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ABSTRAKT

Tato diplomová práce analyzuje překladové texty povídky J.D. Salingera  A Perfect Day 

for  Bananafish,  a to  dva  překlady  spolu  s revidovanými  vydáními  jednoho  z nich. Na 

základě jejich  kontrastu poukazuje na hlavní významové rozdíly překladů a zdrojového 

textu.  Rozdíly  byly nalezeny  na  několika  rovinách.  Na rovině  formálně  syntaktické  se 

projevily rozdíly v zacházení se specifiky autorova stylu především v pásmu vypravěče. 

Zde je autorův styl, nevyužívající mnoha nominálních struktur, v překladech velmi dobře 

zachován. Na této rovině byla zjištěna tendence staršího překladu více přejímat strukturní 

ekvivalenty předlohy. 

Další  rovinou  byly  vztahy  časové,  které  jsou  u  zdrojového  textu  z hlediska  jazyka 

specifické  převahou  prostředků  vyjadřujících  následnost,  případně  současnost,  ale  jen 

malou měrou předčasnost. Tyto vztahy byly v překladech zachovány rovněž úspěšně. 

Velkou  část  povídky  tvoří  dialogy;  na  vybraných  pasážích  bylo  dokázáno,  jak  se 

v překladech odráží reprezentace mluvenosti a bylo zjištěno, že novější překlad využívá 

všech popsaných dostupných prostředků, starší většinu s výjimkou roviny morfologické. 

S reprezentací  dialogů souvisí koherence a koheze: novější  překlady častěji  zachovávají 

stejnou míru implicitnosti jako zdrojový text.

KLÍČOVÁ SLOVA

překlad, Salinger, kontrast, syntaktická stránka překladu, ekvivalence
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ABSTRACT

This thesis aims to analyse several translations of J.D. Salinger´s short story A Perfect Day 

for Bananafish:  namely two translations  and two edited versions of the latter  one. The 

contrastive view is used to discern the main differences in meaning of the original and the 

translated texts. There are several points of view adopted to recognise the differences. On 

the syntactic level, the contrast between the texts was found to be present in the treatment 

of the author´s style, predominantly in the narrative perspective. Not employing nominal 

structures a great deal, the author´s style was not lost in the translation process. Comparing 

the translated texts, a tendency to adhere to the syntactic surface structure of the original 

text was found in the less recent versions.

Another level of analysis explored the temporal relations of the texts, with the original text 

relying  mostly  on  structures  expressing  sequences  of  events  and  also  simultaneity  of 

events, but not the perfective aspect to a great degree. These time relations are also found 

to be communicated in the translated texts successfully.

It is not only the narrator that is discussed in this thesis, as a great portion of the short story 

consist of dialogues. The analysis aimed, using certain excerpts of the story, to find to what 

degree  Salinger´s  use  of  typically  spoken  language  was  recreated  in  translation.  The 

findings suggest that the more recent translations employ all the means readily available, 

the less recent translation less so, due to the choice not to express the spoken features of 

the  language on the  morphological  level.  Also,  the  more  recent  translations  retain  the 

implicitness of meaning to a similar degree as the original text does.

KEY WORDS

Translation, Salinger, contrast, syntactic features of translation, equivalence 
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Přílohy

1 CÍL PRÁCE

Cílem  této  diplomové  práce  je  na  kontrastu  zdrojového  textu  a jeho  překladů  provést 

lingvostylistickou analýzu textu povídky J. D. Salingera  A Perfect Day for Bananafish, 

která  rozebere  momenty,  kde  se  překlady  nejvíce  liší  od  zdrojového  textu.  Jedním 

z faktorů,  které  způsobují  tyto  rozptyly  ve  významu,  je  kromě  odlišnosti  jazyků 

i Salingerův styl.  Analyzovány budou vybrané části  povídky, kde byla zjištěná největší 

rozrůzněnost  překladů;  části,  kde  se překlady  téměř  shodují,  rozebrány nebudou.  Také 

bude proveden pokus o analýzu vývoje překladů na vybraném prvku.

Po  porovnání  překladů  vyšlo  najevo,  že  nejméně  problematická  část  (rozhovor  matky 

s Muriel), která je zároveň nejnosnější dějovou částí, tedy bude mít analýzu nejkratší. Ač je 

povídka  jistě  velmi  poutavá  právě  z hlediska  dějového,  toto  hledisko  pro  mě není  tak 

důležité a diplomová práce by se zde překrývala s již mnoha zpracovanými kvalifikačními 

pracemi mých předchůdců.
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Text a překlady, s kterými bude dosaženo cíle, jsou tyto:

T0: SALINGER,  J.  D.:  A perfect  day  for  bananafish in:  Nine  stories  (2011)  /  Devět 

povídek Praha: Argo.

T1: SALINGER, J. D: Den jako stvořený na banánové rybičky (1958) (A Perfect Day for 

Bananafish, in: Deset novel, Praha, Československý spisovatel). [přeložila Eva Ruxová]

T2: SALINGER, J. D.: Den jako stvořený pro banánové rybičky in: Devět povídek(1971). 

Praha: Odeon.. 1. vyd.   [přeložili Luba a Rudolf Pellarovi]

T3: SALINGER, J. D.: Den jako stvořený pro banánové rybičky in: Devět povídek (1993) 

Praha: ERM. Vydání druhé, v ERM první, revidované (revizi překladu provedli Luba a 

Rudolf Pellarovi)

T4: SALINGER, J. D.: Den jako stvořený pro banánové rybičky in: Nine stories (2011) / 

Devět povídek; přeložili Rudolf Pellar, Luba Pellarová (revize Šimon Pellar) Rev. vyd. V 

bilingvní podobě 1. - Praha: Argo.

2 ÚVOD

Povídka A Perfect Day for Bananafish poprvé vyšla v časopise New Yorker 31.1. 1948.

Před  prvním  vydáním  prošla  výraznou  změnou:  v prvním  rukopise,  který  Salinger 

odevzdal, nebyla celá úvodní část, ve které se odehrává dialog matky a Muriel (Slawenski 

2011: 159).

Později vyšla povídka v antologii Nine stories (1953), zde jsou jen nepatrné změny, např. 

definitely změnil Salinger na definitely, sun-tan-oil na sun-tan oil (Lewis 1980: 79). V této 

práci vycházím z verze uvedené právě ve sbírce povídek. 

V době jejího prvního vydání byla tato povídka jediným publikovaným příběhem o svém 

hrdinovi, Seymorovi Glassovi. Tato povídka, stručná a neosobně podaná (Wiegand 1958: 

3-4), byla kritiky rozebírána především ze dvou úhlů: co znamenají banánové rybičky a 

proč hrdina páchá na konci sebevraždu. Častým výkladem je, že banánové rybičky jsou 
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alegorií  na  materialismus  a spiritualitu,  přičemž banánovou rybičkou může  být  Muriel, 

nebo Seymour (Reiff 2008: 84). 

Ač končí povídka smrtí protagonisty, postupně vzniklo ještě několik drobných próz, které 

se ve fikčním světě odehrávají před tímto okamžikem a dávají radikálnímu činu hrdiny jiné 

vyznění (Wiegland 1958: 5). 

Kerr  upozorňuje  na  strukturu  povídky,  která  připomíná  hru  o třech  dějstvích.  Pásmo 

vypravěče  přirovnává  ke  scénickým  poznámkám  a nejnosnější  část  povídky  právě 

v dialozích (Kerr 2008: 106).  V této diplomové práci je povídka rozdělena na tři dějství, 

která jsou rozpoznatelná podle scény: v hotelu, na pláži, a po návratu z pláže; také jsou ve 

všech textech (kromě T1) oddělená mezerou mezi odstavci. 
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3 Lingvostylistický pohled na pásmo vypravěče: syntaktická stránka 

textů, vývoj syntaktických konstrukcí v překladech

Při zběžném prvním čtení bylo v povídce u mnoha vět nalezeno několik různých variant 

věty,  která  je  v T0  stylisticky  naprosto  neutrální.  Tyto  varianty  v překladech  by  ale 

běžnému čtenáři naprosto stejné nepřipadaly:

15. T0 "Hello," she said, keeping the fingers (…)  outstretched.

T1„Haló,“ řekla a držela prsty levé ruky (...)

T4  „Haló,“ řekla, držíc prsty levé ruky natažené (…)

Tato práce se zabývá překladem z angličtiny do češtiny. Tyto dva jazyky jsou odlišné již 

svým typem: angličtina vykazuje mnoho znaků jazyků analytických; čeština je ale jazykem 

spíše syntetickým (Sgall 1993: 272).

Pro  angličtinu  je  typická  tendence  popisovat  vnější  skutečnost  pomocí  jmenných 

konstrukcí, ale pro češtinu je typičtější vyjadřování verbální, pomocí určitého slovesného 

tvaru,  tzv.  verba finita (dále  VF) (Vachek 1976: 314).  Jako první se tímto problémem 

zabýval  profesor  Mathesius  ve  studii O nominálních  tendencích  ve  slovesné  predikaci 

novoanglické (1913). Zjistil,  že  přísudek,  v češtině  nejčastěji  slovesný,  je  v angličtině 

velmi často formy přísudku jmenného se sponou. Jmenná část sestává z podstatného nebo 

přídavného jména. Takový případ v analyzované povídce nastává například ve větě, která 

přisuzuje podmětu vlastnost vyjádřenou adjektivem:  101. His shoulders were white and  

narrow, and his trunks were royal blue, ale i ve větě, kde je podmět zařazený do třídy (zde 

“dívka”), která sama o sobě nic nového o podmětu neprozrazuje: 9. She was a girl who for  

a ringing phone dropped exactly nothing.

Dalšími důsledky této tendence je např. přivlastňovací genitiv: 67. He reached in front of  

him and took both of Sybil's ankles in his hands. 

Podle  Duškové  je  užívání  neurčitých  slovesných  tvarů,  tedy  participia,  gerundia,  ale 

i infinitivu,  častější  pro angličtinu.  Jako hlavní rozdíl  mezi těmito dvěma jazyky vnímá 

vyšší frekvenci užívání vedlejších vět v češtině, zatímco angličtina se těší hojnému výskytu 
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tvarů jmenných. Dušková jako důvod uvádí mimo jiné i systém prostředků, který jazyky 

mají k dispozici: angličtina má proti češtině navíc gerundium. Participium a infinitiv má 

oproti svým českým protějškům kromě slovesného rodu i vztahy časové. Kontrast mezi 

textem  a překladovým  textem  tedy  lze  čekat  u prostředků  vyjadřujících  předčasnost, 

současnost (a případně následnost, ale naše analyzovaná povídka je v minulém čase).

Dušková  jako  následek  těchto  systémových  rozdílů  uvádí  kondenzaci  anglické  větné 

stavby. V češtině je mnoho prostředků kondenzace také.  Akademická mluvnice češtiny 3 

charakterizuje formální souvislost mezi větou a substantivní frází jako transformační vztah 

(str. 282).

Podle Knittlové a kol. (2010: 45-47) je dalším rozdílem rozvité  jmenné řetězce vzniklé 

juxtapozicí substantiv. Tato substantiva mohou v angličtině plnit funkci přívlastků a jejich 

schopnost řetězení je větší než v češtině:  3. She read an article in a women's pocket-size  

magazine, called "Sex Is Fun- or Hell."

Pokud se výše uvedené skutečnosti ukáží jako platné i pro Salingerovu povídku, lze v textu 

čekat větší množství jmenných slovesných tvarů vyjadřujících sekundární predikaci, než 

v překladech,  dále  přítomnost  juxtaponovaných  substantiv.  Celkově se dá u zdrojového 

textu očekávat vyšší nominalizace než u překladů.

Syntaktickou stránkou překladové literatury se zabývala  J. Svobodová (2010) ve své 

práci Syntaktické  konstrukce  v  překladech  povídky  O  lásce  A.  P.  Čechova  (2010a) 

a  Změny v syntaktickém plánu na materiálu tří překladů Chateaubriandovy Ataly (2010b).

Ludmila Uhlířová (1993) zachytila vývojové tendence syntaktických konstrukcí na základě 

srovnání překladů, došla k několika závěrům:  

 v  novějším  překladu  je  výrazně  nižší  využití  přechodníků;  přechodníkové 

konstrukce  všech  typů  jsou  transformovány  v konstrukce  s verbem  finitem,  a to 

nahrazením vedlejšími větami se s odpovídajícím sémantickým rysem nebo větou hlavní 

 v novějším překladu je podle ní zřetelný úbytek polovětných konstrukcí,  jejichž 

řídícím členem původně bylo slovesné adjektivum. Tyto jsou transformovány ve vedlejší 

věty  vztažné,  pravidelně  uvozené  zájmenem  který.  Jako  příklad  udává  následující 

transformaci:  […]  při  bystrém,  studeném  praménku  studánky,  dnem  i  nocí  jako  

vlaštovička šveholícím  →  […] mezi bystrým studeným pramínkem, který ve dne v noci  

švitořil jako vlaštovka. 
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Při  transformaci  se  zájmeno  který,  zaujímá  pravidelně pozici  podmětovou;  jiná 

pozice není zcela typická.

 také je pozorovatelný méně časté využití genitivu vlastnosti a odklon především od 

nahromadění několika genitivů vlastnosti za sebou, jako příklad uvádí: Doktor Sokolov byl  

mladý,  as  osmadvacetiletý  muž  statné  postavy,  rusých  lesklých  vlasů,  modrých  očí  a  

otevřené, prostodušné tváře. → Doktor Sokolov byl statný osmadvacetiletý mladý muž, měl  

lesklé světlé vlasy, modré oči a upřímnou, dobrosrdečnou tvář. 

 Naopak vzestupnou tendenci  zaznamenala  ve výskytu personičnosti  tematického 

podmětu: podmětem je častěji pojmenování osoby (Uhlířová1993: 248-249)

Svobodová  (2010)  některé  výsledky  potvrzuje;  v mladších  překladech  ve  srovnání  se 

staršími vypozorovala následující tendence:

 nižší  výskyt  polovětných  konstrukcí,  a následkem  toho  menší  kondenzovanost 

vyjádření novějších překladů

 klesající frekvence jmenných tvarů slovesa  a  tzv.  aktivních  verbálních  adjektiv 

 tendenci eliminovat neosobní konstrukce, jejichž subjekt je na povrchové rovině 

obsazen jinou rolí  než rolí  agentu  se sémantickou klasifikací  (Svobodová 2010b: 257-

260).

Kufnerová,  Povejšil  a Straková  (2003)  ovšem  upozorňují,  že  mnohé  prvky  existující 

v obou jazycích se užívají různou měrou a mají různou stylistickou hodnotu: pokud tedy 

překladatel  pouze  převezme  strukturní  ekvivalent,  který  ale  není  ekvivalentem 

stylistickým, jde o tzv interferenci; nežádoucí jev, který se stává mladým překladatelům 

běžně (Kufnerová,  Povejšil  a Straková 2003:  49).  Příklad by mohl být  například český 

přechodník  jako  formální  ekvivalent  anglického  participia  přítomného  ve  významu 

současného děje.

Tato analýza se pokusí o celkový rozbor syntaktické stránky textů a momentů, kde se

zdrojový text rozchází s překlady. Po vzoru výše uvedených studií se také pokusím

vysledovat tendence překladů z hlediska chronologického: pokud je význam textu T0

ideálním bodem, kterého se snaží dosáhnout i překlady, přítomen pouze v jiném jazyce, 

pokud je vůbec možné sledovat tendence ke změnám formální syntaktické struktury.
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4 Morfologicko-syntaktická stránka pásma vypravěče: časové vztahy

Analyzovaná povídka je napsaná v minulém čase. Podle Kufnerové,  Povejšila a Strakové 

(2003: 50) interference na této rovině nehrozí. Nebezpečí vzniká snad jedině při relativním 

užití minulých časů v některých druzích vedlejších vět, kdy věta řídící je v čase minulém. 

V češtině se pro vyjádření času ve větě závislé používá čas přítomný. 

I přesto byly při prvním zběžném čtení shledány rozdíly v jednotlivých překladech; zřejmě 

tedy existuje více možných řešení. 

V případě  vedlejších  vět  příslovečných časových se zdá variantnost  v překladech nižší, 

všechny překlady volí stejnou spojku a vždy volí také perfektivní sloveso:

T0: (…) he said to her  when the car was in motion.

T1: (…) řekl jí, když se kabina rozjela.

T2-4: (…) řekl jí, když se dala kabina do pohybu.

Významově  je  totiž  jednoznačné,  co  se  právě  děje,  a věta  v T0  i překladech  vypadá 

stylisticky neutrálně. 

Nicméně  v případě  jiném,  kdy  je  významově  věta  v T0  také  naprosto  jasná,  jsou 

překladatelská řešení jiná:

T0: She sat down on one of the made-up twin beds and-  it  was the fifth or sixth ring-  

picked up the phone.

T1:  Posadila  se  na  jednu  z ustlaných  manželských  postelí  a po  pátém  nebo  šestém 

zazvonění zvedla telefon.  

T4: Sedla si na jednu ustlanou manželskou postel a –  to už telefon zvonil popáté nebo  

pošesté  – zvedla sluchátko. 

Proto je  v  mé diplomové  práci  této  problematice  věnován prostor  v průběžné analýze 

a potom ve shrnutí. 

Macháčková (1993: 276) formuluje jako základní časové vztahy realizované buď vedlejší 

větou, nebo předložkovým pádem, předčasnost, současnost, následnost. 
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4.1 Časové vztahy –  prostředky

Následující tabulka je zpracovaná podle Duškové a Macháčekové (1993). Věty kurzivou

jsou věty z textů T0 a T1-4.

ČJ AJ   

Existenciální věty – popis stavu – časová rovina odvozená od významu

There were ninety-seven New York advertising men in the hotel

Kopulativní nebo žádný vztah „ . , a “ mezi větami ve stejném čase 

 She washed her comb and brush. She took the spot out of the skirt of her beige suit.

Vyprala si hřeben a kartáč. Vyčistila si skvrnu na sukni od béžového kostýmu.

