi se rozestaví do jakékoli části hřiště
příslušející jejich týmu.
Míč, který se ke hře používá, je hrubý a těžký.
Na hru dohlíží většinou tři rozhodčí, kteří se postaví do prostoru mezi hřiště a
diváky. Jeden z nich v baskičtině zpěvným hlasem odpočítává body.
Hra začne tím, že hráč vylosovaného týmu rozehraje míč tak, že jej odrazí od
kamenné stoličky a udeří do něj rukou, aby míč letěl a odrazil se od protější zdi. Snaží se
přitom rozehrát míč tak, aby bylo pro protihráče těžké jej vybrat.
Míč vybírají hráči s koši na rukou a co největší silou jej hodí zpět do pole
rozehrávajícího týmu. Poté dochází k výměně míče mezi hráči s koši na rukou v obou
týmech, přičemž hráči jsou náležitě rozestavěni poblíž daných zdí.
V praxi se zřídkakdy stává, že se hra rozvine přesně tak, jak je popsáno výše.
Pokud se rozehrávajícímu hráči podaří rozehrát míč tak, že jej soupeř nevybere, je
možné získat již za rozehrání nějaké body. Většinou ale spíše dojde k tomu, že se hra
poněkud zkomplikuje tím, že se na zem přikreslují čáry podle toho, jak se hra vyvíjí.
V případě, že míč po rozehrání vybere hráč s proutěnou rukavicí z týmu, který
nerozehrával, nebo se jej dotkne hráč z kteréhokoli týmu tak, že míč spadne na zem a kutálí
se po ní (případně pokud vyskočí z hřiště) a žádný z hráčů není schopen na tuto situaci
reagovat, nakreslí se na zem čára, kde se míč zastavil (nebo v místě, kde opustil hřiště).
V takovém případě ani jeden tým nevyhrál, ani neprohrál, ale tým toho hráče, který se dotkl

Je třeba podotknout, že proutěné rukavice, které mají hráči na rukou, jsou v této hře relativní novinka. Dříve se
hrálo jen s obyčejnými rukavicemi.
5
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míče jako poslední, získává příslušný počet bodů a zároveň disponuje čarou, což v tomto
případě platí za výhodu.
Pravidla pro «rebot» jsou vskutku složitá, tudíž ti, které by to blíže zajímalo, nechť
hledají podrobnější informace v některé ze sportovních publikací zabývajících se touto
hrou.
Já již jen dodám, že zápas se počítá na jednotlivé hry, kterých je celkem osm nebo
devět. Aby tým vyhrál jednu hru, musí při ní získat odpovídající počet bodů, které jsou
následující: patnáct, třicet, čtyřicet a konečné body. Aby tým vyhrál jednu hru, musí celkem
čtyřikrát skórovat, čili postupně získat všechny výše zmíněné body. Pokud dojde k remíze
a oba týmy mají čtyřicet bodů, tým, který poté skóruje, hru ještě nevyhrává. Počítá se, že
„vyhrávající“ tým má čtyřicet bodů a soupeř jen třicet, tudíž v tomto případě je potřeba
k vítězství skórovat dvakrát za sebou.
Jiná varianta této hry, tzv. „a largo“, hraná na hřišti s pouze jednou zdí a ne dvěma,
se dříve hrávala například v Iturenu (Navarra) a v Zubietě (Gipúzcoa, Baskicko). V Zubietě
je dodnes v jedné části náměstí k vidění kamenná stolička sloužící k odražení míče při
pelotě. Říká se jí «bota-arria», neboli „kámen určený k odrazu“.
Jiná varianta peloty, která se hraje v podloubí radnice je tzv. «paxaka». Hraje se opět
s velmi těžkým míčem, a navíc se ke hře užívá síť.
V osadě Oiz, ale i jinde, je oblíbenou zimní hrou určitá varianta hokeje, ke které je
potřeba zahnuté hokejky a dřevěného míče. Této variantě se přezdívá «kaliburtxuna».
Občas si jdou hoši z vesnice ve sváteční den zahrát kuželky («pirlak»). Shromáždí
se na prostranství poblíž jednoho z domů a koulí se snaží shodit kuželky rozmístěné v kruhu
o průměru přibližně 76 centimetrů.6
1974. Další pohled do minulosti. Starý frontón už nestojí a v novém pelotu nikdo
nehraje. Poslední vesnice, ve které ještě alespoň trochu přetrvává chuť hrát staré hry, je
Irurita (Navarra). V Sanestebanu žije muž, který vyrábí rukavice na pelotu. Cílem tohoto
roku je zvýšit chuť do hry s proutěnými rukavicemi, ale zatím se nedá ani odhadnout, jak
vše dopadne.

Původ této hry a to, jak se v jednotlivých částech země hraje, zkoumal Aranzadi. «Pirlak» jsou samotné
kuželky.
6
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Pokud porovnáme Veru s okolními vesnicemi (například s Aranazem), zvířata se tu
loví jen velmi málo. Na konci minulého století tu bylo mnohem více divoké zvěře.
Poslední vlk («otsoa») byl otráven jedním místním starousedlíkem. Dříve byla snaha
lovit vlky klasickou prehistorickou metodou, a sice, že se vykopala jáma, která se zakryla
větvemi, listím a částečně i zeminou, nicméně žádného vlka se takto ulovit nepodařilo. Od
posledního pokusu uplynulo již více než čtyřicet let. 7
Někteří se snažili do takovéto pasti chytit i divočáky («basurdiak»), ale vždy bez
valného úspěchu. Relativně nedávno začali lidé divočáky lovit tak, že vytvořili rojnice a
zvířata naháněli. Tento způsob je prokazatelně využíván v určitá období roku v kopcích
okolo Labiagy.
Kočka divoká («basakatua») byla ještě nedávno v této oblasti relativně běžná a
dokonce jsou zaznamenány i případy, kdy toto drzé zvíře vlezlo až do místností místních
usedlostí.
Občas se podaří ulovit nějakého toho jezevce («azkanarruak»), veverku
(«katrakutxintxak»), lišku («axeriyak»), fretku («guduak»), kunu («pototsak») a jiná
zvířata. V řece Bidasoe se také celkem donedávna volně vyskytovaly nutrie.
Ze zvířat, která by byla vhodná ke konzumaci, jako například zajíc («erbiya») nebo
králík, se zde nevyskytoval téměř ani jeden kus. Nicméně, o to je zde více ptáků, kteří se
dají lovit: sluky lesní, čejky, hrdličky, drozdi («xoxuak») nebo holubi («usuak»). Nespočet
těchto ptáků přelétá nad Bidasoou vždy druhou říjnovou neděli, kdy na ně číhají lovci v
nejnižších horských sedlech, z nichž nejznámější je Echalar.8 V tomto místě je vše výborně
uzpůsobeno k lovu, ale více již o tom nebudu mluvit, jelikož tato problematika je jistě všem,
kteří četli něco z literatury o této zemi, velmi dobře známá.
Na závěr těchto stručných vět o lovu jen zmíním, že většina lovců má v tomto kraji
(ale i na jiných místech) pověst velkých lhářů a vychloubačů a že o jejich lžích koluje velká
řada vtipných historek.

V Etnografickém muzeu v San Sebastiánu je k vidění několik zajímavých čelisťových pastí, s jejichž pomocí
obyvatelé Bearzunu (část Baztánu) lovili vlky. Starousedlík z Very, který ulovil posledního vlka, dostal za svůj
úlovek odměnu ve zlatě. Podle toho, která škodná byla ulovena, vyplácela radnice tabulkové odměny. Odměna
byla stanovena zákony navarrského království.
8
V baskických Pyrenejích je těchto míst nepřeberné množství a přezdívá se jim «Usateguieta» (doslova „místo,
kudy přilétají holubi“). Ve Veře existuje jedno, které se zkomoleně nazývá «Usatitas».
7
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Pedro Ozcoidi mi s oblibou a se smíchem popisoval všechna ta setkání uskutečněná
v místních putykách v období lovu před čtyřiceti lety, nabitá skvělými historkami a
diskusemi.
3) Vedle těchto kratochvil pro muže existují i takové, které si mohou užít obě pohlaví.
Různé slavnosti jsou k tomu ty nejpříhodnější chvíle.
V již citované odpovědi pana Agesty z roku 1878 uvedené v poznámce pod čarou
v první kapitole této knihy, jsou stručně popsány oslavy, které se tehdy konaly ve Veře ve
dnech zasvěcených svatým patronům:
„O oslavách a tradičních tancích. Již odedávna je zvykem, že každý rok třetí srpen
a dny následující jsou zasvěceny svatému Štěpánu, prvomučedníku, omezujíc se na vatru a
střely po setmění v předvečer jeho svátku a ráno v den jeho svátku na uctívání jeho ostatků
a na dlouhý pozdní tanec na veřejných prostranstvích za zvuků bubnů. Následujícího dne,
čtvrtého srpna odpoledne, se ve středu rynků ve Veře a v Alzate odehrává hra čítající
dvanáct hus, dva kapesníky a hochy na koních. Posléze opět přijde na řadu tanec stejně jako
v den předcházející, a v den následující pět zápasů peloty, kteréžto se těší velké oblibě mezi
místními i přespolními, francouzskými a stejně tak i gipúzskými Basky, kteří si, čas od času,
prodlouží tyto požehnané dny plné zábavy a příjemného rozptýlení.“9
Hra s husami («antzara yoku») probíhá následovně:
Husám se okolo nohou omotá provázek, který se pevně napne a připevní někam
dostatečně vysoko na náměstí nebo v ulici, kde se bude konat závod. Husy jsou tam
zavěšené hlavou dolů a aby se nehýbaly, zaváží se jim oči. Chlapci, kteří se hry účastní, se
vyšvihnou na koně a tryskem vyrazí k místu, kde se nacházejí zavěšené husy. Jejich úkolem
je jedním rychlým pohybem ruky oddělit husám hlavu od krku.
Nutno říci, že tato slavnost je jednou z těch nejbarbarštějších, které existují.
Nedávno10 jsem byl svědkem konání této slavnosti v lesacarrské části Alcayagy, v
den zasvěcený jejich patronu, svatému Jakubovi.

V originále zachována řada syntaktických defektů původního textu (pozn. překl.). [Překlad TB]
Slovo „nedávno“ zde vyznívá poněkud nepatřičně teď v roce 1944, jelikož mluvím o době někdy krátce po
roce 1925.
9

10
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Ve Veře se tento závod nahradil poněkud lehčí variantou, a sice, že chlapci nejedou
na koni, ale na kole, a husy jsou zavěšeny na stuhách zakončených karabinami. Tato
varianta jistě není tak zajímavá jako ta předchozí.
Ženy jsou divačkami, před kterými se chlapci chtějí předvést. Stejně pasivní roli
ženy zastávají i v určitých tancích, jako například v «guizon dantza» (tanec mužů), spíše
známém pod názvem «aurresku».
«Aurresku» je tancem obřadným. Jak jsem již řekl, aktivní jsou v tomto tanci pouze
muži, ženy jsou pouhými divačkami, které obdivují ladnost mužských pohybů vyjádřenou
promyšlenými a komplikovanými figurami a přijímají pocty, které jsou takto vyjadřovány.
«Aurresku» je především tanec dvornosti, nezpodobňuje válečné činy, jako například tanec
«ezpata-dantza», ani fyzickou námahu při práci na poli jako tanec «makil-dantza». Dříve se
běžně tančil tanec «aurresku», kterého se účastnila veškerá mládež z vesnice nebo městské
čtvrti a který se nevázal k žádné konkrétní činnosti jako ony dva tance zmíněné výše.
Nedávno se určilo, že muži, již v tanci účinkují, budou mít všichni na sobě stejné oblečení,
nicméně tato inovace nemá s tradičním pojetím tohoto tance nic do činění. Stejně tak jako
se v současnosti tančí na náměstí pasodoble za doprovodu kapely neboli «fanfare», tak se
v minulosti tančilo «aurresku» za zvuků typického baskického hudebního nástroje
žesťového typu zvaného «txistu».
Jen stručně popíši figury, ze kterých se tanec skládá.
Mladí muži, držíce se za ruce, stojí v řadě vedle sebe mírně natočeni do směru tance.
V čele průvodu stojí chlapec, kterému se při tanci přezdívá «aurresku» a řadu uzavírá
«atzesku». Tito dva chlapci jsou prostovlasí a řetěz propojují jen jednou svou rukou, ve
druhé svírají baret, zatímco zbylí chlapci mají barety na hlavách a obě jejich ruce jsou
součástí řetězu. Takto v řadě obejdou jedenkrát dokola prostranství, na kterém se tanec
odehrává. Když obcházejí prostranství podruhé, «aurresku», pořád ještě součástí řetězu,
začne předvádět různé taneční figury s výskoky se zkříženýma nohama, a chlapci za ním jej
v mírnějším provedení napodobují.
Jakmile chlapci obejdou dané prostranství podruhé, čtyři z řady vystoupí a započnou
s hledáním partnerky «aurresku», tzn. ženy, případně slečny, jíž má být tanec věnován.
Mezitím ostatní chlapci v řadě opět obtancovávají dané prostranství, dokud ti čtyři hledanou
dívku nenajdou a nevrátí se s ní k průvodu. Poté se průvod zastaví, chlapci postaví slečnu
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čelem ke chlapci «aurresku» a vzdálí se. Na prostranství tak zůstávají muž a žena čelem
k sobě a je to velmi strhující podívaná.11
Je nemožné slovy popsat charakter tance, jelikož tuto podívanou může člověk plně
ocenit jen na vlastní oči. Jde o sérii výskoků, piruet, výskoků se zkříženýma nohama, kterou
zakončuje slavnostní úklona, na kterou žena lehce pokývne hlavou.
Poté, co muž před ženou svůj tanec dokončí, žena si stoupne za «aurresku», a tak se
zapojí do lidského řetězu, avšak nedotýká se mužů přímo rukama, nýbrž jí každý z chlapců,
kteří stojí vedle ní, podá šátek.
V dřívějších dobách, každý chlapec z řady tančil před svou dívkou (stejně jako nyní
tančí «aurresku» před tou svou), dokud nepřišla řada i na toho posledního, na «atzesku».
V současnosti ale tančí před svými dívkami pouze dva chlapci, a to «aurresku» a po něm
«atzesku». Dříve se řada pohybovala pomaleji a ženy do ní vstupovaly postupně spolu
s muži, zatímco nyní ženy začnou tančit až těsně před poslední figurou tohoto tak osobitého
tance.
Třetí figurou tance «aurresku» je „výzva“. Řada se rozpůlí a účastníci se postaví
naproti sobě, a tak «aurresku» a «atzesku», kteří nyní stojí tváří v tvář, započnou další tanec
plný piruet a výskoků, vzájemně se k sobě přibližujíce, jako kdyby se chtěli vyzvat na
souboj. Tato figura je zakončena společným výskokem obou chlapců.
Poté se v tanci mohou uplatňovat také další jiné figury, které ale nejsou součástí
žádného souboru tanečních figur, tudíž není nutné je zde zmiňovat.
Co se týče hudby, rytmus «aurresku» je všeobecně známý, především ten provázející
druhou figuru.12 Já osobně nejsem žádný hudební odborník, nicméně jsem byl schopen určit
již při prvních taktech první figury, že jde nepochybně o dílo nějakého vzdělaného a
zkušeného umělce, a že se nejedná o dílo lidové tvořivosti. Tento rytmus připomíná hudbu
osmnáctého století, spojovanou se slavnostní elegancí, avšak hráči na «txistu» tento dojem
někdy zkazí tím, jak hrají rychle a překotně, čímž se tento elegantní tanec změní ve směšnou

