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Počátky českého překladu z portugalsky psaných 
literatur (1898-1948)

Obrázek 1. přebal portugalského románu 
Dobrodruh ve Svaté zemi (1919)

Obrázek 2. přebal brazilského románu 
Brazilský dům (1938)

První překladatelské počiny

Metodologie v dějinách překladu

• Teoretické modely československých translatologů.

• JIŘÍ LEVÝ (1926-1967) – Vyzdvihuje důležitost dějin

překladatelství pro literární teorii, překladatelský vývoj a historii

české literatury.1 Věnuje se jim z hlediska překladatelské

metody.2 Upozorňuje na problematiku „překladů z druhé ruky“.

• ANTON POPOVIČ (1933-1984) – Vychází z Levého práce.

Sestavuje výzkumný model k dějinám překladu.3 (viz. Schéma 1)

• Výzkum je založen na primárních (portugalské a brazilské

originály a české překlady) a sekundárních zdrojích (teoretické

literární publikace, archiválie) v českých a zahraničních

knihovnách a archivech. Jedná se o kombinaci historiografického

bádání v literárních dějinách a translatologické analýzy.

PORTUGALSKÁ LITERATURA

1 biografie, 1 drama,                  
1 veršovaný epos, 3 básnické 

sbírky, 8 románů
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Klíčový autor české moderny ARNOŠT PROCHÁZKA

(1869-1925) založil časopis Moderní revue, v němž

vyšlo několik článků o portugalské a brazilské

literatuře. Zasloužil se o překlad dramatu Eugénia

de Castra (1869-1944) Belkiss, královna sábská,

axumská a hymiarská (1900).

BRAZILSKÁ LITERATURA

1 sbírka náboženské      
poezie, 2 romány

Cestou diplomacie 

První ženou – překladatelkou z portugalštiny byla

MILADA FLIEDEROVÁ (1893-1980), manželka

československého diplomata Roberta Fliedera, který

v letech 1936 a 1937 působil jako velvyslanec

v Portugalsku. Přeložila několik románů portugalského

prozaika Ferreiry de Castra (1898-1974).

Ve spojení s českou portugalistikou

Starší dějiny překladu z portugalštiny do češtiny nebyly doposud

zpracovány. Naším cílem je vytvořit ucelený obraz tohoto období,

za jehož hraniční body považujeme rok vydání prvního knižního

překladu z portugalštiny (Svěřenkyně páně farářovy, 1898) a rok

1948, s nímž přišla zásadní proměna knižního trhu.

Mezinárodní charakter Moderní revue 

Obrázek 3. fejeton věnovaný portugalské literatuře v dobovém československém tisku (1910)

přípravné práce k dějinám překladu 
praxeologie překladu
vývoj překladatelských metod
úloha překladu v literárním vývoji
funkce překladu v literárním životě
typologie národního překladu

VÝZKUMNÝ 
MODEL K DĚJINÁM 

PŘEKLADU

Schéma 1.

Portugalský básník Xavier da Cunha (1840-1920)

požádal JAROSLAVA VRCHLICKÉHO (1853-1912)

o překlad básně pro své polyglotní dílo. Český

literát se začal věnovat portugalské lyrice a přeložil

renesanční epos Lusovci (1902), jehož autorem je

Luís Vaz de Camões (1524-1580).Obrázek 4. titulní list 
českého vydání Lusovců

Překladu z portugalštiny a reflexi portugalské literatury se věnovali

také RUDOLF J. SLABÝ (1885-1957) a VÁCLAV ČERNÝ (1905-1987),

kteří působili na Filozofické fakultě UK. Jejich činnost byla spjata

s volnými kurzy portugalštiny a později i s oddělením portugalistiky.

Obrázek 5. přední desky 
dramatu Belkiss

Obrázek 6. přebal 
románu Stín kaučuku
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