Různé kauzativní vztahy mezi členy nebo větami – naznačuje, co se stalo první a co 

pak

Stopping only to sink a foot in a soggy, collapsed castle (...) 

Zastavila se jen na chvíli, aby šlápla na vlhký zborcený hrad (...)

Vedlejší věty temporální 

 (…) The girl in 507 had to wait from noon till almost two-thirty to get her call through. 

 (…) Dívka z č. 507 musela čekat od oběda skoro do půl třetí, než se dostala k hovoru. 

Temporální adverbiále ve větě  

She then replaced the cap (…) Pak pečlivě lahvičku s lakem uzavřela (…)

Má teď něco nového. "No. He has something new now."

Minulý čas

 She washed her comb and brush.

Minulý čas často perfektivního slovesa

Vyprala si hřeben a kartáč.

PŘEDČASNOST 

Prostředek: předminulý čas

[She] had almost finished putting lacquer  

on the nails of her left hand.

He unrolled the towel he had used over his  

eyes  (…)

Prostředek: opisná forma

Byla už skoro hotová s lakováním nehtů na 

levé ruce.

Prostředek: lexikální

Rozbalil ručník, který měl předtím na očích  

(...)

SOUČASNOST  
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Prostředek:  Transgresiv

"Hello," she said, keeping the fingers of  

her left hand outstretched

Prostředek: stejný čas jako v řídící větě, 

případně temporální adverbiále

„Haló,“ řekla a držela prsty (...)

 přechodník

„Haló,“ řekla, držíc prsty levé ruky (…)

  

Sybil said, kicking sand. 

Řekla Sibyla a  kopala přitom do písku. 

 a  kopala do písku. 

 kopajíc do písku.

Prostředek: časy průběhové

When the operator finally rang her room,  

she was sitting on the window seat (…) . 

 Only, he asked me about it, when we were 

driving down

Prostředek: Stejný čas jako ve větě řídící

Když se konečně v jejím pokoji ozvalo  

zvonění, seděla na okenním parapetu (…)

(…) cestou sem

PROLÍNÁNÍ ČAS. ROVIN

Prostředek: předpřítomný čas

"I've been worried to death about you.“

„Měla jsem o tebe děsnou starost. /Umírám o 

tebe strachy.“

Budoucnost viděná z hlediska minulosti 

Prostředek: modální sloveso would

(…) one piece of which she would not  

actually be needing for another nine or ten 

years.

"I thought they'd never stop.

(…) plavky, jejichž jeden díl nebude vlastně  

potřebovat / jejichž horní část vlastně  

potřebovala až za devět, deset let. 

Já měl dojem, že se už jakživo nezastaví.
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5 Koherence a koheze

5.1 Teorie 

Podle  Hrbáčka  (1994)  je  text  strukturou  komunikačních  jednotek.  Upřesňuje 

Hausenblasovu definici,  která  vidí  text  jako vazbu jazykových prostředků v řeči  danou 

jejich sledem a vztahem k celkovému smyslu. Jako základní jednotku textu určuje textém, 

který ztotožňuje s výpovědí, nikoli větou nebo propozicí;  text tedy analyzuje z hlediska 

parole. Text je koherentní sled alespoň dvou výpovědí. 

Kritéria/parametry  textovosti  definovali  De  Beaugrande  a Dressler  (1981)

jako:  intencionalitu,  akceptabilitu,  situační  vázanost,  intertextualitu  a  informativnost,  a 

kohezi a koherenci.

Textocentrické  paramtery  koheze  a koherence  Hrbáček  nerozlišuje.  Jsou  společně 

zodpovědné za soudržnost textu (1994: 9). De Beaugrande a Dressler definují kohezi jako 

vzájemnou propojenost komponentů povrchové vrstvy textu (1981: 11). Podle Hallidaye 

(1989) je koheze objektivně vypozorovatelná na úrovni prostředků koheze a sama o sobě 

nezaručuje  koherenci.  Beaugrande  a  Dressler  definují  koherenci  jako  to,  jak  jsou 

komponenty  textu  (konfigurace  konceptů  a  vztahů  pod  povrchovou  vrstvou  textu) 

vzájemně provázané a relevantní (1981:12).

Pro text  a jeho překlad  jsou důležité  prostředky textové  koheze (Halliday)  /  koherence 

(Hrbáček). 

Hrbáček je dělí  na a) vztahy koreferenční,  b) vztahy sémantické ekvivalence c) vztahy 

mezipropoziční.

A) Vztahy koreferenční  jsou založeny na užití reference, tedy označení předmětu řeči. 

Toto odkázání na stejný referent je v textu provedeno víc než jednou a mezi dvěma a více 

referencemi na stejný referent je právě koreferenční vztah. Dva po sobě následující výrazy 

se nazývají antecedent a postcedent (1994: 11). Pokud se nacházejí v rámci jedné výpovědi 

nebo v sousedících výpovědích, nazýváme jejich vztah kontaktní. Pokud v nesousedících 

výpovědích, potom jde o vztah distantní. Řetězec těchto pojmenování je tzv. izotopický 

řetězec.
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Prostředky  koreferenčního  vztahu  tvořící  izotopický  řetězec  jsou  podle  Hrbáčka: 

pronominalizace,  opakování  stejného  výrazu,  pojmenování  různými  plnými 

pojmenováními  –  ekvivalence  (synonyma,  parafráze,  apelativum-proprium,  proprium-

apelativum,  hyponymum-hyperonymum,  hyperonymum-hyponymum).  V  angličtině  je 

podle Hasanové a Hallidaye v této funkci i určitý člen.

Reference může být endoforická nebo exoforická. Exofora může být deiktická (v dialozích 

– podej mi to) nebo zprostředkovávat intertextualitu (odkaz na jiný text).

AJ ČJ

Gramatická 

rovina

užití demonstrativ, identifikátorů (týž, tento), komparativa  

Pronominalizace – v jiné míře než 

v ČJ, téměř každá oznamovací  a 

tázací věta

 vyjadřuje  podmět  na  povrchu 

syntakt. Struktury

Pronominalizace,  u  kontaktní  pozice 

referencí  i koncovka  slovesa  nebo 

příčestí,  podmět může být nevyjádřený a 

shoda přísudku s podmětem vyjadřuje rod 

a číslo podmětu

Určitý člen

Lexikální 

rovina

Opakování stejného pojmenování, ekvivalence

Tabulka 1: zdroj: Hasanová a Halliday (1989), Hrbáček (1994)

B) Vztahy sémantické ekvivalence

Jsou  realizovány  výrazy  ve  vztazích  množinových  (celek  –  část  –  jedinec);  výrazy 

souřadnými (kohyponymy); antonymy. 

Alterace  je  vztah  mezi  stejnými  pojmenováními,  jejichž  určovací  členy  je  vztahují 

k různým předmětům řeči odrážejícím společnou třídu předmětu řeči.  V obou jazycích lze 

realizovat substitucí a elipsou. 

Ke koherenci textu také přispívají vztahy asociační, založené na souvislosti, kterou čtenář 

rozeznává  na  základě  znalosti  reality.  Častým  příkladem  v analyzované  povídce  bude 

například meronymie, tedy vztah části a celku (prst – ruka).

AJ ČJ

Gramatická 

rov.

Substituce (proforma – zájmeno, jméno, adverbium) a 

elipsa 

proforma i  větná do so Není slovesná proforma
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Lexikální 

rovina

Antonymie, meronymie 

Tabulka 1: Zdroj: Hasanová a Halliday 1989, Hrbáček 1994

C) Vztahy mezipropoziční

Podle Hrbáčka k problematice koherence a koheze textu řadí i vztahy mezipropoziční, tedy 

mezi  propozicemi.  Propozice  je  predikátovo-argumentová  struktura,  která  je  odrazem 

nějaké dějové nebo statické situace. Je to obsahová jednotka (myšlenka), která je vyjádřená 

na jazykové úrovni (větně nebo nevětně). Propozice sama o sobě nevyjadřuje aktualizační 

momenty (funkční větná perspektiva, modálnost, čas). 

Propozice  jsou  větné  nebo  nevětné,  přičemž  nevětná  představuje  nominalizaci  větné 

propozice. 

5.2 Koherence a koheze a překlad

O tomto tématu se příliš nepíše.  Hrbáček v práci  Srovnání  dvou  překladů  z hlediska  

využití  koheze  textu,  která  byla  otištěna  v časopisu  Naše  řeč.  Na  dvou  překladech 

novely  I. S. Turgeněva  Jarní vody, z roku  1892  a  z  roku  1977, srovnával překlady 

vzniklé  v době  odlišeného  jazykového  úzu.  Došel  k závěru,  že  roli  nehraje  pouze 

individuální  řešení  překladatelů,  ale  právě  i úzus  a „objektivně  existující  vývojové 

tendence  v  oblasti  užívání  prostředků  koheze  textu“  (Hrbáček  1987:  130).  Jedním 

z rozdílů, které našel, byla míra užití vnějších prostředků koheze, tedy např. koreferenční 

substituce zájmenem (pronominalizace). Ve starším textu byla přítomná více; vedla k vyšší 

explicitě vyjádření a až k nadbytečnému zájmennému odkazování. Novější překlad počítá 

s větší aktivitou čtenáře a jeho mentálním vkladem a je charakteristický větší implicitností. 

(Hrbáček 1987: 130)

O této tendenci se zmiňuje i Svobodová, která porovnávala překlady O lásce: podle ní je 

nápadná  tendence  „explicitně  recipientovi  signalizovat  totožnost  předmětu  řeči  pomocí 

ukazovacích zájmen“  (Svobodová 2010a). K podobnému závěru dochází Uhlířová (1993).
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6 Lingvostylistický pohled na pásmo postav

Jak bylo uvedeno, povídka je z velké části tvořená přímou řečí, během které je pásmo

vypravěče redukované na minimum (dialog matky a Muriel), případně se na utváření

významu podílí podobnou měrou (dialog Seymoura a Sibyly). 

V literatuře  je  zmiňována  Salingerova  schopnost  zachytit  charakter  mluveného  jazyka; 

studie  se  často  týkají  románu  Kdo  chytá  v žitě.  Stylistickými  prvky,  které  k vnímání 

mluvenosti  přispívají, jsou  podle  Costella  (1959)  mimo  jiné  reprezentace  prozodické 

roviny zvýrazněním slov (kurzívou), dále fragmentarizace výpovědí a opakování (Costello 

1959:  173-174  ).  Jde  tedy  o prostředky,  které  ve  čtenáři  vyvolávají  pocit,  že  čte 

„autentický“  rozhovor,  nebo  spíše  ve  čtenáři  nevyvolávají  pocit,  že  čte  repliky 

formulované knižním jazykem; styl není nápadný svou psaností.

V literatuře  obecně  a tak  i v překladech  jde  o stylizační  prvky,  které  mají  čtenářovi 

mluvenost připomínat. Levý zastává u překladu např. dialektů tzv. metodu náznaku, díky 

které se má čtenář vyhnout jazykovému naturalismu (Levý 2012: 117).

Mluvenost a psanost jsou pro každý jazyk přítomné na jiných rovinách a různou měrou. 

V angličtině je podle Browna a Yula příznakem mluvenosti opakování, koordinační vztahy 

mezi větami (Brown a Yule 1983: 15-16). Biber a kol. (1999: 223) uvádějí dále například 

osamostatňování  vět  závislých  a přítomnost  vět  začínajících  na  spojku.   Ajimer(ová) 

(2002:  232-233)  uvádí  dále  specifická  slova,  která  uvádějí  určité  typy  výpovědí,  tzv. 

disourse markers typické pro mluvený projev (např oh, you know atd). 

Pro češtinu kritéria mluvenosti definovaly např Hoffmanová a Čmejrková (2011)  v knize 

Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí.

Překladem prostředků mluvenosti  v beletrii  se zabývala L. Mundevová (2018) ve studii 

Překlad prostředků mluvenosti  v beletrii,  kde  rozebírá  překlad  Maupassantovy  povídky 

z francouzštiny do češtiny. 

Jako jedním z hlavních problémů se zabývá odlišnou reprezentací mluvenosti češtiny, která 

má k dispozici nejen prvky lexikální a syntaktické, ale i prvky morfologické. Mundevová 

podává základní přehled historii mluvenosti v literatuře a uvádí, že např u Čapkových próz 

je  nositelem mluvenosti  složka  hovorových  spisovných  lexémů,  u Vančury  nespisovné 
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prvky včetně vulgarismů v okolí knižních výrazů. Jako přelom, kdy do literatury začíná 

pronikat nespisovnost, uvádí přelom 50. a 60. let; je to právě nespisovnost, kterou autorka 

vnímá jako jeden z hlavních prostředků reprezentace mluvenosti. 

Dalším znakem je podle Mundevové inherentně expresivních výrazů, nicméně její rozbor 

se  týká  francouzštiny.  Knittlová  (1995)  uvádí,  že  ekvivalentem  anglického  výrazu 

s emočním nábojem může být slovo v tomto ohledu neutrální a naopak (1995: 47). Tento 

rys je tedy natolik problematický, že v souhrnu pouze uvádím několik příkladů v průběžné 

analýze, ale jako signál mluvenosti ho při překladu z angličtiny do češtiny spolehlivě brát 

nelze.

Závěr:  Pokud je  tedy Salingerův styl  v této  povídce  charakteristický mluveností,  musí 

splňovat  kritéria  mluvenosti  angličtiny.  Pokud  překladatelé  tuto  mluvenost  berou  jako 

něco, co musí být zprostředkováno i českému čtenáři, sáhnou po prostředích mluvenosti, 

které má k dispozici čeština.

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  vybrané  prostředky  reprezentace  mluvenosti  podle 

Mundevové. Jiní autoři jsou uvedeni v závorkách. 

 

AJ ČJ

Fonologická rovina Parajazykové  a  mimojazykové 

prostředky:  prozodie:  zvýraznění 

prozodie kurzívou (Costello)

Parajazykové  a  mimojazykové 

prostředky:  prozodie:  zvýraznění 

prozodie kurzívou  (Costello)

Úžení é-í: přilítne 

Diftongizace ýí- ej:  zejtra

Protetické v: vokno       

Změna kvantity: nevim, 

Změna kvality: helejte se

Morfologická Zánik -l v příčestí:  nemoh

Unifikace adjektiv -ý

Slovesa  vzoru  kupovat:-u v  1.sg 

„děkuju“

Syntaktická Podle zdrojů se tyto znaky nacházejí nezávisle v obou jazycích (v češtině 
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podle Mundevové):

Koordinace, juxtapozice (Brown a Yule)

Neúplná realizace, eliptičnost (Assis Rosová)

Osamostatněná vedlejší věta (Biber)

Zdůrazňovací konstrukce (Assis Rosová)

Opakování, návraty (Brown a Yule)

„Hedges“ (Ajimerová)

Členicí signály, včetně tzv. discourse markers (Ajimerová)

Tabulka 1: Zdroj: Mundevová 2018; Čmejrková, Hoffmanová 2011
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PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE: ANALÝZA TEXTŮ

V této části je rozebrán text povídky, pásmo vypravěče a pásmo postav zvlášť. 

Jednotlivé texty (T0-T4) jsou zastoupeny podle toho, jak se v těchto textech dané probírané 

jevy vyskytovaly. Texty jsou v případě podrobné analýzy uvedené po částech v textu, ve 

všech případech je na věty ze zdrojového textu T0 odkazováno číslem v závorce, např. pátá 

věta je vyznačená jako (5). 

Pokud se překladové texty liší pouze v jedné větě, která nese prvek, který je předmětem 

zájmu této diplomové práce, je kontrastující část uvedená vedle nebo v závorce, například: 

T4: (…) „Představoval jsem si, že jsi to ty.“ (T2: Dělal jsem, že jsi to ty.)

Pokud nabízí  jeden  z informačních  zdrojů  alternativu,  která  není  využitá  ani  v jednom 

z překladů, je uvedená pro úplnost, nikoli proto, že by byla hodnocená jako vhodnější.

Všechny  texty  jsou  v celém rozsahu v příloze,  T0  a T3  ve  formě textu  přepsaného  na 

počítači, T1 a T2 jsou naskenované z knih. 

K analýze jsou použité následující informační zdroje:

 ©  2012  Elektronická  mluvnice  současné  angličtiny  Libuše  Dušková  a  kol., 

dostupné  z adresy:  http://emsa.ff.cuni.cz/morfologie  a  http://emsa.ff.cuni.cz/syntax. 

Informace jsou zde řazeny do hierarchicky do kapitol a podkapitol, které jsou na webové 

stránce přehledně seřazené nalevo. V textu je pro stručnost používána zkratka D a poté 

číslo kapitoly, např. (D 13.1) apod.

 Nový  encyklopedický  slovník  češtiny  online  (zkracuji  na  NECS,  dále  uvádím 

heslo)

Slovníky:

 Cambridge Dictionary.com (Cambridge Dictionary), v několika případech slovník 

Lexico.com (zkracuji na Lexico),  Macmillan Dictionary, The Free Dictionary,  Longman 

Dictionary of Contemporary English

 Slovník spisovného jazyka českého (zkracuji na SSJČ)

 Slovník spisovné češtiny, zobrazován přes vyhledávač webu Internetová jazyková 

příručka (zkracuji na SSČ)
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Korpusy a aplikace:

 Korpus InterCorp – angličtina, verze 11 z 19. 10. 2018 (v textu zkracuji na Korpus 

InterCorp – angličtina)

 aplikace Treq – databáze překladových ekvivalentů.  FF UK, Praha.  (zkracuji  na 

Treq)

 v malé míře je využit program SyD - Korpusový průzkum variant. FF UK. Praha 

2011 (v textu zkracuji na SyD)

 Korpus současné americké  angličtiny,  který obsahuje  data  z let  1990-2017:  The 

Corpus of Contemporary American English (zkracuji na COCA) 

 Korpus historické americké angličtiny, který obsahuje data z let 1810-2000: The 

Corpus of Historical American English (zkracuji na COHA) 
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1 Analýza pásma vypravěče v I. dějství 

1.2 Syntaktická složka (spolu s morfologickou)

 První věta

T0: There were ninety-seven New York advertising men in the hotel, and, the way they  

were monopolizing  the  long-distance  lines,  the  girl  in  507 had to wait  from noon till  

almost two-thirty to get her call through.

