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Problémy pøekládání egyptologických termínù
z arabštiny do èeštiny
V souvislosti s pøekládáním egyptologických termínù z arabštiny
do èeštiny, jsem se ujasnil, ñe èeská terminologie zaðila v poslední
dobì velký rozvoj ve všech oblastech. Mne zajímá pøedevším oblast
turistického ruchu; ta se zaèala rozvíjet pøedevším po pádu totalitního
reñimu. Èeši pøedtím mìli jen velmi omezenou moñnost cestovat. Od
90. let zaèali Èeši cestovat po svìtì, poznávat jiné zemì a seznamovat
se s jinými civilizacemi a kulturami. Jednou z tìchto zemí, po které
Èeši touñili, byl Egypt, protoñe kañdý Èech se od dìtství uèí o starovìkém Egyptì a o egyptské civilizaci. V Èeské republice vychází celá
øada knih, studií a publikací o egyptských památkách, aby èeští turisté
mìli k dispozici prùvodce, které jim pomohou vytvoøit si pøedstavu
o Egyptì a o tom, co tam na nì mohlo èekat. Díky tomu dnes existuje
témìø pro kañdý arabský termín, týkající se egyptských památek,
èeský pøeklad.
Vzhledem k tomu, ñe nejen znám hodnì lidí, kteøí pracují v oblasti
turistického ruchu, ale mnohé prùvodce jsem vyškolil, všiml jsem si,
ñe jim dìlá potíñe pøekládání nìkterých termínù z arabštiny do èeštiny.
Ten, kdo pøekládá tyto termíny, musí v prvé øadì správnì rozumìt jejich významùm v arabštinì. Pøi jejich pøekladu do èeštiny se ocitá pøed
dalším problémem, totiñ ñe èeský posluchaè jim také nerozumí, protoñe jsou pro nìj nové a nezvyklé. Proto musí být pøekladatel schopen
èesky podat jednoduché vysvìtlení tìchto termínù. A to je moñné jen
v pøípadì, ñe pøekladatel zvládá nejenom oba jazyky, ale zná také
dobøe obì kultury.
3