Obecně platí, že na jedné straně, za zády muže, stojí chlapci, kteří spolu s ním utvářeli řadu, a s nimi tam stojí
publikum mužského pohlaví, zatímco naproti, za zády ženy, se nachází ženské publikum a dívky, které se
později také zúčastní tance.
12
Existuje několik možných způsobů, jak napsat «aurresku», a proto zde uvádím jen tento jediný. Výborný, byť
krátký, je článek o tomto tanci napsaný panem Franciscem Gascuem, „El aurresku“ uveřejněný v publikaci
„Album gráfico descriptivo del país vascongado. [Popisný obrazový atlas Baskicka] 1914–1915. Tomo de
Gipúzcoa. [Část: Gipúzcoa]“ (bez místa vydání, 1915), s. 100–101.
11
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změť salt a výskoků s překříženýma nohama, při kterých se muž vždy rukou pleskne do
jedné z nohou.
Ještě před čtyřiceti lety se kromě tohoto tance tancovaly ve Veře i jiné, které byly
vskutku elegantní, jako například «zortziko». Tehdy byla povinnou součástí repertoáru
hráčů na «txistu» hudba k různým menuetům a párovým tancům contrapases, upravená jimi
samými nebo zkomponovaná neznámými místními hudebníky.
Bylo mi dovoleno převzít některé menuety, contrapases a «zortzikos», které nebyly
zbaveny své krásy, z repertoáru místního hráče na «txistu» Pedra Echeniquea, jehož
nejstarší díla pocházejí až z 18. století. Byla tak s jistotou starší než díla jiného místního
hráče na «txistu» Xantxina, který je zde považován za toho nejlepšího z nejlepších. Xantxin
žil ve druhé polovině minulého století.13
1974. Pohled do minulosti co se týče hudby a choreografie. Nemohu nyní přesně
určit, kdy tomu bylo naposledy, kdy se na slavnostech ve Veře tančil «aurresku».
Vzpomínám si ale, že až do roku 1934 se tančil k nelibosti jednoho mého souseda,
narozeného v roce 1860, jemuž tento tanec připadal příliš bouřlivý a hudba příliš násilná,
a ve výsledku jej tedy nepovažoval za vhodný k těmto slavnostem. Někdy v té době došlo ke
zjednodušování tance «makil-dantza» neboli „paloteado“, tančeného s dřevěnými
paličkami v rukou (pozn. překl.), kterýžto dříve tančili mladí dospělí, poté náctiletí, a
nakonec se z něj stal tanec určený výhradně dětem.14
Je možné, že se tyto tradiční tance zachovají do budoucna v jiné, trochu pozměněné
podobě, předváděné ochotníky (ve většině případů obyvateli měst) v souladu s procesem
pozorovaným od počátku století v mnoha zemích. Tato forma zachování tanců je na hony
vzdálená tomu, čemu se zde věnujeme my.
4) Nicméně kromě tendence k pečlivé choreografii, setkáváme se se starými, a ještě
staršími zvyky. Tyto vskutku úplně vymizely. Jednou z opravdu zvláštních zvyklostí
byla poptávka po «piperropill», která se udržovala v Oizu i na jiných místech a kterou
mi doña Isidora Echegaray popsala následovně:

Před čtyřiceti lety se v repertoárech místních hráčů na «txistu» typicky nacházela již prakticky kultovní
hudební díla jako menuety, hudba k párovým tancům contradanzas a tancům fandangos skladatele Eusebia
Basurcy. Dále také contradanzas, menuety a valčíky Romualda Gochicoy, rigodony autora jménem Torre
Múzquiz (Aguirre Miramón) a další hudební díla podobného rázu, která v rukopisech putovala od vesnice
k vesnici.
14
O tomto skutku jsem psal ve svém díle „Ritos y mitos equívocos“ [„Tajemné mýty a rituály“] (Madrid, 1974).
13
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«Piperropill» je druh koláče, připravovaný z mouky, skořice, vajec a dalších přísad,
který dívky pekly před začátkem oslav.
V ty dny, kdy se tančí, si ženy dají «piperropill» do kapsy šatů. Po skončení «makildantza», který předvádí zásadně mladí muži, tito chytí svou družku a vymáhají na ní
«piperropill». Dívka svolí, muž si uvolní ruce a vytáhne z kapsy koláč.
1974. Snad kvůli uvolněnosti tehdejší venkovské společnosti, byly tance častým
tématem morálních kázání církevních příslušníků, a to především běžných řádů v dobách
misií. Ještě dnes bychom nalezli osmdesátiletou stařenku, která by si pamatovala kázání
jednoho řádového bratra, který se ostře vymezil proti tancům a nevinný akordeon
«infernuko auspoa» nazval „měchem pekelným“. Nepochybně to byl vzdálený následovník
jistého bratra Francisca Antonia de Palacios, který přišel v roce 1791 s publikací kritizující
lidové tance.15
Tanec „jota“ nicméně nebyl ve 30. letech v době Republiky tak pobuřující jako tanec
«agarrado», avšak mé vzpomínky na to, jak se tančil, jsou poněkud mlhavé. Původní text
pokračuje následovně.
Při tančení „joty“ muži poté, co předvedou několik výskoků s překříženýma
nohama, při nichž se rukou vždy plesknou do jedné z nohou, nadzvednou nohou sukni své
partnerky. Všeobecně vzato, vztahy mezi mladými lidmi nejsou přehnaně prudérní. A dříve
byly ještě méně.
Od dob Pabla Pedra de Astarloa (španělský kněz a lingvista zabývající se baskickým
jazykem, 18. století, pozn. překl.) bylo mnoho napsáno o tzv. baskickém týdnu («astia»).
Rád bych zde podrobně vypsal jednu ukázku toho, jak se denominovalo dnům v týdnu.

“Viva Jesús. Respuesta satisfactoria del Colegio de Misioneros de N. P. San Francisco de la N. Villa de Zarauz
a la consulta, y dictámenes impresos por la N. Villa de Balmaseda, con ocasión de una proposición sobre bailes
equivocadamente atribuida a dos Misioneros del sobredicho Colegio en la Misión que últimamente predicaron en
la mencionada N. Villa. Y de paso una disertación sobre lo lícito o no de los bailes regulares de las Plazas y de
Saraos. Añádanse también algunos avisos importantes a los Señores Curas, Confesores, Alcaldes, Padres de
familia, etc., para el cumplimiento más exacto de sus respectivas obligaciones. Escrita con aprobación del
expresado Colegio por el menor de sus individuos. R. P. F. Francisco Antonio Palacios, Predicador Apostólico y
Ex-Custodio” [„Nechť žije Ježíš Kristus. Uspokojivá odpověď Misijní koleje našeho pána San Francisca z Noble
Villa de Zarauz na vznesenou otázku, a tištěné vyjádření ze strany Noble Villa de Balmaseda u příležitosti
prohlášení o tancích mylně přiřknutému dvěma misionářům z výše zmíněné Misijní koleje, kteří nedávno kázali
v již zmíněné Noble Ville. A při té příležitosti i úvaha o přípustnosti či nepřípustnosti tancích předváděných na
náměstích a při slavnostech. Připojena i některá důležitá upozornění pro pány faráře, pány zpovědníky, pány
starosty a pány otce rodin aj., aby lépe plnili povinnosti jim příslušející. Napsáno s uctivým souhlasem Koleje
tím nejskromnějším z jejích řad. R. P. F. Francisco Antonio Palacios, apoštolský kazatel a bývalý kustos“]
(Pamplona, 1791)
15
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«Astelena», «asteartia», «asteazkena», «ortzeguna», «ortzila», «larunbata» a
«igandia» jsou ve Veře a stejně tak i na zbytku území názvy dnů v týdnu, napsány víceméně
pravopisně správně.
V jedné studii jistého poměrně odvážného muže, otce a řádového bratra Eusebia de
Echalar („Disertación sobre el análisis e interpretación de los nombres toponímicos vascos“
[„Analýza, výklad a vědecké pojednání o baskických místních názvech“]) se uvádí, že
někde říkají sobotě «neskeneguna», případně «neska-eguna», den žen a dívek. Zřejmě je
k tomu vedla víra v jakési nadpřirozené bytosti.16
Faktem ovšem zůstává, že pokud někteří sobotu nazývají takto, není to vzhledem
k povaze všeobecně známých baskických mýtů, čili to netkví ve víře v nadpřirozeno, ale je
to spíše kvůli tomu, že v tu danou sobotu se chlapci pod rouškou noci vypravovali dvořit
svým milým na tzv. setkání přadlen a občas se stalo, že se cestou zpět udála nějaká
nepříjemnost s nežádoucími následky.
Pokud má svobodná žena nebo vdova dítě («borte») vzešlé z tajného nemanželského
svazku a její rodina si přeje vše uchovat v tajnosti, v některých částech navarrských hor
(v údolích Bértizu, Baztánu, Sanestebanu a Basaburúy Menor) vezmou v noci novorozeně
a tajně jej odnesou do jiné vesnice, ne příliš blízké, ani vzdálené, a tam jej položí na práh
některého z domů, zaklepou na dveře a řeknou baskicky: «Emenda ona artzue» („Ujměte
se toho, co jsme zanechali na vašem prahu.“)17
Rodina, která na svém prahu takto odložené dítě nalezne, může vše nahlásit úřadům,
a to tak, že dítě zanese do sirotčince v Pamploně. Nicméně lidé to většinou dělají postaru,
dítě přijmou za vlastní a náležitě jej vychovají. (Údaj převzatý ze zápisu doni Isidory
Echegaray ze dne 18. srpna 1934.)
Jednou z otázek, které trápí některé etnology historicko-kulturní školy, je určit, ve
kterém kulturním období se objevil tzv. ideál panenskosti, který muži považují za