T1: V hotelu bylo devadesát sedm reklamních zpravodajů z New Yorku a obsadili všechny  

dálkové linky, takže dívka v čísle 507 musela na spojení čekat od poledne téměř do půl  

třetí.  

T4:  Devadesát  sedm mužů z  newyorských reklamních agentur  okupovalo meziměstské  

linky hotelu tak dokonale (T2, T3 tak strašným způsobem), že dívka z čísla 507 musela  

čekat od oběda skoro do půl třetí, než se dostala k hovoru.

Existenciálně-lokativní věta se vztahuje ke stavu obsazení hotelu v momentě počátku děje. 

V T1 je přeložená syntaktickým ekvivalentem: jako prezentační věta konstatující existenci 

jevu na scéně (NESC,  PREZENTAČNÍ VĚTA). Adverbiále  in the hotel  je pro anglické 

existenciální věty v postpozici nepříznakové; formální podmět there, který je na začátku, 

nemá  protějšek  (D  12.21.4),  takže se  nabízí  iniciální  pozici  v češtině  zaplnit  právě 

příslovečným určením, jako to dělá T1.

Tato věta je v T1 následovaná další větou hlavní ve slučovacím vztahu. Podmět obou vět je 

stejný, nicméně v první větě vyjádřený formou numerativu-partitivního genitivu a v druhé 

je nevyjádřený (v prvním pádě) a bez slovně vyjádřeného podmětu, což může při prvním 

čtení  narušit  plynulost  vnímání  kvůli  odlišným koncovkám (bylo  –  obsadili).  Sloveso 

obsadili je dokonavé, a tak je v tomto překladu propozice obohacená o rys předčasnosti 

(linky  obsadili  předtím,  než  chtěla  dívka  telefonovat),  což  v T0  oporu  nemá.  Sloveso 

okupovat v překladu  T4  je  nedokonavé  a je  tedy  vhodným  vyjádřením  současnosti 

a ekvivalentem k minulému času průběhovému.

V T4 jsou predikace (vyjádřené v T0 dvěma větami) zkondenzované do jedné věty změnou 

pořadí informací a vynecháním sponového slovesa: tím vzniká věta sémanticky hutnější 

než  v  originále.  Je  zde  potlačen  introdukční  charakter  první  věty;  z obligatorního 

adverbiále v T0 se stává pouze atribut (linky hotelu), což nepřispívá k jasnosti věty, protože 
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linky mohou být obsazené zvenčí. V kombinaci s volbou interpretovat substantivum New 

York jako modifikaci  agentur,  a ne  agentů,  se poněkud zastírá význam, že se v hotelu 

agenti fyzicky nacházejí (čtenář má vědět, že jsou zřejmě na dovolené). S ohledem na to, 

že T0 vyjádření propozice „v hotelu jsou lidé z agentur“ věnuje celou jednu propozici, jde 

v T4 o mírný posun.

Důsledkový  vztah  mezi  obsazením a  čekáním dívky  je  vyjádřen  v  T2-T4  s použitím 

hypotaxe. Příslovečné určení příčiny v T0 the way je dále rozvité vedlejší větou vztažnou, 

je v překladech přetransformované do adverbiále míry (tak dokonale, že) a způsobu (tak 

strašným způsobem, že). T1 překládá obsadili bez dalšího určení. 

T1  zachovává  nominálnost  to  get  (…)  a překládá  ho  jako  na  spojení, T4  volí  větné 

vyjádření.

Časovým  určením  (od  dvanácti  do  téměř  půl  třetí)  se  čtenář  dozvídá  přesný  čas 

v konkrétním dni. Náplň tohoto časového období je popsána ve druhé větě.

 Věta 2-7

T0 She used the time, though. She -VF.   She-VF.  She-VF.    She-VF.    She-VF. 

T1 Dovedla však toho času využít. VF-la (…). VF-la (…). VF-la (…). VF-la (…). VF-la  

(…). 

T2-4 Ale ona ten čas nepromarnila. VF-la (…).  VF-la (…), VF-la (…), VF-la  (…). VF-la  

(…). 

Na úrovni mezipropoziční se dá říci následující: v T0 je v první větě použitý připojovací 

prostředek, konektor though, který je v této pozici příznakový pro neformální styl (Quirk 

185:  641),  často  využívaný v  mluvené  formě jazyka.  Though zde  vyjadřuje  kontrast  s 

předešlou větou a především s přísudkem musela čekat. 

Zároveň je v T2-4 vyjádřený podmět  ona, který zde není prostředkem koheze, ale spíše 

známkou emocionálně zabarvené věty. V T1 je podmět ona nevyjádřený. 

Syntaktický paralelismus dalších pěti vět jasně naznačuje jejich soudružnost  a propojení 

(Macháčková 1987). Opakované využití stejné struktury s koreferenčním she na začátcích 

vět  by  v originále  teoreticky  mohlo  být  alternativně  vyjádřeno  například 

několikanásobným predikátem She VF, VF, (…), aniž by se ztratila koherence. Proto tuto 

Salingerovu  volbu  nelze  brát  jako  neutrální.  Věty  zachycují  sled  dějů,  v  originále 

vyjádřené minulým časem prostým a v překladech dokonavými slovesy.
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Opakující se jednoduchá struktura je striktně dodržena v T1, kde překladatelka nechává 

každému přísudku samostatnou větu ukončenou tečkou. Pochopitelně podmět  ona nelze 

v češtině  opakovaně  vyjadřovat,  koheze  je  zajištěná  koncovkou.  V T2-4  jsou  tři  věty 

spojené asyndeticky čárkou, čímž se ztrácí trochu příznakovosti.

V překladech se liší také řešení syntaktických problémů uvnitř vět:

3. věta

T0 She read an article in a women's pocket-size magazine, called "Sex Is Fun- or Hell."

T1Přečetla si článek z dámského časopisu kapesního formátu, jehož titul zněl „Pohlaví –  

zábava nebo 

T2-4 Přečetla si v jednom kapesním časopisu pro ženy článek s názvem „Sex může být  

zábavou nebo peklem“.

Třetí věta má v originále velké množství autosémantických slov, která jsou silně sdělná, na 

malém prostoru. Tato slova jsou v odlišných pozicích v T0 a v překladech. 

Ve větě 3 je předmět article rozvinutý dvěma atributy; oba dva následují až po substantivu: 

an article in a magazine; an article called (…):

První  postponovaný  přívlastek  je  také  rozvniutý:  slovo magazine v T0  je  rozvinuté 

atributem, který je vyjádřený dvěma anteponovanými členy: posesivním pádem substantiva 

women a adjektivem pocket-size (Cambridge Dictionary): a women's pocket-size magazine  

(D  13.52).  T1  zde  vyjadřuje  explicitně  přívlastkem  neshodným,  že  časopis  je  určité 

velikosti  a zároveň  přívlastkem  shodným  vyjadřuje  vlastnost  (pro  koho  je  určen): 

z dámského  časopisu  kapesního  formátu.  Neurčitá  reference,  která  je  v T0  vyjádřená 

neurčitým členem  a zde  explicitně  není.  T2-4  vyjadřuje  neurčitou  referenci  i obě  dané 

vlastnosti: v jednom kapesním časopisu pro ženy.

Druhý přívlastek slova článek je v T1 vyjádřený větou přívlastkovou:  článek,  jehož titul  

zněl: „Pohlaví – zábava nebo peklo“. Zde je v překladu chyba, jelikož nejde o pohlaví, ale 

o  sexuální  aktivitu.  Navíc  se  mění  to  původní  rozdělení  konfrontační  dvojice  „sex  je 

zábava – nebo peklo“ T2-4 ho vyjadřuje nominalizovaně: článek s názvem „Sex může být  

zábavou nebo peklem“.

Samotný  název  je  v T0  vyjádřený  větou,  a to  s  dvojnásobným přísudkem  jmenným  s 

vynecháním spony. Podmět a první složka  přísudku jsou v T0 ve vztahu silného protikladu 

(disjunkce) ke druhé složce přísudku; protiklad je  naznačen pomlčkou.  Z významového 

hlediska lze silnou disjunkci odůvodnit tím, že zábava a peklo se vzájemně vylučují. 
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V T1 je elidována spona; sponové sloveso je nahrazeno pomlčkou. Obě substantiva jsou 

v nominativu.  V T2-4  je  naopak přísudek obohacen  o modální  sloveso  moci,  které  zde 

pomáhá  vyjádřit  existenci  dvou  alternativ,  konfrontační  význam  je  však  oslaben. 

Substantiva jsou v instrumentálu.

 Věta 8

T0  When the operator finally rang her room, she was sitting on the window seat and had  

almost finished putting lacquer on the nails of her left hand.

T1 Když konečně zazvonila telefonistka do jejího pokoje, seděla dívka u okna a byla téměř  

hotova s lakováním nehtů na levé ruce.

T2 Když se konečně v jejím pokoji ozvalo zvonění, seděla dívka na sedátku na okně a byla  

už skoro hotová s lakováním nehtů na levé ruce.

T3,4 Když se konečně v jejím pokoji ozvalo zvonění, seděla na okenním parapetu a byla už  

skoro hotová s lakováním nehtů na levé ruce.

Všechny  verze  překládají  souvětí  formou  vedlejší  věty  časové  a  věty  hlavní 

s několikanásobným predikátem. 

Zásadní rozdíl mezi překlady je zde v aktuálním větném členění. T1 zde není v rozporu 

s předešlým textem – adverbiále první věty ve finální a rematické pozici má odůvodnění, 

protože telefonistka už zvonila do ostatních pokojů a její zazvonění do tohoto pokoje má 

vyšší komunikační dynamismus. Originál zde navíc teoreticky mohl deagentizací vynechat 

subjekt operator a přesunout adverbiále na začátek, což neučinil. 

Slovosled VF-S zde ale posouvá komunikačně nedůležitý subjekt blíže k ohnisku, ač je 

nejméně  dynamickou  částí  věty.  T2-4  tento  podmět  překládají  jako  zvonění,  čímž se 

vyhýbají  zmínění  telefonistky  a také  dalšímu  l-ovému  příčestí, které  se  v  předchozích 

větách tolikrát opakuje (s jiným predikátem). 

T1 a T2 v hlavní větě  vyjadřují  podmět  dívka,  přestože originál má nevypustitelné  she 

(stejně jako v celém prvním odstavci, kromě první reference). T4 podmět nevyjadřuje, ale 

koheze tím díky koreferenčímu jejím narušená není.

Rang v minulém čase prostém je vyjádřeno perfektivy (zazvonila; ozvalo se).
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 Věty 9-10

T0 She was a girl who for a ringing phone dropped exactly nothing. She looked as if her  

phone had been ringing continually ever since she had reached puberty. 

T1 Zvonění telefonu naprosto nemohlo tuhle dívku vyrušit z jejího zaměstnání. Vypadala,  

jako by u ní telefon zvonil bez přestání od chvíle, kdy dosáhla puberty. 

T2 Byla to dívka, která nikdy ničeho kvůli zazvonění telefonu nenechala. Vypadala, jako by  

u ní zvonil telefon nepřetržitě už od dob její puberty.   

T3,4 Tahle dívka nikdy ničeho kvůli zazvonění telefonu nenechala. Vypadala, jako by u ní  

zvonil nepřetržitě už od dob její puberty.

V T0 je kvalifikace nepravým zařazením (D 13.23.12); tento způsob vyjádření vlastnosti 

není  ze  syntaktického  hlediska  nijak  příznakový,  navíc  pochopitelně  pro  vlastnost  zde 

vyjádřenou vedlejší větou vztažnou adnominální neexistuje adjektivum. T3,4 kondenzuje 

tuto  větu  na  referenci  tahle  dívka.  T2  dodržuje  povahu  formální  klasifikaci 

verbonominálního predikátu a musí tedy použít subjekt dívka, ač v minulé větě (viz výše) 

v povrchové struktuře už se nachází  kontaktní  koreference  plným vyjádřením  dívka ve 

stejné  syntaktické  roli. Interpretace  vedoucí  k tomuto  překladu pravděpodobně vnímala 

tuto větu jako charakterizující moment pro tuto postavu a její typ chování obecně, čemuž 

právě jmenná část přísudku napomáhá; případně šlo o ovlivnění nebo přímo kalk původní 

syntaktické struktury.

V T0 má tato věta příznakový slovosled, kdy nevětně/nominálně vyjádřené neobligatorní 

příčinné  adverbiále  (for  a phone,  beacuse  of  a phone)  je  umístěno  před  sloveso,  které 

rozvíjí. Relační zájmeno who v této větě plní funkci podmětu, jehož antecedentem je girl 

(přísudkem  je  dropped).  Tento  podmět  je  oddělen  od  přísudku  právě  vsunutým 

příslovečným  učením  vyjádřeným  předložkovou  vazbou.  Predikátový  adjunkt  je  podle 

Quirka typicky ve finální pozici, ale v jistých případech může být i jinde. Nicméně Quirk 

neuvádí pro tento případ rozdělení subjektu a predikátu (Quirk 1985: 509), takže tím spíše 

jde o velmi příznakovou pozici. V T2-4 je na konci věty přísudek. 

Důvodem pro takto netypickou volbu, která bude charakteristická spíše pro psaný, silně 

naplánovaný jazyk,  prý může být prozodická  stránka věty (ibid),  pravděpodobně spolu 

s rématičností objektu  nothing. To je premodifikováno vytýkacím příslovcem  exactly (D 

13.41.27), které samo o sobě žádný význam nepřidává, vzhledem k absolutnímu významu 

záporného kvantifikátoru nothing, takže spíš slouží jako intenzifikátor. V překladech T2-4 
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je tato intenzifikace kompenzována slovem nikdy, což ještě přidává větě na významu „byla 

ten  typ;  tohle  byl  její  běžný  způsob  chování“.  Ve  volnějším  překladu  T1  je  predikát 

nemohlo vyrušit rozvinut měrovým adverbiálním určením naprosto. 

V této větě se opakuje propozice „zvonit/zvonění“ v nominalizované podobě:  A ringing 

phone  vzniklo kondenzací  z „a phone is  ringing“,  jde o atributivní  ing-ové participium, 

které disponuje pouze tvary přítomnými (zde aktivním) (D 15.31). Zvonění/zazvonění jsou 

deverbální substantiva vzniklá z verba zvonit/zazvonit a zachovávají si význam vidovosti. 

Rozdíl ve vidovosti mezi překlady T1 a T2-4 se nezdá v tomto případě zásadní; ač aktivní 

verbální  adjektivum  pro  současný  děj  (-ící-ové  participium),  které  je  gramaticky 

ekvivalentem, zvonící telefon má spíš rys nedokonavosti (NESC, Participium).

T0 zde opakuje v sousedních větách stejný tvar a ringing phone –  her phone had been  

ringing.  První zmínka denotátu telefon je neurčitá reference generická, kde jde o zvonící 

telefony celkově,  v druhém případě singulativní reference neurčitá (telefony této dívky) 

(D 3.32.3). V T4 je telefon na rozdíl od dřívějších verzí nevyjádřený. 

Vedlejší  větu  časovou  zde  T1  vyjadřuje  větně  od  chvíle,  kdy  dosáhla  puberty a  T2-4 

nominalizuje na člensky vyj. temporální adverbiále: od dob její puberty.  Tím, že je zde 

předminulý  čas  doplněný  právě  o tento  časový  údaj,  nevyžaduje  překlad  nic  víc,  než 

vyjádřit sloveso v minulém čase. 

 Věta 11

11.  With her little lacquer brush, while the phone was ringing, she went over the nail of  

her little finger, accentuating the line of the moon. 

12. She then replaced the cap on the bottle of lacquer and , standing up, passed her left-the  

wet-hand back and forth through the air. 

13.  With her  dry hand,  she picked up a congested ashtray from the window seat  and  

carried it with her over to the night table, on which the phone stood. 

14. She sat down on one of the made-up twin beds and- it was the fifth or sixth ring-  

picked up the phone.

15. "Hello," she said, keeping the fingers of her left hand outstretched and away from her  

white silk dressing gown, which was all that she was wearing, except mules - her rings  

were in the bathroom.

T1 Zatím co telefon zvonil, přejížděla malým štětečkem nehet na malíčku, vyznačujíc jasně  

křivku měsíčku. Pak přiložila klobouček zpátky na lahvičku s lakem, vstala a několikrát  
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mávla levou rukou. Suchou rukou vzala ze sedátka u okna přeplněný popelník a přenesla 

ho na noční stolek, kde stál telefon. Posadila se na jednu z ustlaných manželských postelí  

a po pátém nebo šestém zazvonění zvedla telefon.

„Haló,“ řekla a držela prsty levé ruky od sebe, daleko od hedvábného bílého županu, který  

byl kromě domácích střevíčků vším, co na sobě měla – prsteny byly v koupelně.

T2-4  Telefon zvonil, ale ona si přejela malým lakovacím štětečkem malíček levé ruky a  

zdůraznila linii půlměsíčku. Pak pečlivě lahvičku s lakem uzavřela, vstala a začala mávat  

levou – mokrou – rukou ve vzduchu. Suchou rukou vzala z parapetu přeplněný popelník a  

odnesla  ho  s  sebou  k  nočnímu  stolku,  kde  stál  telefon.  Sedla  si  na  jednu  ustlanou  

manželskou postel a – to už telefon zvonil popáté nebo pošesté  – zvedla sluchátko.

 „Haló,“ řekla, držíc prsty levé ruky natažené a daleko od bílého hedvábného županu, což  

bylo to jediné, co měla kromě trepek na sobě - prstýnky nechala v koupelně.

Tato sekvence sleduje dívku při sledu jednoduchých úkonů jdoucích po sobě, na rozdíl od 

první pasáže se zde vyskytuje i prvek současnosti.