Výsledkem mého dlouholetého zájmu o tuto problematiku je nìkolik následujících poznatkù, které musí pøekladatel brát v úvahu, aby
byl jeho pøeklad srozumitelný a obsahovì správný:
1. Nìkteré termíny se mohou pøekládat do èeštiny bez vysvìtlení,
protoñe jsou pro èeského posluchaèe známé a obvyklé, napø.: bùh,
bohynì, socha, sousoší, chrám, mumifikace, mumie, sloup atd.
2. Pro nìkteré termíny staèí jenom uvádìt jejich mezinárodní ekvivalent nebo jednoduché nikoliv podobné vysvìtlení, napø.: pylon
(prùèelí chrámu), lotos (lotosový kvìt), papyrus (papír, který se
vyrábí z papyrusové rostliny), hieroglyfy (staroegyptské písmo),
sarkofág (kamenná rakev), Ramesseum (chrám Ramsese II.), sloupová síò (sál, kde jsou sloupy) atd.
3. Nìkteré termíny musí pøekladatel podrobnì vysvìtlovat, ale nejdøíve musí on sám vìdìt, co znamenají, napø.: údolní chrám – chrám,
který leñel v údolí pøímo u koryta Nilu a v kterém probíhala mumifikace zemøelého; zádušní chrám – chrám, který leñel hned u hrobky nebo u pyramidy a probíhaly v nìm obøady pøed uloñením mumie do pohøební komory. Platí to také pro následující termíny:
obelisk, nedokonèený obelisk, vzestupná cesta, rosetská deska, kletba faraónù, kartuše atd.
4. Další problém, který musí pøekladatel øešit, je problém rodu. Je
samozøejmé, ñe nìkterá slova mající v arabštinì rod muñský, mají
v èeštinì rod ñenský a naopak, napø. slova ñidle, kniha, tuñka, liška,
myš atd. mají v arabštinì rod muñský a slova, napø. stùl, strom, sešit,
pokoj, koberec atd. mají v arabštinì rod ñenský. Nìkdy je rozdíl
v rodu nezvyklý a proti logice, napø. slovo SFINGA, to je v èeštinì
ñenského rodu, ale v arabštinì rodu muñského. Kdyñ pøekladatel
nebo prùvodce vysvìtluje èeskému posluchaèi, ñe sfinga má v arabštinì rod muñský a jmenuje se Abú Hawl neboli Otec hrùzy a ñe tato
socha má rysy faraóna Chefrena, který nechal postavit druhou pyramidu, pøed kterou se sfinga nachází, posluchaè se diví, proè má tedy
v èeštinì ñenský rod? Pøekladatel nebo prùvodce mu musí vysvìtlit,
ñe je to slovo øeckého pùvodu (sfinx), které se dostalo z øeètiny do
èeštiny. Toto slovo mìlo v øeètinì ñenský rod, protoñe staøí Øekové
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mìli bohyni, která byla povañována za bohyni pravdy a byla
zobrazována v podobì okøídlené ñeny se lvím tìlem. Staøí Øekové
spojovali egyptskou sfingu s tímto mýtem o bohyni pravdy a od té
doby má slovo sfinga ñenský rod.
5. V èeštinì nìkdy pouñíváme nìkolik pøekladù pro jeden arabský
termín, napø. salaiat narmar, je to v èetinì buï Narmarova deska
nebo Narmarova paleta nebo Naramarova stéla; markib aš-šams:
sluneèní bárka nebo sluneèní loï; kors aš-šams: sluneèní kotouè
nebo sluneèní disk atd.
6. Dále si všimneme toho, ñe èeština dává pøednost struènému vyjadøování, a proto, to co vyjadøujeme v arabštinì více slovy, vyjadøuje se v èeštinì pouze jedním slovem, napø.: timthál muzdawañ
‘sousoší’, timthal dachm ‘kolos’, kods al-akdas ‘svatostánek’,
awany kanobija ‘kanily’, hagar geery ‘vápenec’, jukadim al-karabín ‘obìtovat’, korsy al-arš ‘trùn’ atd.
7. Nìkdy se setkáváme i s tím, ñe èeský pøeklad je pøesnìjší neñ pùvodní arabský termín. Napø. èeský termín: Alej sfing vyjadøuje pøesnìji skuteènost neñ arabský termín: tarik al-kibaš – alej beranù.
Alej sfing má dvì èásti, první èást se nachází pøed luxorským chrámem a tvoøí ji sfingy s lidskými hlavami a druhá se nachází pøed
karnackým chrámem a tvoøí ji sfingy s beraními hlavami. Èeština
proto pouñívá dva termíny: alej sfing s lidskými hlavami a alej sfing
s beraními hlavami, kdeñto arabština pouñívá jen jeden termín:
tarik al-kibaš (alej beranù) pro obì èásti aleje.
Také pro arabské termíny: ad-dawla al-kadima, ad-dawla alwusta, ad-dawla al-haditha se v èeštinì pouñívá vystiñnìjší oznaèení: stará øíše, støední øíše a nová øíše, neboÙ arabské slovo ad-dawla znamená ‘stát’, coñ by nebyl vhodný pøeklad. Rovnìñ pouñívání termínu dynastie (první dynastie, druhá dynastie atd.) je výstiñnìjší neñ doslovný pøeklad arabského slova usra – rodina,