„Navarra“, I, „Geografía general del país vasco-navarro“ [„Obecné geografické pojednání o zemi baskonavarrské“], s. 1 079
17
O tomto zvyku je dokonce i zmínka v písemných zákonech. V díle dona Josého Yanguas y Mirandy
(«Diccionarios de los fueros del reino de Navarra y de las leyes vigentes promulgadas hasta las Cortes de los
años 1817 y 18, inclusive», [„Slovníky výsad a práv království navarrského a platných zákonů uveřejněných
legislativním úřadem v letech 1817 a 1818 včetně“] San Sebastián, I. R. Baroja, 1828) čtu v části věnované
zákonům v oddílu „Děti“ na straně 57 následující: „Jestliže svobodná žena zanechá své nemanželské dítě
v kostele, na ulici nebo na prahu domu, bude zbičována a bude jí nakázáno o dítě se postarat a vychovat jej!“
[Překlad TB]
16
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nahrávající okolnost (v mnoha případech dokonce až nezbytnou) k uzavření sňatku, a tou
je skutečnost, že nevěsta je ještě neposkvrněná panna.
Tento ideál jistě odpovídal velmi poetické představě vyzdvihování osobnosti, avšak
na druhé straně bylo potřeba se alespoň částečně orientovat v oblasti biologie. Přestože se
tento ideál těšil staleté tradici, je jisté, že ten prapůvodní styl smýšlení a konání, který je
lhostejný k výše uvedenému tvrzení, i nadále ovládá myšlení většiny vesničanů, a to
především těch nejchudších. Katolické náboženství bude jistě jedním z těch, která se
zasadila o zavedení ideálu panenskosti, ale nepodařilo se mu vnutit jej všem venkovským
vrstvám, ačkoli lidé z těchto vrstev jsou často těmi nejsilnějšími věřícími.
V tomto případě, stejně jako v mnoha jiných, je třeba poněkud odhlédnout od
motivů čistě duchovních.
Poměrně časté jsou mezi venkovany například sňatky lidí, kteří měli děti ještě za
svobodna, nebo mezi svobodnou ženou s dítětem a mužem, který není otcem dítěte, nebo
lidí, kteří měli děti již po svatbě, ale v intervalu kratším než devět měsíců.18
1974. Někteří starší lidé vyprávěli kolem roku 1934, že bývaly doby, kdy svobodná
žena s dítětem byla povinna každé ráno zvonit na zvon ohlašujíc ranní mši, a někteří
dokonce tvrdili, že výraz „dar la campanada“ (doslova „vyzvánět“, přeneseně „způsobit
rozruch / upozornit na sebe“, pozn. překl.) je odvozen právě od této povinnosti. Zřejmě to
nebylo nic jiného než pouhé rčení. V současnosti se tento typ nepříjemností řeší mnohem
nenápadněji než v době, na kterou odkazuji.
5) Uvedu zde některé ze svatebních a předsvatebních zvyků. Ještě před několika lety bylo
zvykem pořádat přesně v den ohlášek slavnost, které se přezdívalo «Toberak» stejně
jako písním, které se při té příležitosti zpívaly:19
„Tři dny před prvními svatebními ohláškami chlapec, který bydlí na straně farního
kostela nejblíže k nevěstě, zastane funkci „majordoma“, shromáždí zbytek chlapců z dané

V některých vesnicích byly tyto praktiky tak běžné, že se udělovaly odměny manželům, kteří měli potomky až
po devíti měsících od svatby.
V jedné nejmenované vesnici zanechala jedna umírající žena velké dědictví určené k vyplácení odměn ve výši
pětiset peset těm manželům, kteří splnili podmínku přivedení potomka na svět až po uplynutí devíti měsíců od
svatby. Nicméně odměnami se tedy rozhodně nemrhalo, jelikož jen málokdy byla daná podmínka splněna.
19
Pro větší přesnost zde uvádím popis slavnosti uvedený ve článku Pedra Echeniquea, bývalého hráče na txistu
ve Veře, „Toberak (sic) ceremonia nupcial“ [„Toberak (sic) svatební obřad“] v časopise „Txistulari“, VII, ép. 2a,
leden-únor 1934, číslo 5, s. 4-5. Viz také J. A. de Donostia, „Apuntes de Folklore vasco. Toberas“ [„Zápisky
z baskického folkloru. Toberas“] v „Rev. int. de est. vasc.“, XV (1924), s. 1–18, obzvláště s. 7-9, na kterých
uvádí některé písně, «toberas», které mu zaslal José Francisco Aramburu z Very. [Překlad TB]
18
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čtvrti a posléze požádá nevěstu o povolení započít slavnost «Toberak». Jakmile dá nevěsta
svolení, všichni shromáždění chlapci, nesouce tyč ze znělého kovu, se vydají k domu dívky,
která má na straně kostela k nevěstě nejblíže.
Dívka shromáždí všechny dívky z dané čtvrti a s co největší svědomitostí a vkusem
vespolek ozdobí slavnostní tyč vybranými květy a hedvábnými pentlemi živých barev.
V den předmanželských církevních ohlášek všechny dívky i chlapci čekají, až pan
farář ohlásí z kazatelny ohlášky – «preguak». Přesně v tu danou chvíli vezme
„majordomus“ z rukou svého ženského protějšku nazdobenou želenou tyč a za doprovodu
hráče na «txistu», který radostně vyhrává svižný pochod nebo «biribilketa», se skupina
chlapců dá na cestu směrem k domu nevěsty.
Po příchodu všech před dům nevěsty prosí „majordomus“ nevěstu o svolení a
skupina mladíků umístí nazdobenou tyč před dům, kde zůstává celý den na očích, přitahujíc
pozornost sousedů.
Poté, co nevěsta nabídne příchozím «amaiketako», pokrm běžně podávaný o
jedenácté hodině mezi snídaní a obědem (pozn. překl.), všichni se až do odpoledne vzdálí.
Ve čtvrtích nebo usedlostech vzdálenějších od kostela, ve kterých neví, kdy přesně
pan farář oznamuje z kazatelny ohlášky, umisťují nazdobenou tyč před dům nevěsty
zároveň s hlaholem kostelních zvonů ohlašujících moment svatého přijímání.
V ten den odpoledne po skončení nedělní slavnosti «Angelus» (polední mše a zápas
peloty v kostelním frontónu, pozn. překl.), se chlapci opět sejdou a za zvuků «txistu»
následováni z náměstí obyvateli vesnice, mladými i staršími, vydají se k domu nevěsty.
Jakmile tam dojdou, vytáhne „majordomus“ nazdobenou tyč z místa, kam ji ráno umístili,
a slavnostně ji předá nevěstě.
Jeden z chlapců nese ocelovou tyč, kterou ze stran přidržují dva jiní chlapci pomocí
kožených řemenů tak, že za konce řemenů tahají. Další dva chlapci bijí do tyče železnými
trubkami, nejprve v dlouhých intervalech, které postupně zkracují, až vznikne dojem
lehkého vyzvánění. Jen co se kovové vyzvánění více rozezní, «bersolari» (obecné označení
pro lidového baskického umělce, který improvizuje, pozn. překl.) pěje improvizované
chvály na slavnost «etxeko-alaba» („dcera domu“).
První melodie je variací na určitý druh velmi starého žalmu. Verše jsou skládány ve
volném rytmu melodie tak, jak pěvci dovolí momentální inspirace. Poté, co «bersolari»
22
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zazpívá pět šest slok, svatebčané jsou pozvání na «labetako» (jídlo o 4. hodině odpoledne,
pozn. překl.), které servírují sami snoubenci. Všichni svatebčané jim pak nadšeně
provolávají slávu.
Ženich navíc věnuje chlapcům štědré spropitné, aby si na jeho počest oslavu pěkně
užili.“
Tento zvyk se občas obnovuje.
Zvyk, který obnáší recitování nevěstě, případně zpívání popěvků, ať již během
ohlášek nebo přímo v průběhu svatby, má své kořeny v tradici. Těmto popěvkům říkají
v Baztánu i jinde «Yoyak» a jedná se o směsici optimistických a pesimistických postřehů20.
Stejný zvyk je udržován i jinde ve Španělsku, a dokonce i v Evropě. Můj přítel Angel
Irigaray posbíral v onom údolí různé verše a popěvky, kterými je častována nevěsta, s velmi
zajímavým nápěvem. Já sám jsem ve Veře neměl možnost žádné nashromáždit, ačkoli jsem
o některých slyšel vyprávět z úst místních starousedlíků.
Věnu nevěsty se nijak konkrétně neříká, slyšel jsem, že místní se na něj odkazují
jako na «arriyua». V dřívějších dobách se v Oizu a jiných vesnicích nevěstiny věci
stěhovaly do nového domu na voze již v předvečer svatby. Postel se většinou vozila vcelku
navrchu na voze a v průvodu, který vůz doprovázel, vedli berana s velkou smyčkou kolem
krku, kterého ženich věnoval nevěstě. Když průvod dorazil do cíle, dívky se vrhly na berana
a snažily se mu sundat smyčku z krku, jelikož se věřilo, že ta, která to dokáže, se do roka a
do dne vdá. (Údaje zaznamenány doñou Isidorou Echegaray dne 4. srpna 1935.)
V mnoha případech to byla příležitost pro „donatio propter nuptias“, kdy rodiče,
starší manželství, věnovali majetek některému ze snoubenců, který se po svatbě rozhodl
spolu se svou manželkou nebo manželem zůstat v daném domě. Při rozhodování o tom, který
z potomků to bude, nebyl brán žádný ohled na to, zda se jedná o potomka prvorozeného či
nikoli, ani nebyla dodržována tradice dědění v mužské linii, a vše proběhlo bez jakýchkoli
násilností. V původním textu jsem se nijak neomezoval a dal jsem do poznámek pod čarou

20

Například v Oizu, když se má dívka vdát do jiné vesnice, chlapci jdou zpívat na její práh verše, které začínají
takto:
«¡Emen eldunaiz
baño beldurnaiz
pena izangotudizula
maiz, maiz, maiz!»
(Odtud odchází, ale bojíme se, že ji to bude hodně, hodně mrzet.)
(Údaj zapsaný doñou Isidorou Echegaray dne 4. srpna 1935.)
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ukázku manželské smlouvy ze 17. století. Poté jsem ještě přišel do styku s mnoha dalšími
smlouvami a podrobně jsem sledoval následnictví v jedné konkrétní domácnosti.21
Navíc jsem si uvědomil, že tento systém je již několik let v rozkladu, a tudíž také to,
že ta bývalá čest býti «etxekoandre» („paní domu“) ve „stabilním hospodářství“ je dnes
haněna mnoha mladými lidmi, a to především muži, kteří se rozhodli žít v
celibátu.22Nicméně ještě v roce 1944 bylo možné najít pár ukázkových příkladů starých
zvyků.
Azkue23 uvádí, že ve Veře „původní paní domu věnovala nové paní domu rožeň na
znamení toho, že jí předává vládu nad domem“.
Já jsem slyšel jinou verzi, a sice, že si ženy nepředávaly rožeň, ale naběračku, kterou
se rozlévá polévka. O novomanželce, která se hned po příchodu do domu dobře ujme svých
povinností, se říká, že: «Ongui artudu burruntzalia» („Pevně se chopila naběračky“).
Don Bonifacio de Echegaray z vlastní zkušenosti tvrdí, že ve Veře a v Lesace se v
kterýkoli den v týdnu bezprostředně po svatbě, v datum, které stanoví farář, koná mše na
počest zemřelých: „Ještě nedávno tomu tak bylo, že na danou mši šly společně mladá paní
domu se starou a obě je doprovázelo nejbližší příbuzenstvo. A jakmile stáli všichni
shromáždění v kostele na místě, kam se ukládaly dary pro zemřelé, tchyně podala snaše
obyčejný vosk, věnec z bílého těsta a jednu svíčku.“24
Bez jakýchkoli pochyb jsme zde svědky starého rituálu předání ženské autority.
Následují další rituály, které žena provádí po narození prvního potomka a ty, které uvádím
dále, jsou celkem zajímavé.
Má sousedka Lorenza Coñi, narozená v Aranazu, mi vyprávěla, že v její rodné
vesnici ženy po porodu nesměly, až na návštěvu kostela, vůbec vyjít na ulici.
Každopádně bylo mezi ženami v jednotlivých domácnostech mnoho těch, které
nesměly zanedbat domácí povinnosti, jako například nakrmit slepice, prasata a jiná domácí
zvířata. A když bylo nezbytně nutné, aby opustily dům, byť jen vyšly na jeho práh, na jedné
straně z pověrčivosti a na straně druhé z čistě praktického hlediska si na hlavu uvazovaly
šátek, čímž předstíraly, že vůbec nevyšly z domu. Praktikování tohoto zvyku mi nedávno,
21

V Úvodu této knihy, druhý článek citovaný v poznámce pod čarou 14.
Původní text obsahuje manželskou smlouvu ze 17. století. Nepřekládalo se.
23
„Euskalerriàren yakintza…“, s. 280–281 (kap. XI, II, 14). [Překlad TB]
24
„Significación jurídica de algunos ritos funerarios del país vasco“ [„Právní výklad některých baskických
pohřebních zvyklostí“] (San Sebastián, 1925), s. 25. [Překlad TB]
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Od dětství k dospělosti
20. srpna 1935, potvrdila i má sousedka. A nejen to, pan Azkue ho také zmiňuje ve své
knize, zaobíraje se situací v jiné vesnici.
Podle doni Isidory Echegaray ženy v Oizu chodily po porodu do kostela se střešní
taškou na hlavě, kterou si sundaly, jakmile vešly dovnitř. Nicméně doña Isidora tohoto
skutku nebyla očitým svědkem, slyšela o něm jen vyprávět.
Některý den v období čtrnácti dní po porodu, navštíví rodičku její přítelkyně a při té
příležitosti jí přinesou nějakou pozornost, většinou něco dobrého k snědku. I ony jsou
rodičkou podarovány. Této návštěvě se říká «atxo-besta», neboli „svátek starých“, jelikož
žena po porodu již není považována za mladou. V září roku 1933 jsem byl shodou náhod
svědkem takovéto oslavy v domácnosti «Barixen bixkarra».25
V dřívějších dobách byly značné rozdíly mezi oblečením sezdaných a svobodných
lidí. V již zmiňovaném článku o Baztánu z níže uvedeného Madozova slovníku je takto
popsáno oblečení obyvatel daného údolí v první polovině minulého století, a tím jsou
zaznamenány životní zvraty, které se během několika let dotyčnému udály:
„V dobách před válkou za nezávislost (pobíhala 1808–1814 v době napoleonských
válek, kdy Španělsko bojovalo za nezávislost na Francii, pozn. překl.) nosili ženatí muži
krátké kalhoty a kamaše z černého sukna, navrch barevné šle, karmínovou nebo bílou
bavlněnou vestu, krátkou bundu do pasu s rukávy, spíše kratší než delší svrchní pršiplášť
z černého sukna bez rukávů, vlasy svázané na zátylku do culíku černou stužkou nebo
šňůrkou stejné barvy a na hlavě široký klobouk. Jediný rozdíl v oblékání po válce
představují dlouhé kalhoty, které nahradily krátké kalhoty a kamaše, klobouk nahradil
cylindr a vlasy muži nosili ostříhané nakrátko. Svobodní muži si v oné předválečné době
oblékali krátké plátěné kalhoty, přesně padnoucí kamaše z bílé vlny beze švů, vestičku a
sako z rudého sukna, vlasy nosili učesané stejně jako ženatí muži, ale na hlavě měli modrý
baret. Po válce svobodní muži nosili plátěné nebo manšestrové kalhoty a sako stejné barvy
jako před válkou, vestu (buď z vlny nebo hedvábí) převázanou karmínovým pásem,
nakrátko sestřižené vlasy a modrý baret. V zimě se obyvatelé Baztánu oblékali se vším