Všechny  predikace  prvního  souvětí  se  odehrávají  najednou.  Anteponované  příslovečné 

určení způsobu/nástroje (D 13.41.23) je od zbytku věty, kterou rozvíjí, oddělené časovou 

větou. Realizované řešení je tedy stylistickou volbou. V překladech je realizováno člensky 

a následuje po predikátu. V T1 je přitom vynechaná modifikace „lakovací“, zřejmě kvůli 

tomu,  že  na  konci  prvního odstavce  je  lakování  nehtů  zmíněno.  Nicméně  originálu  to 

neodpovídá, autor se totiž opakování lexikálních jednotek nevyhýbá, tak by nemusel ani 

překladatel. 

Syntagma  little lacquer brush obsahuje stejný přívlastek jako následující  little finger; ve 

druhém  případě  jde  ale  o jednu  lexikální  jednotku  (malíček).  Je  možné,  že  v prvním 

případě zde jde o záměrné použití adjektiva, které kromě popisu velikosti má i konotace 

hodnotící: malý, nedůležitý, nerespektovaný.  

Adverbiální věta časová za použití minulého času průběhového dokresluje kulisu vlastního 

děje  (kulisa  zvonění  telefonu).  V originále  je  použité  participium  ringing s podmětem 

phone bez použití nějaké proformy (it apod); celkem ve třech souvětích jde o tu samou 

syntagmu již potřetí. 

V překladu T1 je propozice během zvonění vyjádřená hypotaxí, a to právě větou temporální 

v pozici před hlavní větou. Význam originálu zde není zastřený, je jasná současnost obou 
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dějů. T4 nicméně řeší problém paratakticky, a to kontrastivním vztahem mezi zvoněním 

a aktivitou dívky. Konvenční implikatura ale implikuje kontrast očekávání (telefon zazvoní 

a dívka ho logicky zvedne) od reality (nezvedne, místo toho si lakuje nehet).  To je ale 

zbytečné, jelikož čtenář se již v minulé větě (tohoto překladu) dozvěděl, že dívka  nikdy 

ničeho kvůli  zazvonění  nenechala.  Toto  řešení  s ale tedy  přidává  větě  význam a není 

v souladu se svou vlastní předcházející propozicí – to vyplývá z textu.

She went over, vyjádřeno minulým časem prostým, samo o sobě nevyjadřuje opakovanou 

činnost,  proto  je  řešení  T1  –  přejížděla méně  přesné  než  perfektivum  přejela v  T4. 

Reflexivní si v T4 koresponduje s posesivním her originálu. 

T4 nezmiňuje přímo nehet, jen malíček; zřejmě díky blízké pozici zmínky předmětu řeči 

nehtů (ve větě sedm); koherenci to nenarušuje.

Polovětná struktura  accentuating vyjádřená transgresivem s podmětem shodným s větou 

řídící (she), má rezultativní sémantický odstín („that way/by that accentuating the line“), 

který  je  interpretovatelný  na  základě  znalosti  reality.  V T1  je  přeložený  gramaticky 

ekvivalentní polovětnou strukturou přítomného přechodníku  vyznačujíc  v syntaktické roli 

atributu  verbálního,  s pochopitelně  jinou stylistickou  platností.  T4 pro obě  skutečnosti, 

přejela a tímto vyznačila, volí parataktické vyjádření v kopulativním vztahu. Toto řešení je 

srozumitelné  na  základě  čtenářovy  zkušenosti;  alternativním  řešením  by  mohlo  být 

„vyznačila tak“.

Druhé souvětí souslednost kromě použití minulých časů prostých vyjadřuje i temporálním 

určením then. Další děje jsou v překladu T1 jsou perfektivní: přiložila, vstala, a několikrát 

(element  back and forth)  mávla, podobně jako v T4 s fázovým slovesem  začala mávat, 

které naznačuje, že rukou mávala opakovaně. 

Parenteze s atributem her left  -  the wet -  hand je příznaková tím,  že od sebe odděluje 

syntagmu  levá  ruka,  která  tvoří  dohromady  významovou  jednotku,  a proto  je  atribut 

v takovém případě typicky nejblíže jádru (NESC, PŘÍVLASTEK, atribut), jde o reliéfizaci 

textu,  kdy je obsah vsuvky předsunut do popředí (NESC, VEDLEJŠÍ PROMLUVOVÁ 

LINIE).  Méně příznakové  vyjádření  by v přívlastku  postupně rozvíjejícím  her  wet  left  

hand, morkou levou rukou. T4 překládá jako levou – mokrou – rukou;  z překladu se tak 

ztrácí  jedině singulativní  určitá  reference  the,  která  odkazuje na levou ruku jako na  tu  

jednu  mokrou z celkem  dvou  rukou.  T1  atribut  mokrou zcela  vynechává;  zřejmě  ho 
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vyhodnotila  jako  vypustitelný  proto,  že  na  konci  druhého  odstavce  je  levá  ruka  již 

zmíněná, nicméně v T0 pro to podklad není.

V T0 v souvětí 14 je opět důležitý způsob vyjádření souběhu událostí. Parenteze doplňující 

sdělení obsahové (NESC, VSUVKA, parenteze) vyděluje vně syntaktické struktury hlavní 

větu  it  was the fifth or sixth ring. Tato věta má sémanticky odstín časových okolností; 

upozorňuje  na  to,  kolik  zazvonění  už  „uplynulo“  (když  už  telefon  zvonil  popáté  nebo  

pošesté, zvedla to), ale je vyjádřená časem prostým, nikoli například předminulým. V T1 je 

věta nominalizovaná na temporální adverbiále po pátém nebo šestém zazvonění, ale tím, že 

není  oddělená  pomlčkami,  nevyjadřuje  „paralelnost“  komentující  vsuvky.  Vzniká  tak 

dvojznačnost:  zazvonění mohou působit jako děj následující po předcházejícím predikátu 

posadila se. To bohužel nesouhlasí s T0. Sedět takhle dlouho u telefonu by se dalo číst tak, 

že je spíš  vnitřně nervózní. T4 překládá jednoznačně.

Transgresiv  v uvozující  větě  je  v T1  vyřešení  paratakticky  a to  větou  se  slučovacím 

poměrem.  Z použití  imperfektivního  slovesa  za  perfektivním  vyplývá  současnost  obou 

dějů (řekla a držela).  V T4 je přeložený transgresivem v roli doplňku: řekla, držíc. Další 

alternativní řešení není, jde o první verbum dicendi v dialogu, a navíc verbum bez adjunktu 

(např  tiše řekla,  což lze vyjádřit např.  špitla),  bylo by tudíž zvláštní ho nahradit jiným 

verbem. 

Několikanásobné doplnění objektu fingers je v T1 realizováno obligatorním koplementem 

(adjektivum) a obligatorním adjunktem místa, nejsou na sobě závislé. Jsou v koordinačním 

vztahu a zároveň jsou vyjádřené jinými slovními druhy, adjektivem a adverbiem (T0), v 

překladech T1 vyjadřuje dvěma adjunkty (způsobu a místa) spojenými asyndeticky, v T4 

neobligatorním  doplňkem  shodným  (test  kondenzace  dvou  vět;  držet nevyžaduje 

kvalifikaci) a adjunktem místa, spojenými spojkou a stejně jako T0. 

Slovo  župan  je rozvinuté přívlastkovou větou, která nese verbonimální predikát: T1 byl 

vším (vyjádřený instrumentálem) ; T2-4 což bylo to jediné (vyjádřený nominativem).

Několikanásobný  premodifikující  atribut  je  přeložený  jako  bílý  hedvábný  župan  (T4) 

a hedvábný bílý župan (T1). V  SYN2015 je mezi kolokacemi oblečení většina adjektiv 

v pořadí  barva-materiál,  nicméně  obě  varianty  jsou  snad  oproti  očekávání  sémanticky 

rovnocenné,  jelikož  obě  adjektiva  vyjadřují  trvalou  vlastnost,  tedy  nikoli  vlastnost 

získanou  dějem  nebo  hodnotící  adjektivum;  obě  pořadí  jsou  tedy  možná  (NESC, 

Přívlastek, atribut). 
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Pro komentující větu  S – VF – A oblig je v T0 opět vybrána morfologicky i významově 

nejjednodušší  varianta  času  prostého,  místo  například  předminulého,  který  by  se  zde 

nabízel; je zde tedy důvod domnívat se, že jde o stylistickou volbu. T1 ji také tak překládá, 

a  to  stejně  jednoduchým  prsteny  byly  v koupelně,  zatímco  v T4  je  věta  významově 

„obohacená“  o další  vrstvu  minulosti  –   prstýnky  [předtím]  nechala  v koupelně,  což 

samozřejmě po čistě obsahové stránce originálu odpovídá.

 Pásmo vypravěče během dialogu matky a dcery

Další  část  prvního  dějství  sestává  z  rozhovoru  dívky  se  svojí  matkou,  kde  je  pásmo 

vypravěče téměř zcela redukované na věty uvozující repliky. Kromě uvozujících vět je zde 

pásmo vypravěče omezené na několik popisů děje. Zde nepozoruji rozdíly v překladech 

téměř žádné. Jde o věty 3, 77, 84, 85.

1.3 Syntaktická stránka: závěr  

V T0 bylo nalezeno několik výrazných prvků týkajících se syntaktické stavby:

1. Většina slovesných predikací je realizovaná verbem finitem (dále VF): 21.

2. Jmenných slovesných konstrukcí v této roli se objevuje málo (4). 

Ze  závěrů  uvedených  Uhlířovou  (1993)  a  Svobodovou  (2010)  týkajících  se  překladu 

syntaktických konstrukcí byly v této práci nalezeny podklady k potvrzení některých bodů. 

Jde o tyto:

 Polovětné  konstrukce  jsou  překládány  buď  neurčitým  slovesným  tvarem,  nebo 

větou s verbem finitem. Mezi překlady není rozdíl, i novější sahá k užití přechodníku.

Překlady:

T1 jmenný tvar

T4 VF

11. With her little lacquer brush, (…) she went over the nail of her little  

finger, accentuating the line of the moon.

T1 vyznačujíc jasně křivku měsíčku.

T4  a zdůraznila linii půlměsíčku

T1,4 VF

12. She then replaced (..) and, standing up, passed (…).

T1 vstala a několikrát mávla levou rukou.

T4:  vstala a začala mávat

T1 VF

T4 jmenný tvar

15. "Hello," she said, keeping the fingers (…)  outstretched.

T1„Haló,“ řekla a držela prsty levé ruky 

T4  „Haló,“ řekla, držíc prsty levé ruky natažené
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T1,4 VF

77. "(...)," said the girl, crossing her legs. /

„(…) ,“ řekla dívka a zkřížila nohy.

„(…) ,“ řekla dívka a přehodila nohu přes nohu. 

3. V prvním  dějství  se  objevuje  vysoce  sémanticky  kondenzovaná  jmenná  fráze, 

charakteristická  přítomností  přívlastků  po  obou  stranách  substantiva.  Po  vyhodnocení 

dalších  dvou  dějství  bude  rozhodnuto,  zda  je  pro  tuto  povídku  takováto  nominalizace 

typická.

an article in a women's pocket-size magazine, called "Sex Is Fun- or Hell.

4. Objevuje  se  zde  větný  člen  ozvláštněný  svým  netypickým  řazením,  zde  je  od 

substantiva ruka oddělený přívlastek levá:

She passed her left - the wet - hand back and forth (…)

5. Adverbiále jsou anteponovaná před verbum, ke kterému jsou přimknutá (toto někdy 

je, někdy není ničím příznakové): 

She was a girl who for a ringing phone dropped exactly nothing.

With her little lacquer brush, while the phone was ringing, VH1 she went over the nail 

With her dry hand, she picked up a congested ashtray (…)

1.4 Variantnost  syntaktických  struktur  napříč  překlady  I.  dějství 

v pásmu vypravěče 

Zjevný vývoj „od“ textu T0 je možné vidět u následujících struktur:

V první větě je v T1 zachován introdukční charakter věty, další překlady kondenzují:

 VH1 There were ninety-seven New York advertising men in the hotel, (…)

 T1: V hotelu bylo devadesát sedm reklamních zpravodajů z New Yorku

 T2-4:  Devadesát sedm mužů z newyorských reklamních agentur 

V sedmé větě je v T1 je zachován konatel telefonistka, další překlady deagentizují:

 T0  When the operator finally rang her room, (...)

 T1 Když konečně zazvonila telefonistka do jejího pokoje, (...)

 T2, 3,4 Když se konečně v jejím pokoji ozvalo zvonění (…)
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Další věta v dřívějším překladu T2 zachovává strukturu verbonominálního predikátu, která 

je pro angličtinu při použití kvalifikace nepravým zařazením typická. T3,4 kondenzuje.

 T0 She was a girl who for a ringing phone dropped exactly nothing. (...)

 T2 Byla to dívka, která nikdy ničeho kvůli zazvonění telefonu nenechala.(...)

 T3,4 Tahle dívka nikdy ničeho kvůli zazvonění telefonu nenechala. (...)

1.5 Časové vztahy v pásmu vypravěče prvního dějství  

Většina děje, který se odehrává v pásmu vypravěče, se odehrává uvnitř časového rámce 

tohoto dějství. 

Jediné případy, který v textech odkazuje mimo časový rámec dějství, jsou: existenciální 

věta  uvozující  skutečnost,  že  lidé  od  reklamy  jsou  ubytováni  v hotelu,  a věta 

charakterizující dívku (tedy její vlastnost celkově). 

 Pásmo vypravěče  v první  větě  čtenáři  představuje  nejdřív  základní  informace  o lokaci 

povídky a jedné z postav (dívka). Dále sleduje jednotlivé počiny dívky během časového 

úseku,  který  je  čtenáři  sdělen  relativně  přesně  (od  poledne  do  půl  třetí).  Je  důležité 

poznamenat, že toto čtenářovo první setkání s postavou je charakterizační, připravuje půdu 

pro hlubší pochopení děje, který je později představen dialogem. 

Dějové  propojení  propozic: Aktivity  a fyzické  pohyby  postavy  jsou  zachyceny  jako 

jdoucí po sobě, a to jako ukončené, jdoucí po sobě, nebo s prvkem současnosti, kdy jeden 

děj  je  kulisou/pozadím  děje  druhého.  Zobrazené  děje  však  neobsahují  však  prvek 

předčasnosti.  Prostředků vyjadřujících na rovině morfologické predčasnost se vyskytuje 

málo (jen dva výskyty, v jedné větě), a to ve větě popisující nezrealizovaný děj (as if her  

phone had been ringing since she had reached puberty).

Hlavním vyjadřovaným vztahem je tedy kromě ukončených dějů právě současnost. Tento 

rys  může  být  v překladech  zachován,  nebo  se  může  vytratit,  a to  z různých  důvodů. 

V případě  této  povídky  bylo  zjištěno,  že  se  neutrální,  jednoduché  vztahy  v překladech 

často  obohacují. (Toto slovo s pozitivními konotacemi používám, jelikož nejde o změnu 

významu: původní význam je stále přítomen, ale je na něj navrstven další rys.)
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Obohacení v překladech na rovině časové nastalo v těchto případech:

 Rys současnosti je v T4 zachován imperfektivem, v T1 je obohacený o předčasnost

T4:  Devadesát  sedm mužů  z  newyorských  reklamních  agentur  okupovalo meziměstské  

linky hotelu tak dokonale

T1: V hotelu bylo devadesát sedm reklamních zpravodajů z New Yorku a obsadili všechny

 Rys současnosti je v T4 zachovaný komentující větou, V T1 je potlačený:

T0 She sat down on one of the made-up twin beds and-  it  was the fifth or sixth ring-  

picked up the phone.

T4 Sedla si na jednu ustlanou manželskou postel a –  to už telefon zvonil popáté nebo  

pošesté  – zvedla sluchátko. 

T1  Posadila  se  na  jednu  z ustlaných  manželských  postelí  a po  pátém  nebo  šestém 

zazvonění zvedla telefon.  

 Rys  současnosti  je  v T1  zachován  zachováním  jednoduché  stavby  věty  s  tzv. 

zástupným být, v T4 je obohacený o předčasnost:

T1: prsteny byly v koupelně.

T4: prstýnky nechala v koupelně

 Rys  ukončenosti  vyjádřený  minulým  časem  prostým,  je  v T1  zachován 

perfektivním slovesem,  v T4  je  děj  vyjádřený  fázovým slovesem a sémanticky  je  tedy 

pouze započatý:

T1: a několikrát mávla levou rukou

T4:  a začala mávat levou – mokrou – rukou

Naopak vyjádření současnosti imperfektivem místo přechodníku nijak význam současnosti 

nezastírá:

T1„Haló,“ řekla a držela prsty levé ruky 

T4  „Haló,“ řekla, držíc prsty levé ruky natažené 

Další rys se týká  vztahů propozic: Propozice zde nejsou nikdy spojeny spojkami, které 

mají sémantický odstín kontrastu nebo kauzativnosti. Převažují vztahy časové a to vztahy 

zachytitelné okem (kromě finally/končně, které je hodnotící). Obohacení na rovině vztahů 

propozic nastalo v tomto případě:

 T1 zachovává časový vztah mezi propozicemi, T4 obohacuje o kontrastivní vztah:
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T1: Zatím co telefon zvonil, přejížděla malým štětečkem nehet (…).

T4: Telefon zvonil, ale ona si přejela malým lakovacím štětečkem malíček (…).

1.6 Další poznatky 

Neutrální  vyjadřování:  Úsek  neobsahuje  ani  jedno  adjektivum,  které  by  popisovalo 

vlastnost  /  vlastnost  děje  nepozorovatelnou  okem  (s výjimkou  little lacquer  brush  / 

štěteček, který může být interpretován jako mírně subjektivní označení). I věta, která dívku 

charakterizuje přímo,  ji charakterizuje pomocí slovesa, tedy něčeho, co dívka dělá/nedělá: 

she drops exactly nothing. 

