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Nový či Švýcarský Robinson?
Jako čtení na letošní prázdniny dostáváte další knížku s trosečnickou tematikou. Snad vám
poskytne zábavu, když zrovna nastane špatné počasí a nebude se vám chtít něco podnikat venku.
Autorem knihy je švýcarský protestantský kněz Johann David
Wyss1 (1743 - 1818). Příběhy švýcarských vystěhovalců na pustém
ostrově psal v období 1794 – 1798 pro pobavení svých dětí a o knižním
vydání neuvažoval. Toho se ujal až jeho syn Johann Rudolf Wyss, který
dílo upravil a poprvé tiskem vydal pod názvem Der Schweizerische
Robinson v roce 1812. Dobrodružná knížka byla přeložená do několika
jazyků a stala se jednou z nejpopulárnějších knih inspirovaných
původním Robinsonem Daniela Defoe. Stala se i oblíbenou četbou
mladého Julese Vernea. Narážky najdeme v knihách Dva roky prázdnin a
Škola robinsonů. Později dokonce napsal pokračování původního
příběhu – Druhá vlast (Seconde patrie).
Švýcarský Robinson původně vyšel ve čtyřech dílech. Na
následujících obrázcích jsou titulní listy a ukázky ilustrací vydání z let 1821 – 1827.
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Správná transkripce je Wyß. Běžně se (nejen v českých vydáních) používá přepis Wyss
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Příběh vypráví v první osobě otec rodiny. Často byl různě převyprávěný, většinou bylo cílem
příběh krátit. Mezi převyprávěné verze patří i ta, kterou jsem podědil po předcích, a nyní vám ji
předkládám. Jak se na titulní stránce dočtete, jde o překlad francouzského převyprávění a jeho
úpravu do češtiny.
Pod pseudonymem Pierre-Jules Stahl se skrývá známý francouzský nakladatel Pierre-Jules
Hetzel (1814 – 1886). Dnes je známý především jako první vydavatel slavných Verneových
„Podivuhodných cest“. O spoluautorovi E. Müllerovi se mi nepodařilo zjistit nic.
Překladatel Emil Musil – Daňkovský (1857 – 1941) byl povoláním učitel a aktivně se účastnil
veřejného života.

Pierre-Jules Hetzel

Emil Musil – Daňkovský

Kromě překladů sepsal i celou řadu vlastních děl2. Je zajímavé, že pro překlad Nového
Robinsona si zvolil francouzské převyprávění, ačkoliv překládal i z němčiny (mimo jiné knihy
Karla Maye: V zemi stříbrného lva, Poklad ve Stříbrném jezeře a Petrolejový princ). Nový
Robinson v jeho překladu poprvé vydal J. R. Vilímek v roce 1899 i s původními francouzskými
ilustracemi Yan’ Dargenta3. Zajímavé je, že se nejen změnil název, ale dokonce se z knihy vytratilo i
jméno původního autora.
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Více o něm najdete na adrese https//:cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Musil-Daňkovský
Toto vydání si můžete přečíst či jen prohlédnout na adrese https://ndk.cz/view/nnid:170869f0-11dd-81c1000d606f5dc6?page=nnid:c6abd94b-393f-4919-a8fa-e9b9f58e05cb
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K vám se dostává jazykově upravené vydání B. Kočího z roku 1930, bohužel bez ilustrací.
Původní název knihy, Švýcarský Robinson, ponechal překladatel Jaromír Červenka. Knihu
ilustroval Vladimír Antušek a vydalo ji v 1947 nakladatelství Josef Lukasík, Ostrava-Praha.
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Další české vydání pochází z roku 1967. Vyšlo v dnes sběrateli vyhledávané edici KOD
(Knihy odvahy a dobrodružství). Převyprávění se ujal Bohumil Polách. Jako přesvědčený
komunista taktně vynechal všechny zmínky o Bohu a modlení a příběh nevypráví v první osobě, ale
jako vypravěč. Ilustracemi knížku opatřil Zdeněk Filip.
Stejné převyprávění vydalo v roce1987 nakladatelství Blok v Brně s ilustracemi Josefa
Kremličky. Se stejným textem i ilustracemi vyšel Švýcarský Robinson v nakladatelství Akcent v
Třebíči roku 1997.
Nový překlad Pavla Medka s ilustracemi Bernarda Lynche vyšel roku 1999 v nakladatelství
BB Art (Praha). Nakladatelství Grada zvolilo pro vydání v roce 2011 adaptaci Richarda Blandforda
s názvem Rodina Robinsonů, kterou přeložil Šimon Jimel. Ilustrace jsou od Amita Tayala.
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K převyprávění Bohumila Polácha se v roce 2017 vrátilo nakladatelství Triton s ilustracemi
Milana Fibigera. Zatím poslední vydání z března letošního roku je opět z nakladatelství Triton. Pod
názvem Dobrodružství švýcarského Robinsona knížku převyprávěl a ilustroval Jan Hora.
Zabýval jsem se zatím hlavně českými vydáními. Švýcarský Robinson samozřejmě vyšel
mnohokrát v původním jazyku, tedy němčině. Pokud se mi podařilo zjistit, byl přeložený do
francouzštiny, angličtiny, španělštiny, italštiny, polštiny, ruštiny a patrně i do dalších jazyků.
Anglicky vyšel už dva roky po prvním švýcarském vydání a posloužil jako inspirace pro Frederica
Marryata při sepisování jeho verze rodinné robinzonády Masterman Ready, kterou čeští čtenáři
znají pod názvem Kormidelník Vlnovský, či v převyprávění Františka Novotného – Strýček
námořník. O těch jsme už na stránkách Zpravodaje psali.
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A na samotný závěr ještě pár ukázek různých vydání v cizích jazycích:
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