Podle údajů, které jsem posbíral, je na rituálu křtu jen málo zajímavého. Po odchodu z kostela po právě
proběhlém křtu by měl kmotr hodit peníze chlapcům rozmístěným okolo vchodu do kostela. Tento zvyk je
rozšířeným po celém Španělsku, stejně jako ten, že kmotra pošle faráři dort se svíčkou, nebo, pokud je chudá,
věnec z bílého těsta se svíčkou.
Nemanželské děti jsou křtěny bez jakýchkoli pomp v předem neohlášenou večerní hodinu a žena, která dítě ke
křtu nese, by měla do kostela vstoupit bočními dveřmi.
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Život na baskickém venkově (Vera de Bidasoa)
všudy do nepromokavé dalmátské tuniky černé barvy z hrubé vlny s kapucí do špice, které
se přezdívalo «Cápusay».“26
Tento oděv, nebo jemu podobný, se ve stejné době nosil i ve Veře. Některé rytiny a
obrázky jsou toho dokladem.27
Již je tomu dávno, co se «Kapusai» (jiný přepis «Cápusay», pozn. překl.) nenosí
(přinejmenším ne ve Veře), a stejně tak i postupně mizí i kožené páskové boty, jichž bychom
na vzdálených usedlostech objevili nespočet. Tato obuv se na nohu připevňuje pomocí
řemínků, lépe řečeno tkaniček z ovčí vlny, a noha sama je chráněná pruhy hrubé látky,
většinou vlny, kterým se přezdívá «zapiñak» nebo «xapiñak» (v oblasti Gipúzcoa
«zapiyak»).
V jiných oblastech jsou tyto pruhy látky nahrazeny kamašemi, vyrobenými také
z vlny a určenými konkrétně na nošení do kožených páskových bot.
Během 19. století byl rozšířen zvyk nosit při slavnostních příležitostech plášť a
cylindr, a to především na pohřby. Tyto dvě části oděvu byly též povinné pro městské radní
a jejich zástupce. Jelikož ne všichni výše uvedení, jejichž povinností bylo takovýto plášť a
klobouk nosit, si mohli dovolit je koupit, obecní rada vlastnila několik kusů těchto částí
oděvu, a tak spolu s funkcí obdržel dotyčný muž i kabát a cylindr.
1974. Jak jsem již zmínil dříve, tyto stručné zápisky zde uvedené již ztratily vlivem
času na aktuálnosti, nicméně je možné porovnat je s mými pozdějšími pozorováními z let
1960 až 1970, sebranými v „La crisis del caserío“ [„Krize na venkově“] 28, „El hombre de
campo…“ [„Venkovan“]29 a „Etnografía histórica de Navarra“ [„Historická etnografie
Navarry“]30. Tím končím.
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„Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, etc.“ [„Geograficko-statisticko-historický slovník
Španělska“], don Pascual Madoz, vol. IV, s. 90. [Překlad TB]
27
V usedlosti «Elzaurdia» se zachovalo oblečení z oné doby a najdou se i rodiny, které vlastní nějaké fotografie
svých pradědů dokládající dobový trend oblékání.
28
„Estudios sobre la vida tradicional española“ [„Pojednání o tradičním životě ve Španělsku“], s. 159–166.
29
„De la superstición al ateísmo“ [„Od pověrčivosti k ateismu“], především s. 140–142.
30
III, především s. 343–353.
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3. Komentář k překladu
V následující části této práce bude předložena překladatelská analýza originálu spolu
s hlavními překladatelskými problémy, které se vyskytly při překladu, a typologií
překladatelských posunů, ke kterým došlo při převodu z jednoho jazyka do druhého.
Překladatelská analýza bude vycházet z modelu Christiane Nordové uvedeném v publikaci Text
analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis (1991) a také se bude opírat o publikaci Marie Čechové
Současná stylistika (2008). Typologie vybraných překladatelských posunů bude vymezena na
základě publikace Josefa Dubského Capítulos de estilística funcional comparada (1988) a
Antona Popoviče Teória umeleckého prekladu (1975).
Pro větší srozumitelnost a pro lepší orientaci bude v následující části práce při uvádění
příkladů užito zkratek O a P. Zkratka O bude odkazovat na originální text a zkratka P na text
překladu. Čísla v závorkách budou odkazovat na stranu originálního textu nebo překladu, na
které se daný příklad vyskytuje. Záznam bude vypadat například takto: P (s. 8): „…“.

Představení výchozího textu
K překladu jsem si vybrala druhou kapitolu De la niñez al matrimonio ze druhé části knihy De
la vida rural vasca (Vera de Bidasoa) španělského autora Julia Cara Barojy. Kapitola je
součástí „cyklu“ popisujícího každodenní život a zvyky vztahující se k jednotlivým životním
etapám obyvatel baskického venkova, a to především ve vesnici Vera de Bidasoa a jejím okolí
v polovině minulého století. Jde o autorská pozorování života na venkově, která provedl sám
Julio Caro Baroja, jelikož v dané oblasti nějakou dobu žil a sbíral potřebný materiál na sepsání
knihy, ze které jsem čerpala. I některé další tituly z jeho tvorby se inspirují baskickou historií,
kulturou, zvyky a tradicemi, ale také mytologií a legendami (například Mitos vascos y mitos
sobre los vascos, 1985 aj.). Zajímavostí je, že vydání, ze kterého jsem čerpala, je již druhé
redigované vydání z roku 1974 vydané přesně třicet let po vydání prvním (1944). V tomto
druhém vydání autor vkládá do původního textu celé odstavce poznámek psaných kurzívou, a
tak komentuje, co se za uplynulých třicet let změnilo (přistupuje k textu z diachronního
hlediska). Jedná se tedy i o zajímavou srovnávací analýzu situace života na baskickém venkově.
Kniha De la vida rural vasca byla vydána v rámci cyklu Estudios vascos, který je
souborem sebraných materiálů a očitých svědectví života na baskickém venkově. Tento soubor
27

si klade za cíl seznámit svět s životem, kulturou, lidmi, zvyky, jazykem atd. v tomto zeleném a
svěžím koutě na severu Španělska – se zemí Basků, kteří jsou národem velmi hrdým a
osobitým.
Pokud se vrátíme k překládané kapitole, ze stylistického hlediska se jedná o útvar na
pomezí odborného, zpravodajského a publicistického stylu, konkrétně o reportáž. Marie
Čechová ve své publikaci Současná stylistika (2008) uvádí: „Svou funkcí informativní se jeví
jako útvar zpravodajský, ale styl reportáže může být výrazně analytický a přesahovat do jiných
stylů; […] Každá reportáž přináší přímé svědectví o určité události, popisuje fakta, k nimž
vyjadřuje i postoje autora.“31 Autorova přítomnost je v textu znatelná, autor píše v první osobě,
avšak jedná se o objektivní popis událostí, zvyků a jevů, kterých byl očitým svědkem, nebo o
nichž slyšel vyprávět. Autor nepřidává žádné hodnotící komentáře, ani čtenáři nepředstavuje
žádné osobní názory a domněnky.

ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie a MINAŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: NLN,
Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 265.
31
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3.1. Metoda překladu
Překlad byl proveden v souladu se třemi fázemi překladatelského procesu podle Jiřího Levého:
pochopení, interpretace a přestylizování předlohy. Neboli „překladatel dešifruje sdělení, které
je obsaženo v textu původního autora, a přeformulovává (zašifrovává) je do svého jazyka“.32
Vzhledem ke stáří textu a k silné vázanosti na výchozí kulturu, byla zvolena
dokumentární metoda překladu. „Při dokumentárním překladu jsou určité aspekty původního
textu zachovány a představeny příjemci překladu. Příjemce si je vědom, že se před ním
odehrává komunikační situace, jíž není součástí. […] Mezi příklady dokumentárních překladů
patří literární překlad, filologický překlad a také překlad, který já nazývám „exotizující“ (jelikož
se snaží zachovat „místní kolorit“ zdrojového textu).“33 [Překlad TB]. Vznikl tedy
dokumentární překlad, nicméně funkce textu zůstala zachována.

LEVÝ, Jiří. 2012. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, s. 42.
NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, metodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis. 2. vyd. New York: Rodopi 2005, vii, s. 72-73.
32
33
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3.2. Překladatelská analýza originálu
V následující části budou popsány vnětextové a vnitrotextové faktory na základě modelu
Christiane Nordové uvedeném v publikaci Text analysis in translation: theory, methodology, and
didactic application of a model for translation-oriented text analysis (1991). Na začátek bych
ráda podotkla, že všechny tyto faktory jsou vzájemně propojeny a že na tuto propojenost byl při
analýze výchozího textu brán zřetel.
3.2.1. Faktory vnětextové
3.2.1.1.

Autor a vysilatel

V daném případě je autor textu totožný s vysilatelem. Je jím Julio Caro Baroja, španělský
antropolog, esejista, historik a folklorista. Narodil se 1914 v Madridu a zemřel 1995 ve Veře.
Jeho strýci byli spisovatel Pío Baroja a malíř a spisovatel Ricardo Baroja. Julio Caro Baroja
vystudoval historii na Univerzitě v Madridu a později působil jako vysokoškolský profesor
mimo jiné i v Baskicku. Již od mládí se vášnivě zajímal o etnografii a svou první etnografickou
publikaci napsal ve svých patnácti letech.
V Baskicku trávil Julio Caro Baroja vždy určitou část roku, během které shromažďoval
materiál pro své publikace. Tento kout Španělska jej nezměrně přitahoval. Cyklus Estudios
vascos, v jehož rámci vyšla též kniha De la vida rural vasca (Vera de Bidasoa), obsahuje
celkem 18 titulů. O oblasti Gipúzcoa dokonce se svým bratrem Píem natočili několik
etnografických filmů.34 Julio Caro Baroja zemřel 18. srpna 1995 ve Veře a je zde také
pochován.
Autor nezůstává v textu skryt, jeho přítomnost je jasně zřetelná. Nicméně text je
objektivní a autor v něm nepředkládá žádné subjektivní dojmy či názory. Na některých místech
textu autor přímo oslovuje čtenáře a doporučuje mu další literaturu, ze které je možné o dané
problematice načerpat informace.
3.2.1.2.

Záměr autora

Christiane Nordová35 uvádí, že je třeba rozlišovat mezi záměrem autora, funkcí textu a
dosaženém efektu na čtenáři. Podle ní jsou tyto tři pojmy třemi různými úhly pohledu na jeden

Julio Caro Baroja. WIKIPEDIA La enciclopedia libre [online]. Poslední aktualizace 9. 12. 2016. [cit. 201704-17]. Dostupné z: https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Caro_Baroja
35
NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, metodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis. 2. vyd. New York: Rodopi 2005, vii, s. 47.
34
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a ten stejný aspekt komunikační situace. Její přístup se tak liší od přístupu Karla Bühlera36, který
tyto tři pojmy považuje za vzájemně záměnné. Podle Nordové je záměrem autora myšlen cíl,
kterého chce autor, lépe řečeno vysilatel textu, dosáhnout. Funkcí textu je myšleno, jakou
komunikační funkci text v komunikační situaci splňuje (funkce textu bude podrobněji popsána
v oddíle 3.2.1.7. zabývajícím se funkcí a stylem textu). Dosaženým efektem na čtenáře je
myšleno, jak se čtenář po přečtení textu cítí, jaké stopy na něm text zanechal, neboli jaký na něj
měl celkový účinek. V ideálním případě bude mít text na příjemce přesně takový účinek, jaký
vysilatel textu zamýšlel.
Záměrem Julia Cara Barojy je informovat čtenáře o životě na baskickém venkově. Nejde
tedy o nic jiného než o to přiblížit čtenáři situaci života především ve vesnici Vera de Bidasoa a
jejím okolí, popsat zvyky, které se v daném kraji dodržují a kterých byl autor přímým svědkem,
nebo o nich slyšel vyprávět z úst místních starousedlíků.
Čistě informativní záměr je doložen již v samotném textu tím, že se jedná o přepracované
vydání knihy z roku 1974 (poprvé vydáno 1944), ve kterém autor sám vstupuje do textu a
v odstavcích psaných kurzívou doplňuje a komentuje původní text. Ostatně, jak sám uvádí na
konci překládané kapitoly, jde mu o co nejaktuálnější obraz života na baskickém venkově:
P (s. 26): „1974. Jak jsem již zmínil dříve, tyto stručné zápisky zde uvedené již ztratily vlivem
času na aktuálnosti, nicméně je možné porovnat je s mými pozdějšími pozorováními…“. Co se
týče výše zmíněné aktuálnosti, budu se jí podrobněji zabývat v oddíle 3.2.1.6. týkajícím se
vnětextového faktoru času.
3.2.1.3.