Vztahy  uvnitř  propozic  v  pásmu  vypravěče  prvního  dějství  se  odchylují  od  T0 

v následujících příkladech.

 Přísudek vedlejší věty příčinné v překladech T2-4 získává příslovečná určení, v T1 

naopak  nevyjadřuje.  Zde  strukturní  ekvivalent  neexistuje,  přesto  tento  příklad  uvádím, 

protože je zde neutrální vyjádření přeložené hodnotícím výrazem:

T0 the way they were monopolizing the long-distance lines

T1 obsadili všechny dálkové linky, takže (…).

T2-3 okupovalo meziměstské linky tak strašným způsobem (…).

T4 okupovalo meziměstské linky tak dokonale (…).

 Přísudek je oproti T0 v T4 rozvité příslovečným určením způsobu:

 T0: She then replaced the cap on the bottle of lacquer (…).

T1: Pak přiložila klobouček zpátky na lahvičku s lakem (…).

T4: Pak pečlivě lahvičku s lakem uzavřela (…).
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1.7 Lexikální stránka pásma v I. dějství

 Zúžení významu

Některé výrazy nemají ekvivalent. Například v první větě je výraz pro povolání:

I.1: Devadesát sedm mužů z newyorských reklamních kanceláří okupovalo meziměstské  

linky hotelu tak dokonale / strašným způsobem, že...

T0: New York advertising men  

T1: reklamní zpravodajové z New Yorku  

T2-3: muži z newyorských reklamních kanceláří

T4: muži z newyorských reklamních agentur

O této  nominální  frázi  je  z hlediska  syntaxe  pojednáno v oddíle  o  syntaxi,  1.  věta.  Při 

juxtapozici dvou substantiv ve funkci atributů nemusí být podle Duškové zcela jasné, že 

jde o přívlastek postupně rozvíjející,  který lze dešifrovat postupným rozvíjením řídícího 

substantiva  zprava doleva.  Rozvjíjeno může být  nikoli  substantivum,  ale  ten přívlastek 

u substantiva,  „např. a  new  government  organization může  znamenat  novou  vládní  

organizaci i organizaci nové vlády“ (D 13.52.21 a 22). 

Také  je  potřeba  zjistit,  zda  substantivum,  v tomto  případě  v T0  rozvinuté  gerundiem 

advertising  („men  working  in  advertising“)  již  netvoří  lexém.  Advertising  men se 

v  korpusech COHA i COCA vyskytuje, ačkoli v malé frekvenci, jakožto víceslovné slovní 

spojení, tudíž je to skutečně jedna lexikální jednotka, která vyjadřuje jeden jev. Pro tento 

lexém neexistuje přímý ekvivalent. 

Celá  fráze  tedy  sestává  z prvků:  bydlící  v New  Yorku  [lidé  od  reklamy/pracující  

v reklamě].

T1 volí reklamní zpravodaje. Tím význam posouvá; podle SSJČ je reklamní zpravodajství 

zpravodajstvím, které se věnuje reklamě (SSJČ). T2-4 lexikální jednotku advertising men 

rozděluje  a oba  dva  příznaky  vyjadřuje  samostatným  slovem.  Men jsou  zde  muži  a  

advertising je  vyjádřeno  buď  konkrétním  pracovním  místem  (kancelář)  nebo  firmou 

(agentura).
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V Korpusu InterCorp – angličtina je malé množství výsledků: z knižních překladů jsou zde 

uvedená  řešení  agent,  reklamní  agent,  v plurálu  se  (jednou)  vyskytuje lidi  z reklamy; 

z titulků filmů je zde řešení někdo od reklamy.

Podobný případ je u výrazu  the operator,  který ale v angličtině (na rozdíl  od  men)  rys 

pohlaví nevyjadřuje: T1 volí neutrální telefonistku; T2-4 slečnu z ústředny.

 Posun významu

T0 the way they were monopolizing the long-distance lines

T1 obsadili všechny dálkové linky, takže

T2-3 okupovalo meziměstské linky tak strašným způsobem

T4 okupovalo meziměstské linky tak dokonale

To monopolize  má podle  slovníku  význam  mít  a  využívat  úplného,  výhradního  práva 

a postavení, což lze dělat v ekonomickém i mezilidském kontextu (Cambridge Dictionary). 

V T0 je slovo použité v přeneseném smyslu, ale v T1 je výraz vyjádřený výrazem obsadit, 

kde je smysl méně přenesený (obsazená linka existuje, monopolized line ne). Sémantický 

rys „nikdo jiný neměl přístup“ je obsazený ve výrazu všechny. 

V T2-4 je výraz přeložený pomocí slovesa okupovat, které má podle SSJČ dva významy: 

vojensky obsadit, obsadit. Druhý přenesený význam není označený jako expresivní, často 

je užíván např. v kolokaci okupovat několikátou příčku. I tak se dá předpokládat, že čtenář 

bude mít při čtení takového výrazu určitou negativní konotaci.

Strašný  způsob  v T2-3 je  expresivní  a má silně negativní  význam (SSJČ),  v T4 od něj 

překladatelé  upustili  pravděpodobně kvůli  tomu.  Příslovcem  dokonale je  vyjádřený rys 

úplného obsazení.
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1.8 Koherence a koheze 

◦ Opakování stejného pojmenování, pronominalizace.

Pásmo  vypravěče  v prvním dějství během  patnácti  vět  v originále  využívá  osobního 

a přivlastňovacího  zájmena  v koreferečním vztahu patnáctkrát,  zatímco  T4 jen  šestkrát. 

Dívka je v originále opakovaně pojmenována referencí  she, v češtině je využito osobního 

zájmena jen málo a to  v případech,  kde se použitím pronominálního subjektu vyjadřuje 

emocionalita  nebo emfáze  při  protikladu  (Hrbáček  1987).  Koheze  vyplývá  z koncovek 

příčestí u přísudků. 

Počet  opakování  posesivního  her je  v T0  zvýšený  obligatorním  použitím  posesivního 

pronomina  při  odkazování  na  části  těla  a předměty  osobní  potřeby,  které  se  v češtině 

vyjádří dativem reflexivního či osobního zájmena (D 4.21). V češtině i angličtině je ruka,  

nehty především součástí vztahu sémantické ekvivalence – jsou to meronyma patřící dívce.

◦ Vztahy sémantické ekvivalence, lexikální prostředky: Alterace  a asociační 

vztahy v PV v prvním dějství

Pokud se slovo opakuje i tam, kde by mohlo být substituováno, je důvod se domnívat, že 

nejde o volbu usnadňující koheezi a koherenci, ale že jde o stylistickou volbu. Pokud slovo 

není potřeba opakovat z hlediska koheze, upozorňuje tak samo na sebe.

V prvním  dějství  ve  větách  8-14  je  výrazný  prvek  opakování  stejného  výrazu  bez 

pronominalizace nebo jiného prostředku, který by opakování zabránil. 

Zvonění  telefonu a telefon se opakuje:  the operator finally  rang her  room /  ozvalo se  

zvonění; a ringing phone / zazvonění telefonu (obecná reference generická);  her phone 

had been ringing / [telefon] zvonil (určitá reference); the phone was ringing / telefon zvonil  

a  the phone stood / telefon stál,  the fifth or sixth ring /  telefon zvonil popáté nebo pošesté; 

picked  up  the  phone  /  zvedla  sluchátko.  Poslední  zmínky  jsou  koreferenční,  jelikož 

odkazují na ten samý telefon. 

V českých  překladech  se  poněkud  liší  využití  explicitních  vyjádření,  T1  ponechává 

všechny zmínky, T3 ji jednou vynechává a jednou používá meronymum sluchátko. 

Ve větě 13-14 se dvakrát v kontaktní pozici vyskytuje frázové sloveso pick up, jednou ve 

smyslu  zvednout  sluchátko  a zareagovat  tak  na  příchozí  hovor,  jednou  fyzicky  něco 

zvednout.  Ve  pásmu  vypravěče  druhého  dějství  se  vyskytuje  pětkrát.  Je  v asociačním 
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vztahu se slovesem „drop“, ač to je zde použité v jiném, abstraktním, významu než jako 

opozitum  upustit/zvednout.  Pochopitelně v překladech není možné tento asociační  vztah 

zachovat, drop je přeloženo jako nechat něčeho. 

Pásmo  vypravěče  v prvním  dějství  má  také  řetězec  pojmenování  objektů,  které  spolu 

souvisí  asociačním  vztahem.  Jde  o pojmenování  předmětů  osobní  potřeby,  týkající  se 

osobní hygieny a oblečení: hřeben a kartáč – sukně od béžového kostýmu – na halence od  

Sakse – lakování nehtů na levé ruce – malým lakovacím štětečkem – lahvičku s lakem –  

bílého hedvábného županu. 

42



2 Analýza pásma postav v prvním dějství

2.2 Koherence a koheze

 Reference

Rozhovor má jedno ústřední téma, které je rozvíjeno postupně. Deiktické reference jsou 

v textu  vždy  napojené  na  koreferenční  řetězec,  který  je  pomocí  užití  propria  nebo 

ekvivalentu  vysvětluje:  On  –  Seymour  –   můj  manžel.  První  reference  je  deiktická 

a neinterpretovatelná bez kontextu (on), a nejkonkrétnější (manžel – vztah k mluvčímu) se 

vyskytuje až poměrně daleko v dialogu. Účastnice znají navzájem svůj situační kontext, 

a proto je taková reference přirozená.

Naopak deiktické „dojeli  /  get there“ se vyskytuje  až ve chvíli,  kdy má čtenář dobrou 

představu o místě, kde se dívka nachází: v hotelu – číslo 507 – na Floridě – dojeli.

 Sémantické vztahy

Během dialogu řetězec sestávající ze slov označujících oblečení, který začal už v  pásmu 

vypravěče, pokračuje:  večerní šaty, co jsme viděli u Bonwita – nabíraná sukně  – obchod  

na Madison Avenue - té modistky –  kabát – vycpávky –  šaty – flitry. 

 Narušená koheze výpovědí 

Jiné řešení volí  překladatelé  u věty,  kdy je vynechaná jmenná část  přísudku u podmětu 

phone: 9. „The phone here's been-" Z kontextu (předešlé otázky „Proč jsi nezavolala?“) 

čtenář vyrozumívá, že telefon byl obsazený, nebylo možné se k němu dostat apod.  T1 volí 

apoziopezi  vyjádřit  třemi  tečkami,  což  může  mít  konotace  pozvolného  nedořečení: 

„Telefon tu ne...“. T2-4 „Ale ten telefon tady je -.

Věta v originále 14. „the hottest day they've had in Florida in -“ pravděpodobně pokračuje 

přesným nebo přibližným údajem o časovém období „in (xyz) years“; tak ho pojímá T1: 

„největší  vedro,  jaké  kdy  bylo  na  Floridě  za –  “.   Další  překlady  interpretují  konec 

výpovědi „nejteplejší den, jakej byl na Floridě od – “ jako pravděpodobně nějaký vzdálený 

časový bod, například „od roku XYZ“. 

Pokud výpověď obsahuje nedokončené víceslovné spojení, není prostor pro individuální 

interpretaci, jelikož existuje přímý ekvivalent: 33. „You gave me your word of -“ / „Vždyťs  
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mi dala čestné –“. Nicméně T1 zde výpověď dokončuje: „čestné slovo“, aniž by k tomu 

byla v T0 opora. 

V případě 50. "Did he keep calling you that awful-" věta obsahuje elipsu přímého vnitřního 

předmětu,  který angličtina musí vyjádřit:  „call  – nepřímý předmět (somebody)  – přímý 

předmět  (a name/nickname)“,  nicméně  v  češtině  doplnění  předmětem  obligatorní  není, 

můžete někomu říkat  ošklivě (způsob). Všechny překlady zde volí nevyjádřené doplnění 

objektem v mužském rodě:  „Říkal ti zas tím strašným – / ošklivým – ?“, pravděpodobně 

proto, aby zachovali nedokončenost výpovědi.

U repliky, která se v textu objevuje už podruhé, přičemž v prvním případě byla dokončená 

a tudíž nenarušuje akceptabilitu: 5. “I've been worried to death (…) 16. I've been worried  

to –“ volí T2-4 dořečení „Umírám strachem –“ , kdežto T1 respektuje originál: „Měla jsem 

děsnou –“.

V případě skupiny replik o rozbitém autě je přesný význam zastřený i v originále: ve větě 

chybí vyřčený účel: 42. „Did Daddy get the car fixed?“ „They want four hundred dollars,  

just  to  –  ?  [fix  something  minor  that  should  cost  less]“.  Možná  interpretace  dívčiny 

odpovědi je: "Mother, Seymour told Daddy that he'd pay for it. There's no reason for– ?

[you not to get it fixed when it does not go out of your pocket since Seymour is paying for  

it]. Tu zřejmě volí T1, význam konkretizuje a pokud jde o správnou interpretaci, rozhodně 

napomáhá  soudružnosti  textu:  „Seymour  přece  tatimu  řekl,  že  to  zaplatí.  Byla  by  to  

hloupost, abyste –“ U T2-4 je návaznost vyjádřená nejasně, z navazující věty není zřejmé, 

zda je  podmětem Seymour,  nebo tatínek.  „Mami,  vždyť  Seymour tatínkovi  říkal,  že to  

zaplatí.  Proč  by  měl  -“ Vágnost  zde  koresponduje  s originálem a  adekvátně  navozuje 

situaci dialogu osob, které spolu mluví o věcech diskutovaných již dříve, proto si skáčou 

do řeči a nechávají repliky nedořečené.

Ve výše uvedených případech je zachována koherence, repliky se v podstatě překrývají, ta 

následující  většinou navazuje plynule a dokazuje vzájemné porozumění dvou mluvčích. 

Jen v několika případech se čtenář ani v T0 nedozví, co mělo být řečeno – „Tatínek včera 

večer povídal -“; zde je mluvčí přerušena, protože druhá participantka nechce zbytek slyšet 

a odkaz na referenta ignoruje.

 Exoforická reference dále nevysvětlená 

Často  využívaným  prostředkem  v dialogu,  na  úrovni  koheze  a koherence,  je  v T0 

exoforická  reference  realizovaná  demonstrativním  nebo  relačním  pronominem 
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a substantivem, které odkazuje na relativně obecnou třídu bez dostatečného upřesnění nebo 

modifikace –  the business, that funny business, those thing with, what he did with. Tyto 

exofory  se  vždy týkají  případu  Seymourova chování,  které  bylo  natolik  specifické,  že 

v dialogu nebylo třeba je konkretizovat více, obzvlášť vzhledem k negativnímu hodnocení 

mluvčích tohoto chování.

Skupina replik se zabývá blíže nespecifikovaným chováním Seymoura,  když řídil  auto: 

T0: 38. "Did he try any of that funny business with the trees?"

Zde je pro čtenáře narušená koherence, jelikož neví, na co demonstrativum that ukazuje. 

Funny business  je v tomto použití interpretovatelné pouze v závislosti na kontextu, jehož 

má čtenář  v okolním textu dostatek:  z okolních replik  čtenář  inferuje,  že auto se nějak 

poškodilo,  že Seymour se nedržel bílé čáry, že matka si nepřála,  aby po tom incidentu 

Seymour řídil auto a dívka jí dala čestné slovo, že se to nestane; a pro dívku samotnou bylo 

překvapující, že Seymour jel tentokrát „dobře“. 

Překladatelé  zdůrazňují  sém  „nerozumnost“,  možnou  složka  významu  „levost“ 

vynechávají.  Reference  ke  konkrétní  instanci  tohoto  chování  je  vyjádřená  v adverbiu 

zas/zase (konvenčně  implikuje,  že  už  se  to  stalo)  a v T2-4  demonstrativu  ty.  T1: 

„Nepokoušel se  zas provést  nějakou hloupost mezi stromy?“ T2-4 „Nezkoušel  zase ty 

hlouposti se stromama?“ T1 ale přidává příliš konkrétní „lokační“ význam mezi stromy, 

pro který v originále není opodstatnění.

Další nevysvětlené exofory se nacházejí  v sledu několikanásobného objektu odděleného 

parcelací do nevětných celků. 

T0 90. "He told him everything. (…) [about] 92.  The trees. 93.  That business with the  

window. 94. Those horrible things he said to Granny about her plans for passing away.  

95. What he did with all those lovely pictures from Bermuda -everything."

T1 Pověděl mu všechno (…). O té věci s oknem. O těch strašných řečech, které napovídal  

babičce, když mluvila o tom, jak se chystá umřít. O tom, co udělal se všemi těmi pěknými  

obrázky z Bermudy - všechno. 

T2-4  „Řekl mu všechno. (…) O  těch stromech. O tom s tím oknem. O  těch strašných 

věcech, co řekl babičce k jejím plánům, jak by chtěla umřít.  Co udělal se všema těma 

rozkošnýma fotkama z Bermud – všechno.“
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V T0 je elidovaná předložka about, která je v pádové češtině zachována. Reference je v T0 

signalizována určitým členem,  který je  v T2-4 přeložen demonstrativem  těch.  (V T1 je 

z nějakého důvodu je celý tento větný ekvivalent vynechaný, buď pracovala překladatelka 

s jinou verzí T0, nebo se spletla.) 

That  business je ta  věc  s oknem v  T1.  Jde  o odůvodněný překlad vyskytující  se  podle 

Korpusu  InterCorp  –  angličtina i v jiných  překladech  této  jednotky  a především 

v původních českých textech, ačkoli častěji je to tam v kombinaci s dalším zájmenem  ta  

věc s tím … . To s tím oknem v dalších překladech. 