protoñe je zde mínìna královská rodina. Arabština také pouñívá
slovo timthál ‘socha’ bez ohledu na to, jestli se jedná o velkou
sochu nebo malou sošku, kdeñto èeština pouñívá rùzné pøesnìjší
termíny pro objasnìní rozdílu mezi malými soškami a gigantickými
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sochami, napø. v arabštinì se øíká timthálaj Memnon – Memnonovy
sochy (tj. 18-metrové sochy v Luxoru) avšak èeština zde pouñívá
termín Memnonovy kolosy, coñ je podstatnì pøesnìjší, protoñe
slovo kolos správnì vyjadøuje, ñe se jedná o obrovskou sochu. To
platí také pro další termíny, napø. tabút ‘rakev’ nebo ‘sarkofág’.
V arabštinì se pouñívá jen slovo tabút, aÙ je to rakev nebo sarkofág,
ale èeština tyto dva termíny rozlišuje, je-li tabút chašabí (doslova
døevìná rakev) pouñívá se v èeštinì jenom slovo rakev a je-li to
tabút hagarí (doslova kamenná rakev), pouñívá se v èeštinì slovo
sarkofág.
8. Nìkteré termíny ponechává èeština (tak jak byly uvedeny) v staroegyptském jazyce, protoñe zaèaly být známé nejenom mezi odborníky, ale také mezi laickou veøejností, napø.: anch ‘klíè ñivota’, was
‘ñelezo’, dñet, ka ‘duše’. V nìkterých knihách se uvádí jenom, ñe
jde o amulety, napø. Amulety anch, dñet a was se èasto vyskytují
spoleènì a symbolizují ñivot, stabilitu a moc.
9. V èeském pøekladu nìkterých arabských termínù nechybí ani pouñívání obrazného vyjadøování jako výraz obdivu a lásky k egyptským pamatkám, napø.: místo termínu karnacký chrám se obèas
pouñívá monumentální komplex, místo velká sloupová síò v Karnaku sloupový les a místo Memnonovy kolosy zpívající kámen nebo
gigantické sochy atd.
10. Nìkdy pøi pøekládání egyptologických termínù do èeštiny dochází
ke komickým situacím, napø. kdyñ pøekládáme termín al-bakara
Hathor – kráva Hathor ‘bohynì tance, hudby a lásky’, zjistíme, ñe
se èeský posluchaè diví pouñití slova kráva a vyvolává to na jeho
tváøi úsmìv, protoñe slovo kráva je v èeštinì jedna z nejhorších
nadávek pro ñenu. Stejnì tak se setkáme s opaènou situací, kdyñ
pøekládáme termín al-labua Sachmet – lvice Sachmet ‘bohynì –
ochránkynì pøed nemocemi’. Pro èeského posluchaèe je normální,
kdyñ øekneme, ñe ñena je lvice, dokonce to povañuje za chválu, ale
v arabském prostøedí je to úplnì jinak a zní to skoro stejnì jako
pouñití slova kráva v èeštinì a moñná ještì hùø.
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11. Nìkteré egyptské termíny se bìñnì pouñívají i mezi Èechy pøenesenì, napø.: sfinga, mumie, hieroglyfy, faraónská pomsta atd.:
– Mlèet jako sfinga ‘nemluvit’,
– Vyschlý jako mumie ‘moc hubený’,
– Hieroglyfy na receptu ‘neèitelný’,
– Dostat faraónskou pomstu ‘mít prùjem’.
Pøekladatel pùsobící v oblasti turistického ruchu musí brát v úvahu, ñe èeský turista je vzdìlaný èlovìk a ñe vìtšina Èechù má znaèné
znalosti o egyptských památkách. Je tedy nutné, aby byl na setkání
dobøe pøipraven a neimprovizoval.
Na závìr bych chtìl konstatovat, ñe pokud má být pøekladatel egyptologických termínù ve své práci úspìšný, musí:
a) ovládat dobøe oba jazyky,
b) znát obì kultury,
c) pochopit, co znamená kañdý termín a neuvádìt jenom jeho doslovný pøeklad,
d) mít bohatou slovní zásobu.
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Summary
Author is dealing with the problem of translation from Arabic to Czech. Hes concentrating on translating terminology from range of egyptology. Author emphasizes
that translator should not only translate but also explain some translated words. In this
case he should have good knowledge of both languages and both cultures. One of
translation problems is difference of grammatical gender between Arabic and Czech,
for example

Abú Hawl

 masculine gender,

sfinga

 feminine gender.
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