Příjemce

Christiane Nordová37 uvádí, že je rozdíl mezi příjemcem originálu a příjemcem překladu.
V tomto případě je originální text celkem vázaný na kulturu, ve které vznikl, a to kvůli odkazům
na jiné literatury, které poskytnou čtenáři doplňující informace. Proto zde byla tendence
k dokumentárními překladu, i když funkce textu zůstala zachována i vzhledem k příjemci
překladu.

NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, metodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis. 2. vyd. New York: Rodopi 2005, vii, s. 47.
37
NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, metodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis. 2. vyd. New York: Rodopi 2005, vii, s. 52.
36
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Z hlediska příjemce je třeba rozlišovat mezi příjemcem konkrétním a příjemcem
náhodným.38 V tomto případě není text určen žádnému konkrétnímu příjemci (například
konkrétní osobě), nicméně v širším smyslu slova „konkrétní“ je text v první řadě určen
zájemcům o tradiční kulturu a folklor a také historikům a etnografům zabývajícím se kulturou a
zvyky na různých místech naší planety. Autor uvádí odkazy na další publikace, ve kterých může
čtenář nalézt doplňující informace: O (s. 235): “[…] el que quiera enterarse de él puede consultar
algunas obras de carácter deportivo, en las que está explicado.” Odkazování se na díla jiných
autorů je vzhledem k příjemci překladu překážkou, jelikož žádné z citovaných děl nebylo
přeloženo do češtiny. Konkrétněji se tímto budu zabývat v části 3.3.2. Členění textu, grafické
prostředky, interpunkce.
Na druhou stranu, vzhledem k vysoce informativnímu charakteru překládaného textu, by
překlad splnil svou funkci i v případě, že by čtenář nebyl znalý realit uvedených v textu a nebyl
schopen dohledat a přečíst díla, na která se autor odkazuje, jelikož tato díla slouží jen jako
doplňující zdroj informací týkajících se dané problematiky. Text je tedy určen také zájemcům
z řad široké veřejnosti, kteří by měli zájem rozšířit si své kulturní obzory.
Z hlediska pragmatiky, autor se v textu obrací na čtenáře. Neoslovuje jej však přímo,
nýbrž nepřímo: P (s. 13): „[…] ti, které by to blíže zajímalo, nechť hledají podrobnější informace
v některé ze sportovních publikací zabývajících se touto hrou.“
3.2.1.4.

Médium

Z hlediska média se jedná o psaný text publikovaný v knize De la vida rural vasca (Vera de
Bidasoa). Jak již bylo řečeno, kniha byla publikována v rámci cyklu Estudios vascos, který si
klade za cíl zaznamenat povahu života na baskickém venkově a seznámit s ní širokou veřejnost.
Překládaný text je jednou kapitolou ze druhé části knihy zabývající se jednotlivými životními
etapami, tradicemi a činnostmi s nimi spojenými (narození dítěte, dětství, manželství, svatební
zvyky, lidové tance a slavnosti atd.), zatímco v jiných kapitolách je diskutována stavba domů,
povaha obdělávání půdy atd. Některé kapitoly jsou doplněny i obrazovými přílohami, avšak
mnou překládaná kapitola žádné přílohy tohoto typu neobsahuje. Vnětextový faktor média je
úzce spojen také s faktory místa a času, které budou blíže popsány v následujících oddílech.

NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, metodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis. 2. vyd. New York: Rodopi 2005, vii, s. 52.
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3.2.1.5.

Místo

Text je geograficky pevně ukotven, autor provedl svá pozorování v baskické vesnici Vera de
Bidasoa a v jejím okolí. Ostatně, místo je již specifikováno přímo v názvu knihy: De la vida
rural vasca (Vera de Bidasoa). Julio Caro Baroja trávil ve Veře vždy určitou část roku, měl zde
vlastní dům a je zde také pochován. Přesné umístění je v původním textu naznačeno příslovcem
„aquí“: O (s. 230): “Como en todas las regiones y países, se observa aquí entre los chicos…”.
Faktor místa je také provázán s jazykem textu. Díky tomu, že se Julio Caro Baroja
narodil v Madridu, čili že není rodilý Bask, se v textu sice vyskytují baskické výrazy sloužící
k ilustraci kultury a folkloru a jako důkaz autenticity, nicméně je poznat, že baskičtina není
autorovým hlavním jazykem. Podrobněji bude jazyk probrán v oddíle 3.2.2.5. Lexikum.
Když se řekne Baskicko, mohou být poskytnuty dva různé výklady. Zaprvé, pojem může
odkazovat na území, které je obýváno Basky a na kterém většina obyvatel ovládá baskičtinu.
Jednalo by se tedy nejen o území španělské autonomní oblasti País Vasco, ale do této oblasti
by spadala i část Navarry a některá území na jihu Francie. V baskičtině je k tomuto území,
vymezenému spíše z kulturního hlediska, odkazováno jako k Euskal Herria (informace
převzaté z přednášek profesorky Elisabete Manterola na Univerzitě ve Vitorii). Druhým
výkladem „Baskicka“ by tedy byla autonomní oblast País Vasco, která je pevně geograficky
vymezena na mapě jako jeden celek. Baskové byli odjakživa velcí nacionalisté, dokladem toho
je například i teroristická organizace ETA operující na území Baskicka především v době
autoritativního režimu generála Franca.39 Podle Nordové je faktor místa spojen i s politickým
zázemím země. Překládaný text byl napsán za režimu generála Franca, tak se domnívám, že
právě proto neobsahuje žádné politické narážky, ani zmínky o ETA. Navíc je nutno podotknout,
že je napsán spíše z hlediska kulturního vymezení „Baskicka“, tedy vzhledem k oblasti, ke které
se odkazuje jako k Euskal Herria: P (s. 11): „Jelikož je tato varianta [peloty] ve Španělsku i ve
Francii velmi běžná […]“ nebo P (s. 13): „Poslední vesnice, […], je Irurita (Navarra).“
3.2.1.6.

Čas

Text originálu je časově pevně vázán. Nebylo třeba nijak se domýšlet, kdy byl text asi napsán,
jelikož tento údaj je v textu přímo uveden – 1944. Vydání, ze kterého jsem čerpala, je
aktualizované vydání z roku 1974, ve kterém autor sám celými odstavci psanými kurzívou
doplňuje a komentuje původní text z roku 1944. Pokud je tedy například v text uvedeno: “A

ETA. Wikipedia, otevřená encyklopedie [online]. Poslední aktualizace: 9. 4. 2017. [cit. 2017-05-01]. Dostupné
z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna
39
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final del pasado siglo había mayor abundancia de animales silvestres.” (O: s. 236), je jasné, že
se tím „minulým stoletím“ myslí století devatenácté, a ne dvacáté (i když pro současné čtenáře
je minulé století právě stoletím dvacátým).
Uvědomuji si, že jsem si k překladu zvolila starší text a že toto rozhodnutí s sebou nese
jistá úskalí, např. v oblasti jazyka, nebo také takové úskalí, že text již nebude pro čtenáře
atraktivní, jelikož ztratil na aktuálnosti. Na jednu stranu se autor textu snažil, aby byl text co
nejaktuálnější (jak je již uvedeno výše a co také dokládají doplňující pasáže z roku 1974 psané
kurzívou), ale na druhou stranu mám pocit, že se jedná o jakousi snahu napsat text tak, aby
informace v něm obsažené byly zachovány pro budoucí generace. Ostatně, již v době, kdy autor
text psal, byly zvyky, popisované v textu, praktikovány pouze na venkově, velkých měst se tyto
tradice netýkaly. V podobné situaci se různé tradiční zvyky nacházejí i dnes, pokud ovšem již
kompletně nevymizely.
Anton Popovič uvádí40: „Medzi originálom a prekladom existuje rozdiel čo do času a
priestoru „kultúry“. To znamená, že časový odstup, ktorý delí originál od prekladu a jeden
kontext od druhého, možno merať na spoločnom ukazovateli kultúrneho vývoja. [...] Pod
pojmom čas v preklade rozumieme komunikačný rozdiel, ktorý vyplýva z faktu, že originál
a preklad sa nerealizovali v rovnakom historickom (kalendárnom) momente. [...] Pri preklade
staršieho diela vzniká rad problémov, dotýkajúcich sa jeho mikro- i makroštylistiky. [...]
Medzičasový faktor v preklade vymedzuje základná sémantická opozícia medzi princípom
zachovávajúcim alebo historizujúcim a modernizujúcim.“ Při překladu jsem se uchýlila
k historizujícímu principu, o kterém Popovič dále dodává: „Historizujúci preklad je taký,
v ktorom prevláda zacielenie na text vysielateľa literárneho oznamu. Prekladateľ plne
rešpektuje kód vysielateľa, eliminuje vplyv svojho príjemcu, pretože sa chce „stotožniť“
s pôvodným kódom.“ Uvědomuji si, že Anton Popovič ve své teorii mluví o literárním
překladu, nicméně si myslím, že by se tato teorie dala aplikovat i na mnou překládaný text,
který se nachází, jak je již specifikováno výše v oddíle Představení výchozího textu, na pomezí
zpravodajského a publicistického stylu.
3.2.1.7.

Funkce a styl textu

Funkce textu je referenční (podle Romana Jakobsona) a zároveň i odborněsdělná a vzdělávací
(podle Současné stylistiky Marie Čechové). Funkce textu tedy odpovídá záměru autora
40

POPOVIČ, Anton. Poetika umeleckého prekladu: proces a text. V Bratislave: Tatran, 1971. Okno, zv. 1. s. 99100.
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informovat čtenáře o zvycích a lidových tradicích na baskickém venkově, s čímž souvisí i to, že
se z hlediska stylu jedná o reportáž na hranici zpravodajského a publicistického stylu (jak již
bylo zmíněno výše v části Představení výchozího textu). Převládající slohový postup je postup
informační (neboli prostěsdělovací), který „může mít i formu výčtu hromadícího prostě fakta za
sebou, a to v libovolném pořadí“41 (Ve výchozím textu jsou někdy zmiňovány určité informace,
aniž by byly jakkoli navázány na informace předešlé. Více se této problematice textové
koherence budu věnovat v části 3.2.2.1. Téma a obsah.) Dalším slohovým postupem, který je
v textu hojně využíván je slohový postup popisný, který „se blíží informačnímu svou
nekohezností, liší se však rozsahem podávaných informací a tím, že mohou být voleny
subjektivně… Popis směřuje k nadčasovosti…“42
3.2.2. Faktory vnitrotextové
3.2.2.1.

Téma a obsah

Téma překládané kapitoly odpovídá tomu, co se dá vzhledem k titulu knihy očekávat – o životě
na baskickém venkově. Zatímco první část knihy pojednává o typech usedlostí na baskickém
venkově, o tom, jak je stavět a udržovat, a také o typech sezónních prací, druhá a třetí část knihy
se zabývají společností jako takovou. Druhá část (ze které je i překládaná kapitola) se konkrétně
orientuje na jednotlivá životní období (dětství, dospívání, dospělost, smrt) a na tradice a zvyky
v baskické společnosti, poslední část knihy se věnuje literatuře, hudbě a náboženství. Pro lepší
ilustraci jsou některé kapitoly doplněny obrázky nebo různými náčrtky, avšak překládaná
kapitola jimi doplněna není. Jsou v ní ale ve dvojitých bočních uvozovkách uvedena slova
v baskičtině, která jsou ovšem v textu přehledně vysvětlena, tudíž pro jejich pochopení není
třeba žádná znalost baskického jazyka. Slouží pro ilustraci dané kultury a také čtenáře jakoby
přenáší na místo, ve kterém je text zakotven a jehož reálie autor popisuje.
Jak je již zmíněno výše, překládaná kapitola se zabývá jednotlivými životními obdobími
Basků žijících na venkově a tradicemi a událostmi s těmito obdobími spojenými. Na začátku
kapitoly je uvedeno, že autor rozebere následujících šest „okruhů“: 1. dětství a dětské hry, 2.
dospívání a sporty, 3. tance, 4. zvláštní zvyky, 5. svatební a předsvatební zvyky a 6. život vdané
ženy. Autor tyto „okruhy“ postupně podrobněji rozebírá. Ačkoli spolu jednotlivá popisovaná
životní období úzce souvisí (navazují na sebe), text vykazuje jisté nedostatky v koherenci. Na

ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie a MINAŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: NLN,
Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 108.
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Tamtéž. s. 109.
41

35

některých místech by bylo vhodnější, kdyby byla koherence (například mezi odstavci) vyjádřena
explicitněji, aby byla pro čtenáře orientace v textu jednodušší a přímočařejší. S tím souvisí i
užívání prostředků sloužících k dosažení koheze textu – autor je na mnoha místech implicitní,
ačkoli by s ohledem na čtenáře bylo lepší, kdyby se vyjadřoval explicitněji:
O (s. 234): “El partido comienza. El sacador bota la pelota en el botillo […].”
P (s. 12): „Hra začne tím, že hráč vylosovaného týmu rozehraje míč tak, že jej odrazí
od kamenné stoličky […].“
(Ve výše uvedeném případě chtěl autor pravděpodobně napodobit styl komentátorů
sportovních zápasů, nicméně zbytek odstavce je spíše vysvětlováním pravidel hry než
popisováním událostí na hřišti, proto se domnívám, že je zde na místě vyšší explicitnost, a proto
také došlo k usouvztažnění první a druhé věty.)
3.2.2.2.