Those horrible  things  T1  konkretizuje  na ty  strašné řeči,  které  napovídal.  Spojení  say 

things je  v angličtině  běžné  (COCA). V češtině  se,  snad  proti  očekávání,  toto  spojení 

používá také; říct/ řík.*/ řek.* věc.* je v SYN2015 celkem přes sto padesát výskytů, tedy 

nejde zřejmě jen o marginální způsob vyjádření. Konkretizace významu v T1 je nicméně 

ospravedlnitelná, ač napovídat řeči redundantně opakuje ten samý sémantický rys mluvení 

a toto sloveso má význam „nalhat“, který se podle kontextu nehodí. Samostatné zájmeno 

„to“ nelze rozvinout přívlastkem „to strašné“, a proto nelze použít.
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2.3 Analýza hlavních bodů dialogu: matka – Muriel 

 Věta 1-14

Rozhovor  je  zahájený  replikou  matky.  Muriel  nahlas  nedává  najevo,  že  má  sluchátko 

u ucha, např. konvenčně používaným „haló/prosím/Glassová/ano“.  Matka se ujišťuje,  že 

mluví  skutečně  s Muriel  (2).  V T0  je  zřejmá  parcelace  –  vokativ  je  vydělený  vně 

syntaktické struktury věty. V T1 je začleněný do věty, T2-4 dodržují syntax originálu. Na 

významu řešení T1 nic nemění.

Muriel  reaguje  a v T0  a oslovuje  matku  Mother.  Podle  slovníku  jde  o formální  nebo 

tradiční oslovení (Cambridge Dictionary), případně stylisticky neutrální (Lexico). V T1 je 

toto  oslovení  přeloženo  důvěrným výrazem  mami  (SSJČ);  v T2-4  je  použit  expresivní 

výraz maminko (SSJČ).

Oslovení  v natolik  specifickém  vztahu  samozřejmě  probíhá  vývojem:  v diachronně 

řazených  datech  v Sydu  maminko „vede“  až  do  roku  1965,  od  kdy  je  častější  mami. 

Vzhledem k malému „absolutnímu“ množství dat ale nelze vyvodit závěry. Při překladech 

zde zřejmě bude volba ovlivněna kontextem ostatních přízvisek,  kterými Muriel  matku 

oslovuje. Mami i maminko je v každém případě méně formální a naopak expresivnější než 

mother. 

Následuje  How  are  you?  (4)  která  v anglo-saském  kulturním  kontextu  může  být  jen 

fatickou  otázkou  nebo  pozdravem  a v takovém  případě  nemá  přímý  ekvivalent.  Je 

přeložený frazeologizovanou otázkou Jak se ti vede? / Jak se máš?. 

Matka  reaguje  expresivním  worried  to  death  (5) sémantický  rys  smrti  je  přítomen 

v překladech  T2-4:  umírám o  tebe  strachem.  Překlad  T1  expresivitu  vyjadřuje  mírněji 

přívlastkem děsnou. Originál vyjadřuje popisovaný stav matky předpřítomný časem (have 

been), který pochopitelně nemá přímý ekvivalent. Překladatelé si tedy vybrali, co budou 

akcentovat:  T1 překladem do minulého času zdůrazňuje to,  že tento stav trval  nějakou 

dobu (z dalšího kontextu je jasné, že od doby, kdy Muriel měla zavolat a nezavolala) a již 

skončil, protože teď spolu konečně mluví. Měla jsem o tebe děsnou starost. Naproti tomu 

T2-4 vyznívá díky překladu do přítomného času naléhavěji.
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Doplňovací  otázka  matky  je  zčásti  i výčitkou  Rozdíl  v překladech  je  zde  pouze 

v dokonavosti:  T1  volí  imperfektivum  Proč  jsi  nevolala?,  T2-4  perfektivum  Proč  jsi  

nezavolala?  V T2-4  se  ptá,  proč  nezavolala  alespoň  jednou,  T1  zní  jako  otázka,  proč 

nevolala  během  nějakého  vymezeného  časového  úseku,  což  koresponduje  s předešlou 

větou v T1. 

Obecná otázka Are you allright (7) je významově poněkud zúžená v T1, kde řešení „Jak je  

ti?“  vyznívá  jako  otázka  na  subjektivně  vnímaný  stav  dívky,  např.  zdravotní  nebo 

emocionální. Tato otázka v tomto kontextu zní jako „Jak je ti  teď? Když předtím ti bylo  

tak a tak?“ Překlad T2-4 – „Je s tebou všechno v pořádku?“ – zachovává všeobecnější ráz 

této otázky, která je pravděpodobně interpretovaná jako „Jsi v pořádku po tom, co stalo  

něco, co tě mohlo ohrozit (cesta autem apod)?“

Další možné překlady této fráze z literárních překladů v Korpusu InterCorp – angličtina 

jsou: Nestalo se ti něco? / Není ti nic? / Jsi v pořádku? 

Muriel se ospravedlňuje, popírá matčino tvrzení, že nevolala; volat se snažila (8). V T0 je 

předmět  řeči  „you,  Mother“  opět  přítomný;  překlad  v T1  dostat  spojení  tento  prvek 

postrádá.  T2-4 ho ve frázi „dovolat se ti“ zmiňuje.  Rozdíl  mezi  překlady T2-4 je tedy 

pouze na morfologické rovině – nejnovější překlad používá třetí pád (ti).

Následující věta (9) byla zmíněna v předešlé kapitole.

Otázka v sedmé větě se opakuje opět v desáté. Muriel na ni tentokrát reaguje, a to větami 

12 a 13. Tyto velmi krátké věty jsou ukončené tečkou, která naznačuje klesavou intonaci 

a pravděpodobně i úsečnost dívky.

Fráze I'm fine  (12) není přímou odpovědí na položenou otázku, protože  fine v této frázi 

neznamená „v pořádku / nic se mi nestalo“, je spíše očekávanou reakcí na otázku  „How 

are you?“.  V překladu T1 její  odpověď ale přímo navazuje na otázku; ze které přebírá 

sloveso je a dativ, které ovšem eliduje. „[Je mi] znamenitě.“ Výrazem znamenitě překlad 

T1 o něco intenzifikuje  původní  význam;  podle  SSČ je  výraz  často  expresivní.  Je  zde 

nebezpečí,  že  natolik  intenzivní  výraz  v tomto  kontextu  vyzní  jako  ironie,  kterou 

v naprosto neutrálním fine čtenář určitě vidět nebude. Elipsa ale nenarušuje koherenci a ani 

není v rozporu s úsečností vět 12 a 13. 

Hot je přeložené ve všech překladech příslovcem  vedro (13), které podle slovníku není 

expresivním výrazem (SSJČ). Dívka ve větě 13 a 14 v T0 tento výraz opakuje:  hot – the  
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hottest day. V T1 jsou obě zmínky o vedru zachovány:  vedro – Dneska je největší  vedro. 

V T2-4 tento rys není dodržen, zato se zde opakuje rys den ve dvou zmínkách (dneska = 

dnešní den; den), a tím mírně obohacuje slovní zásobu hrdinky. 

 Věty 15-16

Věty  15  a 16  je  jen  zopakováním  stejné  otázky  (jako  ve  větě  5  a  6)  úplně  stejnou 

formulací.  Z reakce  (17)  se  dozvídáme,  že je  matka  pronáší  zvýšeným hlasem.  Muriel 

matku napomíná  („mluvíš  příliš  nahlas“)  a přitom ji  oslovuje  darling (17),  tedy velmi 

familiérním  oslovením  pro  milovanou  osobu.  Tato  kombinace  přímého  imperativu 

a expresivního oslovení je pravděpodobně znakem nezdvořilosti Muriel vůči matce.

T1:  Drahoušek je podle slovníku expresivní (SSČ). V Korpusu InterCorp – angličtina je 

oslovení  drahoušku  jakožto  překladů darling  v překladové literatuře  16,7%, tedy počet 

řádově srovnatelný s výskytem miláčku (26,9%); nejde tedy o vybočení z překladatelského 

úzu. Je otázkou, nakolik se toto oslovení skutečně používá –  podle Syn2015 je výskytů 

tohoto výrazu v původních českých textech relativně málo (58). Proto se zdá, že pro dnešní 

úzus je řešení T2-4 miláčku typičtější. 

Rozdíl  osobního  zájmena  já  v  akuzativu:  mne (T1)  a mě (T2-4)  v akuzativu  je  daný 

rozdílem dobového úzu; T1 se přiklání ke staršímu. Věta 17 končí referencí na „já“ - tedy 

Muriel. 

Věta 18. znovu vyjadřuje propozici z věty 17 „nemluv tak hlasitě; mluvíš příliš nahlas“, 

tedy nepřidává novou informaci. „Slyším tě“(18) již logicky vyplývá z propozice „mluvíš 

nahlas“; „slyšet“ má tedy menší sdělnou závažnost. Z toho vychází překlad T1: slyším tě je 

tematické a příslovečné určení míry nádherně je v rematické pozici.

Překlad T2-4 interpretuje  slyším jako rematické, zároveň vyjadřuje i podmět  já. Předmět 

řeči „já“ je tak v kontaktní pozici hned dvakrát za sebou. V kontextu této věty pak i věta 

předešlá akcentuje recipientku toho „křiku“. 

Ve větě 19 opakuje informaci „volala jsem ti“ (z věty 8), tentokrát jen mění časový údaj. 

Jelikož se jedná o dvě tvrzení, která jsou v textu relativně blízko u sebe, pravděpodobně si 

zde čtenář všimne, že Muriel informaci mění (protože zřejmě lže).

Matka zde odkazuje na otce dívky, v T0 referencí your father, přičemž father má stejnou 

stylistickou platnost jako mother. T1 to překládá jako tvůj otec, T2-4 jako tatínek.
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V replice  matky  se  objevuje  nedokončená  výpověď (21).  Nedochází  k ní  tak,  že  by  ji 

Muriel  přerušila,  pouze  nedokončuje  myšlenku.  V T0  je  znázorněná  pomlčkou;  tento 

způsob  využívá  i T1  a T2-3.  V T4  je  nedokončenost  znázorněná  třemi  tečkami,  což 

odpovídá českému úzu apoziopeze (NESC, APOZIOPEZE) a zároveň je tak pro čtenáře 

tento způsob jasně odlišený od výpovědi přerušené druhou mluvčí. 

Matka  navazuje  dalším  zopakováním  otázky  na  dceřin  stav,  tentokrát  ale  přidává 

důraznější imperativ a chce slyšet pravdu, z čehož vyplývá, že předchozí odpovědi dcery 

nebere nutně jako pravdivé (22). 

That ve větě 24 následuje těsně po matčině otázce a dceřině odpovědi (Im fine), proto je 

anaforickou referencí na právě tuto jednu otázku (zopakovanou vícekrát). Tímto způsobem 

to interpretuje právě překlad T1: ptát se na to, kde je předmět řeči explicitně zmíněný, a to 

ekvivalentem that – to. T2-3 tento předmět řeči nezmiňuje explicitně, ale z návaznosti na 

předešlou repliku matky to vyplývá.

Jiné řešení je v T4, zde překladatelé interpretují that jako anaforickou referenci na všechny 

matčiny  předešlé  otázky,  což  je  signalizováno  především  slovesem,  které  je  rozvité 

časovým adverbiálem: pořád se vyptávat. 

V T0  je imperativ stop/přestaň doplněný  částicí  prosím (24),  které  je  v překladech  T1 

a T2- 3  přeloženo  svým  českým  ekvivalentem.  Prosím lze  interpretovat  jako  prvek 

zdvořilosti  a v T0  ani  není  opora  pro  to,  abychom  ho  mohli  jednoznačně  označit  za 

ironicky pronesené. T4 tedy svým řešením poněkud mění význam originálu, a překládá to 

jako  další  prvek  nezdvořilosti  vůči  matce:  buď tak  hodná.  Tato  věta  je  často  spojená 

s ironií – doslova znamená „udělej pro mě něco, co je pro tebe těžké“, ale pokud žádám 

adresáta o něco, co těžké není, jde o ironii.

 Věty 23-31

V dalším úseku dialogu matka přináší další téma. Ptá se lokální deixí there (25). T2-4 volí 

sloveso dojet, které má deiktický rys „dostat se tam, kde se nyní mluvčí nachází“. Tam je 

v tomto slovesu tedy obsažené. T1 ho kromě slovesa explicitně opakuje ještě v místním 

adverbiále na místo. V ostatních překladech to takto dovysvětlené není.

Dcera ve své reakci používá eliptickou konstrukci I dont know (26), která je v této formě 

typická, koherenci nenarušuje, jelikož předmětem řeči se rozumí nejbližší předešlá otázka. 

Jako  odpověď  na  otázku  Kdy  jste  dojeli,  na  kterou  mluvčí  odpověď  zná,  může  jít 
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o neochotu  odpovědět.  V T1  je  přeloženo  s podmětem  nevyjádřeným;  T2-4  vyjadřuje 

podmět  já, čímž opět zmiňuje tento předmět řeči. Zde bude pravděpodobně v překladech 

osobní  zájmeno spíše stylizačním prvkem – ve čtenáři  vzbuzuje  dojem mluvenosti.  Po 

Nevím mluvčí navazuje (26) eliptickou výpovědí, kdy informaci sděluje, v textu je patrně 

proto, aby se čtenář dověděl, že jeli přes noc.  

Kdo  řídil (27)  je  zakotvené  v kontextu  a navazuje  na  sloveso  dojeli.  Přináší  novou 

informaci, a to, že jeli autem (z dalšího textu později vyplývá, že jeli celou cestu). Muriel 

odpovídá (28-31) čtyřmi velmi krátkými větami. Blabla

(29) And spojuje věty v kontrastivním vztahu, oba překlady – a i ale jsou dobré. (30) Řídil  

moc  dobře.  Může  znít,  jako  by  mluvčí  hodnotila  jeho  schopnost  řídit  auto,  z  dalšího 

kontextu  víme,  že  důvod k obavám matce  nečiní  to,  že  by  snad neuměl  ovládat  auto. 

Význam T0 tedy lépe vystihuje překlad T1: Jel moc pěkně; jet je obecnější.

(31)  T2  převzala  anglickou  větnou  stavbu,  v pozdějších  překladech  hlavní  význam 

vyjádřený slovesem ve verbálním predikátu.

 Věty 32-39

V T0 je výskyt předmětu řeči he (32) zvýrazněný kurzivou – matka zdůrazňuje podiv nad 

faktem,  že  to  byl  právě  on,  kdo řídil.  Překlad  T1 podmět  on nezvýrazňuje,  a tak  větu 

o tento význam ochuzuje. 

V T0  je  parcelací  věty  oddělená  věta  36  od  příslovečného  určení  způsobu  (37).  Tato 

struktura je do češtiny přeložená pomocí dvěma Věta 38 je řešená v kapitole o kohezi. 

T1 se od významu mírně odklání: ask překládá jako řekla jsem mu (tj. dala mu instrukci) 

T2-4 jako poprosila jsem ho, což odpovídá významu slova.

Větná elipsa he did (40) je v T1 zřejmě interpretována chybně, jelikož jde o proformu věty 

stay close to the white line. Překlad T1 chybně spojuje řídil se podle toho, kde reference to 

odkazuje na „co tím myslím“. To zde ale není možné, protože podmět těchto dvou vět se 

neshoduje.
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 Věta 42-58

Dívka ve větě 42 odbočuje od předešlého tématu, což signalizuje komentujícím výrazem 

incidentally, v T1  přeloženým svým ekvivalentem  mimochodem.  V překladech  T2-4  je 

význam nového tématu obsažený v ukazovacím zájmeno to auto. Z kontextu předešlých 

vět  vyplývá,  že  na  cestě  na  dovolenou  Seymour  jel  lépe  než  při  incidentu,  na  který 

s matkou naráží. Mluvčí se přesouvá do časové roviny tohoto incidentu a počítá s tím, že 

adresát  „jde“ s ní,  proto používá demonstrativum (42).  Nicméně  to může být čtenářem 

zaměněno za jinou referenci a signál „mimochodem/Jo a… “ by toto vyřešil.

Ve  větě  45  se  čtenář  poprvé  dozvídá  jméno  Seymoura.  Věty  44-46  jsou  v kapitole 

o kohezi. 

Matka znovu vrací k tématu cesty na dovolenou (48). Sloveso  keep/pokračovat v něčem,  

dál  něco  dělat z věty  50  vyjadřuje  souvislost  se  stejnou  časovou  rovinou.  V T1  je 

vyjádřeno nepřesně jako zas, T2-4 volí ekvivalent  ještě pořád.  Muriel  spojuje cestu na 

dovolenou a „nynější“ moment jako součást jednoho časového období:  Now – teď / už  - 

užívá spolu s přítomným časem (51). 

What  /  co (52)  anaforicky  odkazuje  na  záměrně  nekonkrétní  něco  nového (51),  další 

referencí je v T0 elidovaný předmět I want to know [what it is] přeložené zájmenem  to 

(54) a nakonec je předmět řeči pojmenovaný,  Muriel  zmiňuje přezdívku  Miss Spiritual  

Tramp  of  1948 (57)  (překlad  významu  viz  lexikální  část).  Matka  Murielinu  odpověď 

tematizuje zájmenem  it (58-61) a skutečnost, že Seymour jí říká touto přezdívkou, dále 

hodnotí. Všechny čtyři po sobě jdoucí věty mají stejnou syntaktickou strukturu (podmět it 

a přísudek  jmnený  se  sponou).  Anaforického  it je  v T1  jednou  elidováno.  Adjektivum 

funny – k smíchu je reakcí na Murielino hihňání (58). Následující dvě negativní hodnocení 

jsou relativně vágní, matka kromě informace, že je se situací nespokojená, do konverzace 

nic nového nepřináší.

Věta 62 je nedokončená, ale dále v textu má matka možnosti ji pronést celou („Když si 

pomyslím, jaks na toho hocha celou válku čekala, … “).   
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 pokračování dialogu

Následující pasáže nejsou natolik důležité z překladatelského hlediska – překlady se téměř 

neliší. Jsou ale zásadní  z hlediska dějového- 

Muriel  mění  téma,  imperativem „listen  to  me  /  poslouchej“  sděluje  důležitost  dalšího 

sdělení.  V překladech je tento imperativ  přeložený bez předmětu „mě“,  takže zní méně 

důrazně. Muriel má ale v tuto chvíli něco na srdci, a posunuje konverzaci dál.