Presupozice

Jak uvádí Christiane Nordová43, presupozice kladené na čtenáře se vztahují k předmětům a
„reáliím“ vlastním výchozí kultuře. Presupozice jsou znalosti, o kterých autor předpokládá, že
jimi čtenář disponuje. V případě překládaného textu se tedy presupozice čtenáře výchozí a
cílové kultury nutně liší vzhledem k povaze výchozího textu a jeho vázanosti na výchozí
kulturu. Ostatně, autor sám vyjadřuje předpoklad, že čtenáři jsou již alespoň částečně
obeznámeni s Baskickem, jeho kulturou, zvyky a společností: P (s. 14): „[…] jelikož tato
problematika je jistě všem, kteří četli něco z literatury o této zemi, velmi dobře známá.“
Český čtenář se tak nachází v jisté nevýhodě, jelikož jsou na něj kladeny mnohem vyšší
nároky než na čtenáře vázaného na výchozí kulturu, u kterého se předpokládá, že již nějaké
základní znalosti má. Na druhou stranu je nutné dodat, že text je natolik popisný a informativní
a pojednává o tématech, které nejsou českému čtenáři úplně cizí, že pro něj text bude
srozumitelný, aniž by musel nutně znát nějaké doplňující informace o výchozí kultuře. Na
místech, která by českému čtenáři srozumitelná býti nemusela, jsem se některé jevy snažila
dovysvětlit intratextovými vysvětlivkami. Činila jsem tak vědomě a snažila jsem se českého
čtenáře nepodcenit.

NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, metodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis. 2. vyd. New York: Rodopi 2005, vii, s. 96.
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3.2.2.3.

Kompozice

Jak již bylo řečeno, překládaná kapitola je převzata z publikace De la vida rural vasca (Vera de
Bidasoa), která náleží k cyklu Estudios vascos zaměřeného na Baskicko, jeho kulturu,
společnost a tradice. Kniha je členěná na tři části (překládaná kapitola je převzata ze druhé části
knihy) a jednotlivé části jsou členěny na kapitoly. Samotná překládaná kapitola se skládá ze šesti
podkapitol a jednotlivé podkapitoly jsou členěny na odstavce. Španělština je oproti češtině
mnohem kondenzovanější a syntakticky složitější, a proto jsou odstavce ve španělských textech
kratší než v textech českých44. V některých případech je odstavec ve španělštině tvořen pouze
jednou větou:
O (s. 227): “La niñez en los caseríos se puede dividir en dos etapas: la primera, en la
que el niño está preferentemente bajo la influencia materna, y la segunda, en la que
comienza su duro aprendizaje, en la que trabaja todo lo que puede, bajo la vigilancia
paterna sobre todo.”
Nutno dodat, že odstavce nejsou vždy jasně logicky napojeny a místy dochází
k myšlenkovým skokům z jednoho tématu na druhý, aniž by to autor v textu naznačil
příslušnými prostředky. Názvy podkapitol ne vždy přesně odpovídají tomu, o čem se v dané
kapitole hovoří, což by čtenář mohl považovat za poměrně matoucí.
Některé kapitoly z první části knihy jsou doplněny i o obrazovou dokumentaci a o různé
nákresy a grafy sloužící pro lepší orientaci čtenáře a také pro ilustraci popisované problematiky,
nicméně v překládané kapitole se žádné prvky této povahy nevyskytují.
Text dále vykazuje vysokou míru intertextovosti, jelikož se odkazuje na jiná díla, která
čtenáři mohou poskytnout doplňující informace o popisovaném jevu. Odkazování na jiná díla je
provedeno formou poznámek pod čarou (struktura poznámek pod čarou byla při překladu

44

„Z mezijazykového hlediska se jako závažný jeví zejména fakt, že zřejmě existuje nepřímá úměra mezi
průměrnou délkou odstavce a počtem výpovědí (syntaktických celků), které ho tvoří. Při analýze španělských a
českých srovnatelných textových vzorků byly získány následující údaje: zatímco ve španělštině byl průměrný
odstavec tvořen 2,30 výpověďmi, jimž odpovídá 5,84 gramatických vět, případně 6,26 propozic (zahrnují
gramatické věty i polovětné konstrukce), v češtině byly tyto hodnoty daleko vyšší: 5,39 výpovědí; 9,70
gramatických vět a 9,71 propozic. Odlišnosti mezi oběma jazyky se projevují i na nižší rovině výstavby textu: na
rovině jednotlivých výpovědí. Zatímco průměrná španělská výpověď odpovídala 2,56 gramatickým větám, resp.
2,71 propozicím, průměrná česká výpověď byla tvořena 1,82 propozicemi. Z uvedených údajů vyplývá, že
průměrný odstavec ve španělských neliterárních textech je sice kratší než v češtině, obsahuje méně výpovědí, ale
tyto výpovědi jsou syntakticky složitější.“ KRÁLOVÁ, Jana. 2012. Vybrané problémy španělské stylistiky na
pozadí češtiny. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. s. 23-24.
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zachována). Autor rovněž cituje některé své současníky, případně texty jiných autorů, které
vkládá v uvozovkách do svého textu.
Text je navíc doplňován celými odstavci napsanými kurzívou, které byly do původního
textu z roku 1944 přidány samotným autorem třicet let po prvním vydání a jejich úkolem je
aktualizovat informace uvedené v původním textu.
3.2.2.4.

Neverbální prostředky

Neverbálními prostředky se označují prostředky převzaté z nejazykových kódů, které slouží
k odlišení, zdůraznění či doplnění informace obsažené v textu.45 Ukázkou neverbálních
prostředků v textu je dělení překládané kapitoly na jednotlivé tematické podkapitoly, které je
jsou označeny čísly od 1 do 6. Díky tematickému vymezení jednotlivých podkapitol je text lépe
strukturovaný a umožňuje čtenáři lepší orientaci. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že text
v tomto směr vykazuje jisté nedostatky, jelikož například v poslední podkapitole je o Vdané
ženě uvedeno jen minimum informací a prakticky celá kapitola se zabývá tím, jak se oblékali
muži.
3.2.2.5.

Lexikum

Text je z geografického hlediska silně vázán, což se odráží v místních názvech. „Centrálním“
místem, o kterém text pojednává je vesnice Vera de Bidasoa, která se nachází na severu
Baskicka, prakticky až u hranic s Francií. Další místní názvy jsou například Aranaz (O s. 232),
Ituren, Zubieta (O s. 235), Oiz (O s. 248) atd.
Další ukázkou geografické vázanosti a silné provázanosti textu s výchozí kulturou je
četný výskyt výrazů v baskičtině v originálním textu. Tyto výrazy se v původním textu
vyskytují ve dvojitých bočních uvozovkách a takto byly ponechány rovněž i v překladu.
O (s. 236): “De otras bestias, tales como tejones, «azkanarruak»; ardillas,
«katrakutxintxak»; zorros, «axeriyak»; […].”
P (s. 14): „Občas se podaří ulovit nějakého toho jezevce («azkanarruak»), veverku
(«katrakutxintxak»), lišku («axeriyak»), […].“
Při pobytu v baskické Vitorii jsem měla možnost osobních konzultací s profesorkou
Elisabete Manterola, která mi většinu výrazů v baskičtině objasnila a poradila, jak se překládají
do španělštiny. Většina baskických výrazů se v textu vyskytuje již přímo se svým španělským
NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, metodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis. 2. vyd. New York: Rodopi 2005, vii, s. 108.
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ekvivalentem, a slouží tak pouze k ilustraci kultury a jazyka a pro dotvoření atmosféry. Při
překladu byla tato kompozice dodržena.
Jazyk textu je spisovný, místy až knižní, což souvisí s dobou vzniku textu (polovina
minulého století). Autor nadužívá například konstrukcí typu „haber de“: O (s. 228): “Para
entonces ha de cambiar los dientes”, nebo “he aquí que”: O (s. 243): “Más he aquí que en un
estudio, […].”, nebo O (s. 246): “He aquí una descripción de […].” Při překladu byla snaha
dodržet knižnost originálu, a proto bylo taktéž užito některých prostředků, které jsou v současné
češtině považovány za knižní až archaické (například užití přechodníků).
Je zajímavé podotknout, že některé konzultované baskické výrazy jsou podle profesorky
Elizabete Manterola hovorové, archaické, či nejsou napsány pravopisně správně. Tento fakt
opět souvisí s dobou vzniku textu a vývojem, kterým si jazyk prošel od poloviny minulého
století do současnosti. Některé výrazy jsou navíc napsány dialektem, který odráží jejich
vázanost k určité geografické oblasti.
3.2.2.6.

Syntax

Text je ze syntaktického hlediska propracovaný a vyskytují se v něm především delší,
kondenzovanější souřadná či podřadná souvětí, prokládaná větami jednoduchými. Užití
jednoduchých vět (které občas tvoří samy o sobě jeden odstavec) přispívá ke gradaci textu,
nicméně, na druhé straně, v češtině poněkud ruší plynulost četby. Proto došlo v místech, kde to
vyžadovala logická návaznost, ke spojení více odstavců v jeden (například P s. 7, první a druhý
odstavec).
Jak již bylo řečeno výše, funkce textu je referenční (Roman Jakobson), ale i
odborněsdělná a vzdělávací (podle Současné stylistiky Marie Čechové). S tím souvisí i výstavba
textu a užití popisného slohového postupu. V textu se vyskytují v hojné míře popisné pasáže a
výčty: O (s. 237): “Más abundancia hay de caza de pluma: becadas, avefrías, tórtolas, tordos:
«xoxuak», y, por último, palomas: «usuak», […].” Popisný slohový postup byl užit například
při popisování baskické hry pelota nebo při popisování jednotlivých tanečních figur.
Užitím modálních sloves (O s. 227: “La niñez en los caseríos se puede dividir […]”
nebo O s. 238: “Los gansos han de quedar […]”) a zvratného pasiva (O s. 231: “Es cuando en
casa se le comienza a considerar […]”) je dosaženo „zdvořilosti“ ke čtenáři („cortesía“). Dále
je v textu používán indikativ jako prostředek jistotní modality, a skutečnost je tak konstatována
jako fakt, například: O (s. 251): “Vemos aquí, sin duda, un viejo ritualismo […]”.
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3.2.2.7.

Suprasegmentální prvky

Za neverbální prostředky užité v překládaném textu bychom mohli označit užití kurzívy při
psaní některých odstavců. Konkrétně se jedná o odstavce obsahující doplňující informace a
postřehy, které autor vpisuje do prvního vydání tohoto textu třicet let poté. Autor upřesňuje, jak
se situace změnila a v čem již původní text není aktuální, a rovněž komentuje své počínání při
psaní původního textu:
O (s. 249): “De ello en el texto viejo no traté limitándome a dar, en nota, un contrato
matrimonial del siglo XVII.”
Celkový „tón“ textu naznačuje autorovu skromnost. Autor vystupuje v textu jako
nezávislý pozorovatel, jehož jediným úkolem je zaznamenat, co se děje kolem něj. Mezi
suprasegmentální prvky by se dalo zařadit i užití citoslovcí: O (s. 232, poznámka pod čarou 4):
“[…] y le grita «¡Eup!» y el otro contesta «¡Eee!» […].”
Některé španělské výrazy (obzvláště ty spojené s kulturou, folklorem a denní životem
Basků) jsou v textu pro ilustraci doplněny ekvivalentními výrazy v baskičtině. K označení
baskických slovíček bylo v originálním textu užito dvojitých bočních uvozovek: O (s. 233):
“[…] a los que ganan les toca sacar, se dice de ellos que están en el saque («sakia»), y de los
contrarios, que están en el resto («errestua»).” Uvozovky jsou tedy dalším příkladem
suprasegmentálního prvku. Podrobněji o dalších typech uvozovek, které se v textu objevují,
bude pojednávat kapitola 3.3.2. Členění textu, grafické prostředky, interpunkce.
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3.3. Hlavní překladatelské problémy
3.3.1. Rovina lexikální
Na rovině lexikální se při překladu vyskytlo několik překladatelských problémů. První z nich,
který se objevil hned v prvním odstavci, se váže k vyjádření množného čísla ve španělštině.
Výraz „niños“ může totiž být chápán jako obecné označení pro děti (bez určení pohlaví), ale
zároveň se může omezovat jen na mužské pohlaví. Ve druhém odstavci se objasňuje, že autor
hovoří pouze o chlapcích (protože užívá výrazu „mozo“):
O (s. 227): “[…] la segunda, cuando el niño se hace mozo, a los quince años o cosa
así.”
P (s. 7): „Druhé období končí přibližně v patnácti letech, kdy se z chlapce stává mladý
muž.“
Nicméně v dalším odstavci autor opět užívá slova „niños“ k označení všech dětí.
Vyplývá z toho, že při překladu bylo třeba se rozhodnout dle kontextu, zda autor myslí jen
chlapce, či chlapce i dívky dohromady.
O (s. 227): “Lo primero que se hace con los niños para preservarles de todo mal es
ponerles los Evangelios.”
P (s. 7): „Aby byly děti uchráněny před vším zlým, dostávají úryvky z evangelií.“
Dalším problematickým slovem, s jejímž překladem jsem se potýkala, bylo slovo
„caserío“. Slovník RAE uvádí u „caserío“ následující významy: 1. conjunto de casas de una
población, 2. conjunto formado por un número reducido de casas a 3. casa de labor típica del
País Vasco y Navarra.46 Podle kontextu bylo toto slovo poté překládáno nejen s výše uvedenými
významy, ale také s významy přenesenými, či při překladu došlo ke generalizaci:
O (s. 227): “La niñez en los caseríos se puede dividir en dos etapas: […].”
P (s. 7): „Dětství se dá na venkově rozdělit do dvou období.“
O (s. 227): “La primera etapa termina a los ocho años, aproximadamente (antes si el
caserío es pobre); […]”
P (s. 7): „První období trvá přibližně do osmi let věku dítěte (někdy ovšem končí i dříve,
pokud je domácnost chudá).“