Otázka [Do] you remember je uvedením do nového tématu, sloveso pamatuješ naznačuje, 

že jde o něco časově vzdálenějšího, co ještě nebylo probráno v této konverzaci. Reference 

ukazovacím  zájmenem  that book,  které  také  nese  rys  distantnosti,  je  přeložená  jako 

neutrální  ta (nikoli  např  tamta).  Reference  tu knihu je dále rozvitá přívlastkovou větou 

(63). Sent from Germany (63) nese presupozici, že Seymour v Něměcku byl. 

Prostřednictvím Muriel se zde čtenář poprvé dozvídá konkrétní informaci o Seymourově 

životě.

Ta  kniha je  dále  specifikovaná  koreferenčním ty  německé  básně (64),  zde  jde 

o dovysvětlení, a it (65, 67). Poslední anaforické it je v překladech vyloženo rozdílně: T1 

je chybně interpretuje jako kontektní referenci  básní,  ačkoli v T0 není množné číslo. T4 

bere jako původního referenta knihu.

Význam přítomného průběhového času (66) je v překladech obsažené v určení času pořád,

které koresponduje i s intenzitou významu „rack ones brain“/mořit se něčím. Kniha byla

něco, co bylo pro Seymoura důležité a Muriel zde poprvé vyjadřuje silnější emoční

zaninteresovanost v tématu konverzace.

T1 dále konkretizuje matčinu odpověď a doplňuje o místní určení doma: Máš je doma (67). 

Z kontextu  vyplývá,  že  zde  matka  nemůže  myslet  „Máš  je  teď  u sebe“,  proto  jde 

o doplnění, které nebylo naprosto nutné. 

Deiktické  here (72) má deiktické centrem u matky, čtenář se dále dozvídá, že Muriel má 

pravděpodobně mladšího bratra, který ještě bydlí doma.

 74-81

Muriel  se  vrací  k časové  rovině  cesty  na  Floridu,  kdy  Seymour  zmínil  knížku  (74). 

Současnost  vyjadřuje  minulým  časem  průběhovým;  v T1  je  vyjádřená  vedlejší  větou 

příslovečnou  časovou,  v T4  jmennou  frází.  V ostatních  způsobech  vyjádření  času  se 
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překlady  neliší,  protože  strukturní  ekvivalent  je  jen  jeden  (should  have  bought  /  měla 

koupit apod). 

Z Murielina podání rozhovoru v autě není jasné, zda Seymourův výrok (80) chápe jako 

humorný, nebo jako vážně myšlený. Z reakce matky je zřejmé, že ta ho neinterpretuje jako 

vtip. Svou reakcí jen opakuje stejnými slovy své předešlé hodnocení ve větě 61, a to se 

stejným větným modifikátorem  actually, který má zdůrazňovat novost sdělení. Matka je 

zřejmě  zvyklá  komentovat  stav  situace  pár  stejnými  frázemi,  nebo  má  celkově  malou 

slovní zásobu.

Toto téma v rozhovoru žen čtenáři pomáhá získat představu o postavě Semyoura.

 96-106

Muriel dává matce najevo, že předchozí suma informací není dostatečná, že čeká nějaké 

vyústění (96). V následujících větách se čtenář dozvídá zprostředkovaně reakci lékaře na 

tyto nespecifikované incidenty. Dozvídá se tedy doslova to, co předcházelo tomuto stavu. 

Ve větě  97 vyjadřuje,  že Seymour byl  nějakou dobu ve vojenské nemocnici,  byl  tedy 

nemocným vojákem, a z kontextu, informace, že by se mohl přestat ovládat a ze zmínky o 

psychiatrovi  je  zřejmé,  že  jde  o psychický stav/  nemoc.  Čtenář  se  zde dozvídá  pohled 

těchto dvou žen na Seymourův stav a jejich rozdílné vnímání situace. 

Dialog je tedy zčásti charakterizující, a především čtenáři odhaluje kontext dalšího dění.
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Lexikum této části

 Miss Spiritual Tramp (věta 57)

T0: Miss Spiritual Tramp of 1948

T1: Miss duševní trajda za rok 1948

T2: Královna duševní zahálky pro rok 1948

T3-4: Miss Duchovní trajda 1948

Přezdívka Muriel má v textu velmi zásadní funkci, jelikož je pro čtenáře jedním z pouhých 

dvou míst, kde Seymour přímo kritizuje svou manželku. 

Přezdívka  Miss označuje  ženu,  která  je  nejlepší  v určité  kategorii.  V T0  nekopíruje 

typickou strukturu tohoto titulu, např  Miss America 1948,  a má zde předložku of, zřejmě 

proto  je  v prvních  překladech  explicitně  vyjádřená  také.  Samotné  Miss je  ve  všech 

překladech  kromě  T2  vyjádřeno  Miss;  v T2  je  počeštěná  varianta  Královna,  která 

koresponduje např. s kolokací královna krásy.

Podle  slovníku výraz  tramp znamená  žena,  která  má  často  sex  a to  s mnoha  různými 

partnery. Jde o pejorativně zabarvený výraz používaný v USA (Cambridge Dictionary). 

Jde o substandardní výraz (Lexico).

Překlady T1 a T3-4 ho překládají  jako  trajda,  tedy ob. expresivní slovo pro  poběhlici,  

děvku (SSJČ). Zachován je tedy význam i stylistický příznak. T2 tento význam vyjadřuje 

přívlastkem neshodným zahálky. Ten je sice také negativním zhodnocením – vyjadřuje, že 

dotyčná „provádí málo duchovní činnosti, lenoší“, ale nevystihuje nejdůležitější rys výrazu 

v T0, tedy příslušnost k mnoha partnerům, nestálost. 

Přívlastek spiritual je přeložený ve všech překladech přímým ekvivalentem, ač duchovní je 

podle výsledků aplikace Treq použito jako překlad spiritual v 71,1%, duševní jen v 9%.
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DRUHÉ DĚJSTVÍ

1 Analýza 

 Věta 1-5

T0: 1.  "See more glass," said Sybil  Carpenter,  who was staying at the hotel  with her  

mother. 2. "Did you see more glass?" 3. "Pussycat, stop saying that. 4. It's driving Mommy  

absolutely crazy. 5. Hold still, please."

T4: „Jsi murglas,“ řekla Sibyla Carpenterová, která bydlela s maminkou v hotelu. „Anebo  

nejsi  murglas?“  „Kocourinko,  prosím  tě,  přestaň  to  říkat.  Maminku  už  to  dohání  k  

šílenství. Drž, prosím tě.“

Ve druhém dějství  se  objevuje  nová postava  Sibyly Carpenterové.  Při  první  zmínce  je 

uvedené její celé jméno, dále jen křestní. Spojitost s prvním dějstvím je čtenáři známá ze 

zmínky „at the hotel / v hotelu“.

V T0 obsahuje výpověď Sibyly (1) i formu foneticky přepsaného vokativu, see more glass,  

tedy Seymorova jména, se kterým je v této chvíli již čtenář seznámen. Jde o „zakódování“ 

významu především na ose autor-čtenář, jelikož ve fikčním světě je pronesená nahlas se 

stejným intonačním jádrem a seskupení slabik tedy nehraje roli. Paní Carpenerová nicméně 

reaguje netrpělivě. Je otázkou, zda jí Sibylino opakování tohoto uskupení slov rozčiluje, 

protože Seymoura nezná jménem a neví tedy, o čem Sibyla mluví, a pokládá to pouze za 

žvatlání beze smyslu. Je také možné, že hrdinu jménem zná a rozčiluje ji slyšet jeho jméno 

pořád dokola.

 Podobná slovní hříčka v T2-4 pochopitelně nemůže být provedená s existujícím lexémem, 

nicméně  Jsi Murglas si zachovává kontaktnost i podobu s hrdinovým jménem. Nicméně 

v tento moment čtenáři nemusí tato souvislost dojít (a hříčku pochopí, až když tak holčička 

oslovuje  Seymoura osobně). V T1 byl tento prvek vynechán.

Paní Carpenterová mluví sama o sobě ve třetí osobě (4), což čtenáři signalizuje, že Sibyla 

je ještě  malé dítě.  Co přesně dělá,  zda dceru češe nebo maže krémem apod. se čtenář 

z výpovědi (5) nedozvídá;  zřejmé to je až z další  věty.  Tato scéna tedy děj čtenáři  (na 

rozdíl od scény prvního dějství) vyjevuje implicitně.  
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 Věta 6-7

T0 6. Mrs. Carpenter was putting sun-tan oil on Sybil's shoulders, spreading it down over  

the delicate, winglike blades of her back. 7. Sybil was sitting insecurely on a huge, inflated  

beach ball, facing the ocean. 

T1 Paní Carpenterová mazala Sibylina ramínka olejem na opalování a roztírala jí jej na 

zádičkách po něžných lopatkách podobných křidélkům. Sibyla seděla na velikánském míči  

a hleděla na moře. 

T2-4  Paní Carpenterová mazala Sibyle opalovacím olejem ramínka a roztírala ho na  

zádíčkách  po  útlých  křidélkách  lopatek.  Sibyla  se  kymácela  na  velkém  nafukovacím  

plážovém míči, na němž seděla s obličejem upřeným na oceán. 

T2  a obličej měla obrácený k oceánu. 

T3 , obličej obrácený k oceánu. 

Věty 6-7 popisují děje během jejich průběhu. Čtenář tedy „nevidí“ začátek a konec děje, 

jako viděl v dějství prvním; musí si domyslet, že činnosti popsané v těchto dvou větách se 

odehrávají „během“ předchozích replik. 

Události jsou zachycené predikacemi, které jsou gramaticky ztvárněny strukturami, které 

vyjadřují současnost: minulý čas průběhový a přítomné participium. 

Věta 6, s podmětem paní Carpenterová, dále pokračuje přítomným participiem se stejným 

podmětem. Tato struktura je zde ve formě transgresivu. Ve všech překladech je struktura 

vyjádřená  dvěma  hlavními  větami  ve  slučovacím  vztahu  se  sémantickým  odstínem 

následnosti (mazat začala ramínka, skončila na lopatkách); slovesa jsou v minulém čase.

V šesté větě je v překladu T1 vidět vliv původního přivlastňovacího genitivu v anglické 

struktuře  (maminka  mazala  Sibylina ramínka),  T2-4  týž  vztah  vyjadřují  prospěchovým 

dativem, pro tuto situaci v češtině naprosto typickým.

Věta v T0 obsahuje jmennou frázi „kolem“ substantiva blades, která je dále rozvitá dvěma 

přívlastky  tvořenými  adjektivy  (the  delicate,  winglike)  a jedním  přívlastkem  tvořeným 

tzv. of-strukturou (of her back). Blades of her back zde znamená shoulder blades/lopatky.

Anteponovaný přívlastek - adjektivum winglike je v T1 přeložený jako přívlastek neshodný 

a vyjadřuje oba členy kompozita (křídlům-podobný).  Tento překlad působí v češtině jako 

příliš  sémanticky  zkondenzovaný;  kromě  toho  čtyři  slova  v těsném  kontextu  pojímají 

nějaký pád, takže skupina působí jako příliš komplexní. T2-4 této struktuře „odlehčili“ tím, 

57



že příznak „křidélka“ vyjadřují substantivem. Toto řešení působí metaforičtěji, což v této 

větě souzní s textem T0.

Věta  7  má  stejnou  strukturu:  po  hlavní  větě  následuje  transgresiv  (oboje  s podmětem 

Sibyla). Sloveso sit je rozvité učením způsobu insecurely a místním určením on a ball/na  

míči. Transgresiv zde vyjadřuje polohu Sibyly na míči – byla čelem k oceánu. V T2-4 jsou 

všechny aspekty této scény zachycené: to, že seděla neustáleně,  je obsažené ve slovese 

kymácet (které lexikálně presuponuje i sezení). Místní určení zůstává – na míči, a je dále 

rozvité  vztažnou  větou  s přísudkem  sedět (T4,  3)  nebo  vztažnými  větami  spojenými 

spojkou  a  (T2).  V T2  je  tedy  propozice  být  čelem  k oceánu  vyjádřeno  větně,  v T3 

transgresivem s elipsou slovesného tvaru  obličej [majíc]  obrácený k oceánu,  a konečně 

v T4  příslovečným  určením  průvodních  okolností.  (T1  na  mnoho  prvků  významu 

rezignuje, proto nekomentuji.)

Z lexikální  stránky je  adjektivum  nafukovací (zvolené  v překladech)  spíše  typem míče, 

kdežto inflated/nafouknutý je stavem přechodným. Jde tedy o rozšíření významu, protože 

aby byl míč nafouknutý, musí být nafukovací.

 Věta 8

8. She was wearing a canary-yellow two-piece bathing suit, one piece of which she would  

not actually be needing for another nine or ten years.

T1 Měla na sobě kanárkově žluté dvoudílné plavky, jejichž jeden díl nebude příštích devět  

nebo deset let doopravdy potřebovat.

T2  Měla  na  sobě  kanárkově  žluté  dvoudílné  plavky,  jejichž  jeden  díl  nebude  vlastně  

potřebovat dřív než za devět nebo za deset roků. 

T3 Měla kanárkově žluté dvoudílné plavky, jejichž jeden díl nebude vlastně potřebovat dřív  

než za devět nebo deset roků.

T4 Na sobě měla dvoudílné kanárkově žluté plavky, jejichž horní část vlastně potřebovala  

až za devět, deset let.

Osmá  věta  popisuje  stav,  ač  je  v originále  vyjádřený  průběhovým  časem.  Větou  se 

promítají  dvě časové roviny – současnost (s okolním kontextem) a následnost vyjádřená 

modálním slovesem would. 

Souvětí sestává z věty hlavní a věty vedlejší  vztažné nerestriktivni,  připojené zájmenem 

which. Toto vztažné zájmeno ve všech verzích odkazuje na antecedent bathing suit/plavky. 
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V T0 je  součástí  předložkové  vazby  (one  piece  of  which  /  z nichž  jeden  díl),  která  je 

v překladech ve formě přivlastňovacího vztažného zájmena jejichž.

Druhá věta, vyjadřující následnost jednak gramaticky (slovesem), jednak časovým určením 

(for years), má v češtině více možností překladu. Z čistě jazykového hlediska je neutrálním 

řešením vyjádření následnosti budoucí čas. Toto řešení volí T1,2-3. Čtenář je na podobnou 

konstrukci zvyklý z běžného jazykového úzu. V T4 je sloveso v minulém čase, takže děj, 

který zachycuje, působí, jako že se už v tomto fikčním světě „stal“. To nemá v T0 oporu, 

protože  jeden  z rysů  použití  modálního  slovesa  will/would je  to,  že  jde  o  něco  zatím 

neuskutečněného.  Nicméně pro dnešního čtenáře,  který si  představuje děj  povídky v té 

době, ve které byla napsána, to překážkou není.

 Věta 9-12

9. "It was really just an ordinary silk handkerchief - you could see when you got up close,"  

said the woman in the beach chair beside Mrs. Carpenter's. 10. "I wish I knew how she  

tied it. It was really darling."

11. "It sounds darling," Mrs. Carpenter agreed. 12. "Sybil, hold still, pussy."

T1 „Byl to opravdu jen obyčejný hedvábný šátek – to jste mohla vidět, když jste si stoupla  

blíž,“ řekla žena na lehátku vedle paní Carpenterové. „Ráda bych věděla, jak jej měla  

uvázaný. Bylo to opravdu rozkošné.“

„Rozkošné, už podle toho, jak to vykládáte,“ přisvědčovala paní Carpenterová.  

T2-4 „Byl to ve skutečnosti jenom obyčejný hedvábný šátek. Když člověk přišel blíž, tak to  

viděl,“ řekla žena na (opalovacím T2,3) lehátku vedle paní Carpenterové. „Moc by mě  

zajímalo,  jak  si  ho  tak  dokázala  uvázat  (jak  ho  měla  uvázaný  T2).  Bylo  to  opravdu  

kouzelný.“ 

 „Jak mi to líčíte, určitě muselo,“  přitakala paní Carpenterová. („Zdá se to kouzelný, jak  

mi to  líčíte,“  T2 /  „Jak mi to líčíte,  muselo to  být  opravdu kouzelný,“ přitakala  paní  

Carpenterová. T3)

Souvětí 9 se skládá ze dvou vět hlavních v přímé řeči a jedné věty uvozující. V uvozující 

větě je poprvé zmíněná žena, která sedí vedle paní Carpenterové. 

Věty jsou spolu významově provázané, ale společný člen je ve druhé větě elidovaný: you 

could  see  [that],  přičemž  antecedent  that je  celá  předešlá  věta.  V překladech  je  tento 

prostředek koheze přítomen jako zájmeno to. 
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V T1 je zřetelný vliv textu T0, protože you could see interpretuje jako mohla vidět, tedy 

„kalkuje“ zde anglickou strukturu. V T2-4 je převedená na sémanticky všeobecný podmět.

Ve větě 10 je v T0 tzv závislá věta přací (D 16.21.5) se slovesem know. Formálně podobná 

je formulace i v T1, zřejmě vlivem originálu. V T2-4 je typičtěji české vyjádření  Moc by 

mě  zajímalo.  V další  větě  paní  šátek  popisuje  v konstrukci  s přísudkem  jmenným  se 

sponou. Jmenná část přísudku je tvořená adjektivem darling, které je (jakožto adjektivum) 

podle  slovníku  používané  při  afektovaném  vyjadřování  (Lexico).  Paní  Carpenterová 

souhlasí (11) a to větou se stejnou syntaktickou strukturou, jen s obměnou slovesa (bylo 

to / zní to).  Její přitakání působí jako ozvěna a redukuje jakýkoli vklad nebo nový impuls, 

který  mohla  do  konverzace  přinést.  Podobného  efektu  v češtině  nelze  dosáhnout, 

překladatelé tedy volí různá řešení. V T1, T2, T3 adjektivum opakuje. V T3-4 je přitakání 

obsaženo  v modálním  slovese  muselo,  paní  tedy  vyjadřuje,  že  si  je  jistá,  že  paní 

Carpenterová šátek popisuje věrně. V T2 je souhlas slabší, protože je obsažený ve slovese 

zdá se (tedy připadá mi). 