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [online]. Vigésima segunda edición. [cit.
2017-04-17]. Dostupné z: http://dle.rae.es/?id=7oKNpTy
46

41

O (s. 247): “En los caseríos y barrios alejados de la iglesia, […]”
P (s. 22): „Ve čtvrtích nebo usedlostech vzdálenějších od kostela, […]“
Slovní spojení, které se ukázalo jako nepřeložitelné, bylo „onza de seis duros“, jelikož
ani rodilí mluvčí, kterých jsem se ptala, nevěděli, k jaké konkrétní částce by se tento údaj měl
ve španělštině vůbec odkazovat. „Duro“ je pět peset (španělská měna před zavedením eura),
„onza“ by teoreticky mohla být váhová jednotka. Na internetu jsem dohledala, že v tomto
slovním spojení mohlo dojít k elipse, a že by tedy mohlo znít následovně: „onza de oro
equivalente a dieciséis duros“. Nicméně, vzhledem k tomu, že se jednalo o nedůvěryhodný
zdroj, přistoupila jsem po konzultaci s vedoucí práce, paní profesorkou Královou,
k následujícímu řešení (jelikož není důležité, jak byla odměna vysoká, ale je důležité, že se
jednalo o zaznamenatelnou částku):
O (s. 236): “En vera pagaron una «onza de seis duros» al casero que cogió el último
lobo.”
P (s. 14): „Starousedlík z Very, který ulovil posledního vlka, dostal za svůj úlovek odměnu ve
zlatě.“

Toponyma, ke kterým se v textu vztahuje slovo „pueblo“, například Vera, jsou dnes sice
městy (alespoň většina z nich), nicméně v polovině minulého století se vskutku jednalo ještě o
vesnice, proto bylo slovo „pueblo“ překládáno jako „vesnice“ či „osada“:
O (s. 235): “En Oiz y otros pueblos […].”
P (s. 13): „V osadě Oiz, ale i jinde, […]“
V předešlém případě došlo ke generalizaci („jinde“), ale zároveň ke kompenzaci („osadě
Oiz“).
O (s. 236): “El último pueblo que conserva cierto gusto para los juegos viejos es
Irurita.”
P (s. 13): „Poslední vesnice, ve které ještě alespoň trochu přetrvává chuť hrát staré hry,
je Irurita (Navarra).“
S tím souvisí další problém, již všeobecnějšího charakteru, a sice překlad toponym
obecně. Názvy vesnic byly při překladu zachovány a k názvům (například) řek, byl přidán
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obecný klasifikátor, který podle Knittlové47 překladatelé přidávají k názvům čtenářům cílové
kultury neznámým, a tím jej zařazují do určité pojmové oblasti:
O (s. 237): “En el Bidasoa, hasta no hace mucho, había también nutrias.”
P (s. 14): „V řece Bidasoe se také celkem donedávna volně vyskytovaly nutrie.“
V textu se v poměrně hojné míře vyskytují též odborné výrazy týkající se peloty,
baskického národního sportu (la pelota vasca), a tanců. V případě terminologie týkající se
tanců, byla obecná označení typů tanců napsána kurzívou (contrapases, P s. 18). Názvy
konkrétních tanců, pokud byly ve španělštině, byly napsány ve dvojitých uvozovkách
(„paloteado“, P s. 18) a názvy tanců v baskičtině byly napsány ve dvojitých bočních
uvozovkách («makil-dantza», P s. 18).
Vysoká vázanost na výchozí kulturu je demonstrována užitím výrazů v baskičtině, které
se v textu vyskytují v hojné míře. Jsem velmi vděčná, že jsem mělo možnost tyto výrazy ve
Vitorii konzultovat s rodilou mluvčí, profesorkou Elisabete Manterola. Ukázalo se, že většina
baskických výrazů stojí v textu poblíž svých španělských ekvivalentů, nicméně vyskytly se i
některé, jejichž španělský ekvivalent v textu obsažen nebyl. Elisabete Manterola mi objasnila
význam těchto výrazů, a ten byl poté českému čtenáři přiblížen pomocí intratextových
vysvětlivek. Text je zajímavou ukázkou bilingvismu, který v Baskicku panuje do dnešních dní
(a je přeci jen o něco více zastoupen ve venkovských oblastech než ve městech). Bilingvismus
je v textu doložen například dvojjazyčnými dětskými rozpočítávadly na straně 230 v originále.
Dvojjazyčná podoba těchto říkanek byla při překladu zachována, aniž by do ní bylo jakkoli
zasahováno.
Jak již bylo řečeno výše, celkový styl textu a použitá slovní zásoba, jsou příznakové pro
spisovný až knižní psaný jazyk. Při překladu byla snaha kompenzovat tuto skutečnost například
užitím přechodníků, které jsou v současné češtině považovány za prostředek knižní až
archaický:
P (s. 16): „Mladí muži, držíce se za ruce, stojí v řadě vedle sebe mírně natočeni do
směru tance.“
P (s. 17): „[…] kteří nyní stojí tváří v tvář, započnou další tanec plný piruet a výskoků,
vzájemně se k sobě přibližujíce, jako kdyby se chtěli vyzvat na souboj.“

KNITTLOVÁ, Dagmar. 2010. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
s. 92.
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3.3.2. Členění textu, grafické prostředky, interpunkce
Jak již bylo řečeno výše, vzhledem k odlišnosti jazykových systémů a rozdílné konvenci
španělských a českých srovnatelných textů, bylo při překladu v zájmu zachování a zvýraznění
logické návaznosti a textové koherence přistoupeno ke spojování více odstavců v jeden
(například došlo ke spojení prvních dvou odstavců na straně O 227). Členění na jednotlivé
podkapitoly bylo zachováno přesně jako v originálu.
V textech originálu i překladu bylo užito různých typů uvozovek. Styl některých
uvozovek byl zachován, jako například dvojité boční uvozovky užité k označení výrazů v
baskičtině:
O (s. 227): “Estos Evangelios se encierran en unos saquitos que penden del cuello por
una cinta, y que reciben el nombre de «kuthunak».”
P (s. 7): „Schovají se do váčku, který nosí děti na šňůrce na krku a kterému se říká
«kuthunak».“
K označení výrazů ve španělštině, které označovaly například název nějaké hry, bylo
při překladu užito dvojitých uvozovek (zatímco v originálním textu byly uvozeny dvojitými
bočními uvozovkami stejně jako výrazy baskické):
O (s. 231): “[…] el de «melastiro», que no es otro sino el que llaman en Madrid «dola».”
P (s. 10): „Jiná zimní hra, „melastiro“, je totožná se hrou, které se v Madridu říká „dola“
[…]“
Dvojitých uvozovek bylo užito též k označení některých výrazů v češtině:
P (s. 7): „Nohy“ jsou zpevněny laťkami a každá z nich je opatřena dřevěným kolečkem.
P (s. 8): „Jmenuje se «Purra, purra zarnaza» („Ná pipi pipi ná“ pozn. překl.)“
Španělština a čeština vykazují určité rozdíly, co se týče interpunkce. Například středník
ve španělštině „označuje pauzu nadřazenou čárce a podřízenou tečce“ a užívá se mimo jiné „pro
oddělení prvků ve výčtu, které jsou odděleny čárkou, a pro oddělení juxtaponovaných vět“. „V
případě velmi dlouhých syntaktických celků se doporučuje volit tečku.“48 Ve výčtech byl
středník většinou nahrazen závorkami:

KRÁLOVÁ, Jana. 2012. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. 1. vyd. Praha: Univerzita
Karlova, Filozofická fakulta, s. 30.
48
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O (s. 236): “De otras bestias, tales como tejones, «azkanarruak»; ardillas,
«katrakutxintxak»; zorros, «axeriyak»; hurones, «guduak»; martas, «pototsak», etc., se
han cazado ejemplares de vez en cuando.”
P (s. 14): „Občas se podaří ulovit nějakého toho jezevce («azkanarruak»), veverku
(«katrakutxintxak»), lišku («axeriyak»), fretku («guduak»), kunu («pototsak») a jiná
zvířata.“
V případě juxtaponovaných vět byly tyto odděleny čárkami místo středníky:
O (s. 239): “Porque el «aurresku» es una danza de cortesía ante todo; no imita actos de
guerra, como la «ezpata-dantza»; ni las faenas agrícolas, como la «makil-dantza».”
P (s. 16): „«Aurresku» je především tanec dvornosti, nezpodobňuje válečné činy, jako
například tanec «ezpata-dantza», ani fyzickou námahu při práci na poli jako tanec
«makil-dantza».“
V některých případech je odlišné i užití dvojtečky ve španělštině a v češtině. V případě,
kdy byla dvojtečka užita v originálním textu „pro zdůraznění následujícího členu nebo pro
uvození výčtu“49, v češtině došlo (v daných případech) k nahrazení dvojtečky tečkou:
O (s. 232): “Cuatro clases de juegos de pelota se han practicado aquí: el más corriente
hoy día es el de pelota a mano, […].”
P (s. 11): „Ve Veře se hrají čtyři typy pelot (typická míčová hra v Baskicku, pozn.
překl.). Tou nejběžnější je pelota hraná rukou, „pelota mano“, […].“
O (s. 227): “La niñez en los caseríos se puede dividir en dos etapas: la primera, en la
que […].”
P (s. 7): “Dětství se dá na venkově rozdělit do dvou období. Nejprve […].“

Poznámky pod čarou
Text originálu obsahuje propracovaný aparát poznámek pod čarou, ve kterých autor doplňuje
informace uvedené v textu, nebo cituje literaturu, ze které čerpal, nebo čtenáře odkazuje na
sekundární literaturu, ve které je možné najít další informace ohledně probíraného tématu. Když
tedy vyvstala při překladu nutnost něco dovysvětlit, vzhledem k uzavřenosti aparátu poznámek
pod čarou, jsem volila intratextové vysvětlivky.

KRÁLOVÁ, Jana. 2012. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. 1. vyd. Praha: Univerzita
Karlova, Filozofická fakulta, s. 29.
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Intratextové vysvětlivky se týkaly většinou drobných doplnění ohledně baskické
kultury, případně baskických výrazů, které mi vysvětlila paní Elisabete Manterola nebo které
mi doplnil pan Antonio Rivas, nebo znalostí, které jsem získala během studia a rozhodla se na
jejich základě čtenáři dovysvětlit některé skutečnosti. Uvědomuji si, že ne vždy je v textu řádně
ocitováno, kde jsem dané informace získala, nicméně jsem nechtěla text již více zatěžovat tím,
že bych zdroje informací uváděla přímo do intratextových vysvětlivek, nebo tím, že bych
zavedla nový poznámkový aparát na konci překladu. Pasáže, které jsem doplnila intratextovými
vysvětlivkami na základě výše uvedených důvodů, jsou následující:
P (s. 10): „Dalšími celoročními hrami jsou «pote-pulla» (ve standardní španělštině
známé jako „bote-bote“, pozn. překl.), […]“
P (s. 13): „Jiná varianta této hry, tzv. „a largo“, hraná na hřišti s pouze jednou zdí a ne
dvěma, se dříve hrávala například v Iturenu (Navarra) a v Zubietě (Gipúzcoa,
Baskicko).“
P (s. 16): „[…] tak se v minulosti tančilo «aurresku» za zvuků typického baskického
hudebního nástroje žesťového typu zvaného «txistu».“
P (s. 22): „Poté, co obdarovaná nevěsta nabídne příchozím «amaiketako», pokrm běžně
podávaný o jedenácté hodině mezi snídaní a obědem (pozn. překl.), […].“
P (s. 22): „V ten den odpoledne po skončení nedělní slavnosti «Angelus» (polední mše
a zápas peloty v kostelním frontónu, pozn. překl.), […].“
P (s. 22): „Jen co se kovové vyzvánění více rozezní, «bersolari» (obecné označení pro
lidového baskického umělce, který improvizuje, pozn. překl.) pěje improvizované
chvály na slavnost «etxeko-alaba» („dcera domu“).“
P (s. 23): „Poté, co «bersolari» zazpívá pět šest slok, svatebčané jsou pozvání na
«labetako» (jídlo o 4. hodině odpoledne, pozn. překl.), které servírují sami snoubenci.“
P (s. 24): „[…] že ta bývalá čest býti «etxekoandre» („paní domu“) […].“
Odkazy na jiná díla
Autor textu originálu poměrně často odkazuje na jiná díla, ve kterých čtenář může nalézt
doplňující informace ohledně probíraného tématu. Problém je, že žádné z děl, na která se autor
odkazuje, nebylo přeloženo do češtiny (ověřovala jsem v různých databázích uvedených
v Bibliografii). Český čtenář je tak „diskriminován“, jelikož (s vysokou pravděpodobností)
neumí jazyk a díla si nebude moci přečíst (nehledě k tomu, že v České republice zřejmě ani
nebudou k sehnání).
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Názvy děl, na která se autor odkazuje, byla při překladu pro českého čtenáře alespoň
orientačně přeložena ve hranatých závorkách. Bohužel tak byla porušena konzistence překladu,
jelikož tituly děl napsaných v baskičtině přeloženy nebyly, a to z důvodu nedostatečných
znalostí baskického jazyka. K překladu španělských titulů jsem se rozhodla z toho důvodu, že
jsem chtěla vyjít vstříc českému čtenáři a poskytnout mu alespoň určitou představu o tom,
k čemu se daný titul odkazuje. Svou roli sehrál i fakt, že poznámka pod čarou 15 (titul díla
zabírá celý odstavec) působila bez překladu poněkud nepatřičně a mohla budit mylný dojem,
že překladatel na její překlad zapomněl.
3.3.3. Odlišné presupozice čtenářů výchozí a cílové kultury
Zlata Kufnerová uvádí, že „orientovanost na presupozice, tj. předpokládané znalosti,
informovanost, zkušenost, stupeň zainteresovanosti čtenáře překladu je přední povinností
překladatele“50. Některé reálie týkající se výchozí kultury byly tedy českému čtenáři přiblíženy
a osvětleny formou intratextových vysvětlivek.
Rozhodně bylo nutné ozřejmit, že pelota je baskický národní sport a rovněž bylo nutné
dovysvětlit některé termíny týkající se této sportovní aktivity:
O (s. 232): “Cuatro clases de juegos de pelota se han practicado aquí: el más corriente
hoy día es el de pelota a mano, en frontón libre, […].”
P (s. 11): „Ve Veře se hrají čtyři typy pelot (typická míčová hra v Baskicku, pozn.
překl.). Tou nejběžnější je pelota hraná rukou, „pelota mano“, na otevřeném venkovním
hřišti zvaném frontón, které přiléhá ke kostelu.“
Díky možnosti konzultovat text ve Vitorii s profesorkou Elisabete Manterola, jsem
mohla poté při překladu dovysvětlit českému čtenáři leckteré kulturní reálie, a to především ty
vyjádřené v textu baskickými výrazy. Elisabete mi poskytla i nějaké doplňující informace, které
mi pomohly utvořit si vlastní představu o baskických zvycích a tradicích. Jednou ze zajímavostí
bylo, že rozpočítadlo uvedené na straně 230 v originálu, je součástí písně Baga biga higa od
Mikela Laboy (odkaz k videu na youtube je uveden v Bibliografii).

KUFNEROVÁ, Zlata, Milena POLÁČKOVÁ, Zdena SKOUMALOVÁ, Vlasta STRAKOVÁ a Jaromír
POVEJŠIL. Překládání a čeština. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994, s. 14.
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3.4. Typologie překladatelských posunů
V následující části budou uvedeny překladatelské posuny, vědomě uplatněné při převodu textu
z jednoho jazyka do druhého. Budu se opírat o vymezení překladatelských posunů uvedené v
publikaci Josefa Dubského Capítulos de estilística funcional comparada: kapitoly z
porovnávací funkční stylistiky (1988) a v publikaci Antona Popoviče Teória umeleckého
prekladu (1975).
3.4.1. Modulace
Při překladu bylo užito též modulace neboli sémantické změny hlediska:
O (s. 227): “[…] y la segunda, en la que comienza su duro aprendizaje, en la que trabaja
todo lo que puede, bajo la vigilancia paterna sobre todo.”
P (s. 7): „[…] a později, kdy se učí různým dovednostem a začíná pracovat, je především
pod dohledem otce.“
O (s. 230): “Esto mismo se repite hasta que no queda ningún pollo.”
P (s. 8-9): „Takto se to celé opakuje, dokud nezmizí všechna kuřátka.“
O (s. 246): “Obtenida la autorización y reunidos todos los mozos del barrio, se dirigen
a la casa de la moza más próxima a la de la novia por la parte de la iglesia, llevando una
palanca o barra de hierro sonoro.”
P (s. 22): „Jakmile dá nevěsta svolení, všichni shromáždění chlapci, nesouce tyč ze
znělého kovu, se vydají k domu dívky, která má na straně kostela k nevěstě nejblíže.“
3.4.2. Transpozice
K transpozici dochází většinou na základě rozdílnosti gramatické struktury výchozího a
cílového jazyka:
O (s. 247): “Cuando la sonora vibración de la barra se extingue, un bersolari canta,
improvisando, las alabanzas de la festejada «etxeko-alaba».”
P (s. 22): „Jen co se kovové vyzvánění více rozezní, «bersolari» (obecné označení pro
lidového baskického umělce, který improvizuje, pozn. překl.) pěje improvizované
chvály na slavnost «etxeko-alaba» („dcera domu“).“
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3.4.3. Neutralizace
V následujícím případě došlo ke setření metafory, která byla při překladu nahrazena jiným než
obrazným pojmenováním:
O (s. 229): “El ama va de donde está a donde están las fingidas aves con un palito entre
las dos manos, que coloca en ademán de oración y diciendo […].”
P (s. 8): „Hospodyně nese v obou rukou hůlku, kterou drží jako při modlení, jde ze
svého místa až k místu, kde stojí ostatní děti hrající jako kuřátka a slepičku, a cestou
odříkává: […].“
3.4.4. Konkretizace
V následujícím případě bylo změněno aktuální členění větné originálního textu, celý odstavec
byl přeformulován a zároveň došlo ke konkretizaci:
O (s. 228): “Cuando el niño no sabe andar todavía, pero intenta hacerlo, se le pone, para
que continúe sus ensayos, un aparato que evite las caídas. Recibe éste el nombre de
«xirrika». Suele constar de una tabla, en la que hay un agujero para la cintura del niño,
cuatro patas reforzadas por listones y una rueda, también de madera, en cada pata.”
P (s. 7): „Když ještě dítě neumí samo chodit, ale už se o to snaží, je dáno do chodítka,
«xirrika», díky kterému nespadne, a tak může ve své snaze libovolně pokračovat.
Chodítko se většinou skládá ze stolečku, ve kterém je otvor pro popruh, na kterém je
dítě uvázáno, a ze čtyř „nohou“. „Nohy“ jsou zpevněny laťkami a každá z nich je
opatřena dřevěným kolečkem.“
Při překladu také došlo ke konkretizaci společně s lokalizací:
O (s. 230): “Como en todas las regiones y países, se observa aquí entre los chicos, una
gran rigurosidad en punto al tiempo en que se juega a una u otra cosa.”
P (s. 9): „Stejně tak jako v jiných oblastech a na jiných územích, jsou i chlapci ve Veře
velmi důslední v tom, které hry hrají v jakém ročním období.“
3.4.5. Výpustka
K výpustce, tzn. vynechání určité informace, došlo v následujících případech:
O (s. 247): “Llegados todos, pide permiso el mayordomo a la obsequiada novia, y el
grupo juvenil coloca la palanca delante de la casa, […].”
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P (s. 22): „Po příchodu všech před dům nevěsty prosí „majordomus“ nevěstu o svolení
a skupina mladíků umístí nazdobenou tyč před dům, […].“
O (s. 253, pozn. pod čarou 27): “También en caseríos como «Elzaurdia» se conservan
prendas de esta época y no faltan familias que poseen fotografías que corresponden, en
1974, a la época de los bisabuelos.”
P (s. 26): „V usedlosti «Elzaurdia» se zachovalo oblečení z oné doby a najdou se i
rodiny, které vlastní nějaké fotografie svých pradědů dokládající dobový trend
oblékání.“
3.4.6. Amplifikace
K amplifikaci neboli také diluci dochází kvůli nesouměřitelnosti vyjadřovacích možností
jazykových systémů výchozího a cílového jazyka. Vycházíme z toho, že jeden jazykový systém
disponuje jednoslovným pojmenováním, zatímco druhý jazykový systém si musí vystačit
s opisem:
O (s. 246): “En el mismo instante, coge el mayordomo de manos de la mayordoma la
adornada palanca de hierro y, […]”
P (s. 22): „Přesně v tu danou chvíli vezme „majordomus“ z rukou svého ženského
protějšku nazdobenou želenou tyč a […].“
O (s. 251): “[…] la dueña joven con la dueña vieja y con los parientes más cercanos;
colocados en la sepultura, la suegra entregaba a la nuera la cera ordinaria, […].”
P (s. 24): „mladá paní domu se starou a obě je doprovázelo nejbližší příbuzenstvo. A
jakmile stáli všichni shromáždění v kostele na místě, kam se ukládaly dary pro
zemřelé, tchyně podala snaše obyčejný vosk, […].“
3.4.7. Kondenzace
Kondenzace je pravý opak amplifikace. Zatímco výchozí jazyk musí danou skutečnost vyjádřit
několikaslovným pojmenováním, cílový jazyk disponuje jednoslovným pojmenováním:
O (s. 245): “[…] cuando comienzan los hombres a juzgar como condición muy
apetecible, y casi indispensable en muchos casos, la de la virginidad de la mujer para
contraer matrimonio.”
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P (s. 20-21): „[…] který muži považují za nahrávající okolnost (v mnoha případech
dokonce až nezbytnou) k uzavření sňatku, a tou je skutečnost, že nevěsta je ještě
neposkvrněná panna.“
3.4.8. Kompenzace
V následujícím případě došlo ke generalizaci, ale zároveň ke kompenzaci:
O (s. 235): “En Oiz y otros pueblos […].”
P (s. 13): „V osadě Oiz, ale i jinde, […]“
3.4.9. Generalizace
Ke generalizaci, při které bylo konkrétní označení nahrazeno obecným (případně substituováno
hyperonymem) došlo v následujících případech:
O (s. 227): “La niñez en los caseríos se puede dividir en dos estapas: […].”
P (s. 7): „Dětství se dá na venkově rozdělit do dvou období.“
O (s. 241): “[…], arreglados por ellos mismos o compuestos por algún desconocido
organista de la tierra.”
P (s. 18): „upravená jimi samými nebo zkomponovaná neznámými místními
hudebníky.“
O (s. 253): “[…] como va desapareciendo el calzado de abarcas de cuero, de las que
se verán contados ejemplares en uso en caseríos retirados; […].”
P (s. 26): „[…] a stejně tak i postupně mizí i kožené páskové boty, jichž bychom na
vzdálených usedlostech objevili nespočet.“
3.4.10. Explicitace
K explicitaci dochází v případě, že je při překladu přímo vyjádřeno něco, co bylo ve výchozím
textu řečeno pouze implicitně:
O (s. 229): “[…] sino que van acompañados por cantos o cantinelas, fijación de apodos,
selecciones complicadas, etc.”
P (s. 8): „[…], ale jsou doprovázeny zpěvem, udílením přezdívek, komplikovaným
výběrem spoluhráček atd.“
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3.4.11. Explikace
S odlišnými presupozicemi čtenářů výchozí a cílové kultury souvisí snaha překladatele
dovysvětlovat některé reálie. V následujících příkladech došlo k explikaci neboli dovysvětlení
jevu originálního textu:
O (s. 234): “[…]; pero lo más corriente es que el juego se complique por el sistema de
las rayas.”
P (s. 12): „Většinou ale spíše dojde k tomu, že se hra poněkud zkomplikuje tím, že se
na zem přikreslují čáry podle toho, jak se hra vyvíjí.“
3.4.12. Posuny v rovině gramatické a syntaktické
V následujícím odstavci došlo kvůli posílení logické návaznosti ke změně pořadí jednotlivých
vět:
O (s. 252): “En Oiz, según doña Isidora Echegaray, las mujeres iban a la iglesia con la
teja puesta después del parto, pero de esto no conserva dicha señora recuerdo ocular,
sino oral. Una vez en la iglesia, se quitaban la teja.”
P (s. 25): „Podle doni Isidory Echegaray ženy v Oizu chodily po porodu do kostela se
střešní taškou na hlavě, kterou si sundaly, jakmile vešly dovnitř. Nicméně doña Isidora
tohoto skutku nebyla očitým svědkem, slyšela o něm jen vyprávět.“
Následující věta je ve španělštině vysoce nominální, proto došlo při překladu k přidání
slovesa:
O (s. 227): “Para los mayorcitos, todos los cuidados y trabajos, todas las riñas y
capones.”
P (s. 7): „Starší děti se poté nachází v situaci, kdy jim jsou zadávány různé pracovní
úkony, musejí se starat o mladší děti a nejčastěji jsou to oni, komu je něco vytýkáno
nebo vyčítáno.“
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4. Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat funkčně ekvivalentní překlad kapitoly De la niñez
al matrimonio (konkrétně se jedná o druhou kapitolu druhé části knihy) z knihy De la vida rural
vasca (Vera de Bidasoa) španělského autora Julia Cara Barojy. Ve druhé části práce byl
představen překladatelský komentář obsahující překladatelskou analýzu originálu, problémy,
které se vyskytly v průběhu překladu, a jejich řešení, a typologie překladatelských posunů
založená především na publikacích Josefa Dubského Capítulos de estilística funcional
comparada: kapitoly z porovnávací funkční stylistiky (1988) a Antona Popoviče Teória
umeleckého prekladu (1975).
Vzhledem k odlišným presupozicím čtenářů výchozí a cílové kultury a silné vázanosti
textu na výchozí kulturu, bylo přistoupeno k dokumentární metodě překladu a byl vypracován
aparát intratextových vysvětlivek, ve kterém byly dovysvětleny pojmy, které by mohly
cílovému čtenáři ztížit percepci textu.
Práce pro mě byla velmi obohacující a pomohla mi podrobněji se seznámit s
překladatelským procesem v praxi a uplatnit poznatky získané během studia.
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