 Věta 20-21

20. Set loose, Sybil immediately ran down to the flat part of the beach and began to walk  

in  the direction of  Fisherman's  Pavilion.  21.  Stopping only to  sink a foot  in  a soggy,  

collapsed castle, she was soon out of the area reserved for guests of the hotel.

22. She walked for about a quarter of mile and then suddenly broke into an oblique run up  

the soft part of the beach. 23. She stopped short when she reached the place where a young 

man was lying on his back.

T1  Jakmile  nabyla  svobody,  běžela  Sibyla  rovnou  k ploché  pláži  a pustila  se  směrem 

k Rybářskému pavilonu. Zastavila se jen na chvilku,  co by zabořila nožku do mokrého  

zborceného hradu, a brzy byla za pláží  vyhrazenou hotelovým hostům. Kráčela tak asi  

čtvrt míle a pak se najednou rozběhla klikatou čárou po měkké pláži. Rázem se zastavila,  

když doběhla k místu, kde ležel na zádech mladý muž.

T2-4  Propuštěná Sibyla seběhla v mžiku na pláž (T2 k ploché části pláže) a vykročila k  

Rybářskému pavilonu. Zastavila se jen na chvíli, aby šlápla na vlhký zborcený hrad, a brzy  

se ocitla mimo prostor vyhrazený jen pro hotelové hosty (T2,3 byla mimo prostor, který byl  

vyhrazen hostům z hotelu).

60



Ušla  asi  půl  kilometru  a  pak  se  zničehonic  klikatě  rozběhla  po  měkkém písku  vodou  

nesmáčené části pláže (T3 po měkké partii pláže). 

(T2 Ušla asi půl kilometru a pak se z ničeho nic dala do běhu šikmo po měkké pláži.  

Doběhla k místu, kde ležel na zádech mladý muž, a zastavila se. )

T2-4 U místa, kde ležel na zádech mladý muž, se zastavila.

Věta 20 je tvořená dvěma hlavními větami; první z nich je větou řídící pro participium 

minulé ve funkci transgresivu (15.32.1). Časový vztah participia k ději hlavní věty je v T1 

vyjádřený  vedlejší  větou  časovou.  V T2-4  je  použité  adjektivum  propuštěná ve  funkci 

netypicky postaveného doplňku.

Hlavní věta (21) sdílí podmět she s anteponovaným přítomným participiem (21), které má 

vůči  řídící  větě  význam  předčasnosti  (nejdřív  se  zastavila,  pak  byla  mimo  prostor). 

V překladech je slovesný tvar stopping vyjádřený hlavní větou (zastavila se) a příslovečné 

určení  účelu  (to sink)  je  vyjádřeno  vedlejší  větou.  Několik  interpretací  má  slovo 

area/prostor, které je dále rozvité: „rezervovaný pro hosty hotelu“. V T2-3 je přívlastek 

vyjádřený vedlejší  větou přívlastkovou,  T4 příslovečným určením místa.  T1 vynechává 

význam „prostor“ a redukuje ho na pláž, takže tento překlad působí tak, že Sibyla doběhla 

na jinou pláž.

Věta 22 má v překladech mnoho podobně funkčních variant. První věta (she walked for …) 

je  ve  všech  textech  doplněná  příslovečným  určením,  sloveso  je  přeložené  v T1 

imperfektivem  kráčela a v dalších  textech  perfektivem  ušla,  které  v sobě  obsahuje  rys 

překonané vzdálenosti. Druhá hlavní věta je připojená spojkou a časovým konektorem and 

then (22).  Náhlá  změna  činnosti  je  kromě  adverbia  suddenly/najednou,  zničehonic 

vyjádřená i slovesem  break into  (najednou s něčím začít,  začít  něco dělat  – Cambridge 

Dictionary) a run – v překladech rozběhla se, dala se do běhu. Adjektivum oblique/šikmý,  

nepřímý které rozvíjí substantivum run, je v překladech vyřešeno příslovečným určením – 

klikatou čárou (T1), klikatě (T3-4), šikmo (T2). Z významového hlediska může být řešení 

T1 a T3-4 zavádějící v tom, že může znamenat, že Sibyla běžela „cik-cak“, což v T0 oporu 

nemá. T2 volí příslovečné určení šikmo, které je významovým ekvivalentem textu T0.

Dalším místem up the soft part of the beach – překlad T3 je zcela funkční: po měkké partii  

pláže, jelikož vyjadřuje to, že pláž měla více částí, ač slovo partie není v tomto kontextu 

zcela běžné. Naproti tomu přívlastek ve jmenné frázi  po měkké pláži  (T1,T2) může být 

čtenářem pochopen jen jako vyjádření vlastnosti pláže obecně. Přívlastek  měkká je v T4 
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vyjádřený rozvitou jmennou frází  vodou nesmáčená část pláže,  tedy vysvětluje  čtenáři, 

proč byl písek na této části pláže tak měkký. Místní určení po pláži je tedy konkretizovaný 

na po písku. Ještě jednou význam měkký vyjadřuje v přívlastku měkký písek. Tento překlad 

je méně funkční než T3 právě ze syntaktického hlediska: slovo písek je rozvité přívlastkem 

neshodným  části,  který je taky rozvitý (nesmáčené vodou) a celá jmenná fráze je příliš 

kondenzovaná významově i gramaticky: po měkkém písku vodou nesmáčené části pláže.

 Věta 24-26

T0 24. "Are you going in the water, see more glass?" she said. 25. The young- man started,

his  right  hand going to  the  lapels  of  his  terry-cloth  robe.  26.  He turned over  on  his  

stomach, letting a sausaged towel fall away from his eyes, and squinted up at Sybil.

T1 “Půjdeš se do vody podívat na moc skla?” řekla. Mladý muž se vylekal a sahal pravou 

rukou po klopách svého frotté pláště. Obrátil se na břicho, stočený ručník, který měl přes  

oči, nechal spadnout, a mrkl po Sibyle.

T4 Mladý muž sebou škubl a pravá ruka mu vylítla ke klopám froté pláště. Otočil se na  

břicho, takže mu z očí spadl srolovaný ručník, přimhouřil víčka (je T2-3) a podíval se na  

Sibylu.

Dialog začíná bez jakéhokoli signálu, že se mluvčí (Sibyla) chystá započít komunikační 

výměnu.  Z pásma  vypravěče,  tedy  z reakce  Seymoura  (Mladý  muž  sebou  škubl)  je 

evidentní,  že  Sibyla si  ještě  neuvědomuje  konvence dialogu.  Ptá  se  zjišťovací  otázkou 

„jdeš  [ty]?“  (nikoli  např  „jdeme/půjdeme?“).  jde  pravděpodobně  o výzvu,  mluvčí 

neočekává  pouze  odpověď  ano/ne,  ale  i akci.  V češtině  má  překlad  takové  věty  dvě 

varianty, a to jak pozitivní, tak negativní otázku, všechny překlady volí pozitivní formu, T1 

půjdeš, ostatní prézentním tvarem jdeš. Tímto aktem Sibyla posouvá konverzaci dopředu.

Pásmo vypravěče: Ve větě 25 je hlavní věta (s podmětem the man) řídící větou pro tzv. 

absolutní vazba participiální (D  15.32.4), která má odlišný podmět a konatele (right hand); 

to  zde  vyjadřuje  současnost.  Taková  struktura  nemá  v češtině  strukturní  obdobu  ani 

v přechodníku,  proto  překladatelé  problém  v obou  verzích  řeší  další  větou  hlavní.  T1 

vyjadřuje predikaci nedokonavým slovesem, T4 dokonavým. T1 (v rámci tohoto překladu 

netypicky)  mění  podmět  T0  ruka na  osobní  agentní  podmět  muž,  zatímco T4 to  takto 

netransformuje.  Věta 26 vyjadřuje  transgresivem děj  rezultativní  – v T2-4 je vyjádřený 

důsledkovým vztahem mezi větami. T1 tvoří souvětí asyndeticky spojené ve slučovacím 
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vztahu. Rozvitý předmět druhé věty (stočený ručník) je umístěn před sloveso a tím vzniká 

poněkud přehuštěná struktura se dvěma předměty následujícími hned za sebou.

 Věta 27-37

T0 "27. "Hey. Hello, Sybil." 28. "Are you going in the water?"

29. "I was waiting for you" said the young man. 30. "What's new?"

31. "What?" said Sybil.

32. "What's new? 33. What's on the program?"

34. "My daddy's coming tomorrow on a nairiplane," Sybil said, kicking sand. 

35. "Not in my face, baby," the young man said,  putting his hand on Sybil's ankle. 36.  

"Well, it's about time he got here, your daddy. 37. I've been expecting him hourly. Hourly."

T2-4 „Ahoj, Sibylo.“

 „Jdeš do vody?“

 „Čekal jsem na tebe,“ odpověděl mladý muž. „Co je nového?“  

 „Cože?“

 „Co je nového? Co je na programu?“

 „Taťka zejtra přilítne elopránem,“ řekla Sibyla a kopala přitom do písku. ( a kopala do 

písku. T1 / kopajíc do písku T2-3)  

 „Ne mně do obličeje, děťátko,“ řekl mladý muž a chytil Sibylu za kotník (a položil ruku na 

Sibylin kotník T1). „No, však už je načase, aby tady byl, ten tvůj taťka. Už na něj čekám  

hodinu od hodiny. Hodinu od hodiny.“ 

Seymour  reaguje  pozdravem  a v dialogu  nastoluje  konvenční  strukturu.  V T0  je 

redundantně zopakovaný, což je charakteristické pro mluvenost a v rámci tohoto fikčního 

světa  čtenáři  připomíná,  že  je  Seymour  vyrušený  z něčeho,  co  dělal,  nebo  že  druhou 

mluvčí nečekal. Ani jeden překlad pozdrav neopakuje (T1 Nazdar, v T2-4 Ahoj).  

Sibyla opakuje výzvu; v Seymorouvě odpovědi je kurzivou zvýrazněné už tak rematické 

you, čímž je naznačené intonační jádro výpovědi. Překlad T4 zvýraznění dodržuje, ostatní 
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ne. Potenciální odklon od původního významu zde v T1-T3 nastat může, protože „Čekal  

jsem na tebe,“ může být vyloženo jako výčitka („Očekával jsem tě tady dříve, ale tys tu 

nebyla.“).  V T0 ale mluvčí zřejmě implikuje: „Nejsem ve vodě, protože jsem chtěl jít až 

s tebou a teď tedy půjdu.“

V další výměně ale mění téma; je opět užito opakování a rektifikace („Co je nového? Co je 

na programu?“), po signálu, že mluvčí buď neslyšela nebo nerozuměla (Cože?). 

Inherentně expresivní slovo daddy (Lexico) je přeloženo jako taťka (m. hovor. expr. podle 

SSJČ),  na  rovině  fonologické  je  patrná  diftongizace  ý-ej  zejtra a úžení  é-í  –  přilítne, 

netypické pro psaný jazyk.

Výpověď s direktivní funkcí "Not in my face,“ je silně závislá na kontextu, jelikož se v ní 

neobjevuje sloveso; to je nutné odvodit z věty  kopala do písku,  která je ale v kontaktní 

pozici, proto to koherenci nenarušuje. Nicméně v překladu T1 je sloveso v imperativu do 

věty  i předmět  doplněné:   „Nekopej  mi  to  do  obličeje“,  zatímco  T2-4  ho  ponechává 

nevyjádřené: „Ne mně do obličeje.“ Dodržuje tak eliptičnost výpovědi a tím ponechává 

větě  markery  mluvenosti.  Pronesení  této  výpovědi  je  spojené  s informací  v pásmu 

vypravěče (35:  a chytil Sibylu za kotník.), kterou lze interpretovat tak, že Sibyla stojí na 

dosah Seymorovi a přesto kopá do písku. Semyour ji zřejmě chytá za kotník, aby přestala.

Vokativ  baby je  v tomto  smyslu  inherentně  expresivní  slovo,  používané  (kromě svého 

původního, „doslovného“ významu miminko) jako domácké oslovení milované osoby nebo 

jako expresivní oslovení (Cambridge Dictionary).  Kontexty oslovení  baby jsou dané již 

v lexikální  definici  tohoto  slova;  komunikační  situace  mezi  mladým  mužem  a touto 

holčičkou rozhodně není jedním z očekávaných kontextů. 

Překlad  v T1  užívá  výrazu  děvečko,  což  je  podle  SSJČ  obl.  a  expr.  zdrob.  k  dívka; 

děvčátko, dívenka, děvenka, holčička nebo expresivní  (v důvěrném hovoru) děvče, žena. 

Expresivnost  je  inherentně  obsažená  v prvku  deminutivnosti.  V současném  korpusu 

SYN2015 se toto oslovení takřka nevyskytuje; nejde o výraz vyskytující se v současném 

úzu. Výraz baby archaismem není. V T2-4 je použité slovo děťátko, které je blíže významu 

„velmi malé dítě“, a i si udržuje silné emocionální zabarvení díky svému sufixu, ale má 

užší  sémantické  pole.  Chybí  zde  prvek „nenáležité  důvěrnosti“,  to  v  děvečce nechybí. 

Dalším  rysem mluvenosti  Seymourovy  repliky  je  použití  citoslovce/discourse  markeru 

(NESC, Citoslovce)  well, které je přeložené jako citoslovce  No,  a idiomatického výrazu 

(it's) about time (Cambridge Dictionary) který má svůj protějšek v prefabrikované kolokaci 
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„však už je na čase“. Konstrukce s kataforickou referencí he vyčleňuje podmět your daddy 

na konec věty a tím ji zdůrazňuje způsobem typickým pro mluvenost, v T0 a překladech 

T2-4  je  tato  syntaktická  konstrukce  totožná.  T1  „aby  se  (…)  taťka  objevil“  přesouvá 

sloveso na konec a větě tím ubírá marker mluvenosti. 

 38-48

T0 38. "Where's the lady?" Sybil said.

39. "The lady?" The young man brushed some sand out of his thin hair. 40. "That's hard to  

say, Sybil. 41. She may be in any one of a thousand places.  42. At the hairdresser's. 43.  

Having her hair dyed mink. 44. Or making dolls for poor children, in her room." 45. Lying  

prone now, he made two fists, set one on top of the other, and rested his chin on the top  

one. 46."Ask me something else, Sybil," he said. 47. "That's a fine bathing suit you have  

on. 48. If there's one thing I like, it's a blue bathing suit."

T4  „Kde je ta paní?“ zeptala se Sibyla.

 „Ta paní?“ Mladý muž si setřepl trochu písku z řídkých vlasů. „Těžko říct, Sibylo. Může  

být na tisíci nejrůznějších místech. U holiče. Dává si třeba barvit vlasy na norkovo. Nebo  

dělá v pokoji panenky pro chudé děti.“ To už ležel natažený, zaťaté pěsti jednu na druhé a  

vrchní  si  podpíral  bradu.  (T2:  To už  ležel  natažený,  zaťaté  pěsti  měl  jednu na druhé  

a o vrchní podpíral bradu. T1: Ležel teď tváří k zemi a sevřel obě ruce v pěst, položil je na  

sebe a podepřel si o ně bradu.) „Zeptej se mě na něco jiného, Sibylo,“ řekl. „Máš hezké  

plavky. Modré plavky, to je moje.“

 

Sibyla se ptá  na Muriel  pomocí  demonstrativa  ta,  zřejmě tedy manžele  někdy potkala. 

Seymour  ale  odpovídá  vyhýbavě,  zopakováním reference  a frází  „těžko  říct“.  V T0  je 

zřejmá parcelace věty, mluvčí rozděluje větu na několik celků, tato struktura je dodržená 

i v překladech. Z významového hlediska jde o nekooperativní odpověď, protože barva na 

norkovo neexistuje.  Navíc dvě alternativy,  které z onoho tisíce variant  mluvčí  zmiňuje, 

jsou významově velmi nesourodé. 

Seymour mluví o jejich pokoji v hotelu jako o „jejím“ pokoji.
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Pásmo vypravěče: Ve větě 45 je transgresivem vyjádřený výsledek děje, který se odehrál 

mezi  posledním vstupem vypravěče  a  touto  větou;  změna  hrdinovy  fyzické  polohy  je 

vyjádřena  určením  času now je  vyjádřené  teď (T1)  to  už (T2-4).  Další  tři  věty  v T0 

vyjadřují verbem finitem po sobě jdoucí děje (made, set, rested) – tuto strategii volí i T1 

(sevřel,  položil,  podepřel).  Ztratila  se  zde  ale  informace,  že  si  hrdina  podpírá  bradu 

o vrchní  pěst.  T4  volí  pro  druhou  predikaci  vyjádřením  netypickým  doplňkem 

s elidovaným slovesem (např maje).  Zaťaté pěsti mají  koreferenční předmět řeči  vrchní  

[pěst] v instrumentálu. Pádové koncovky jsou ale u tohoto vzoru homonymní v několika 

pádech a proto tato bezpředložková volba může narušit plynulost prvního čtení. V překladu 

T2 to bylo vyřešeno jiným pádem o vrchní podpíral bradu, což se zdá jako srozumitelnější.

Následuje změna tématu a dvě věty, které jsou strukturou charakteristické pro mluvenost: 

zvýrazněný  člen  ve  struktuře:  That's  a  fine  bathing  suit  you  have  on  je  zvýrazněná 

bezpříznaková věta:  You have a fine bathing suit on. T1 překládá větou, která má formu 

doplňovací  tázací  věty,  tzv.  exklamativní  otázkou,  která  vyjadřuje  obdiv  expresivním 

řečovým  aktem  (NESC,  EXKLAMATIVNÍ  OTÁZKA):  Jaké  to  máš  na  sobě  krásné  

plavky. Další,  v překladech nepoužitá alternativa by byla např. „To jsou ale (…)! “. T2-4 

vyznívá spíše jako konstatování: Máš hezké plavky. 

Věta  „If  there's  one  thing..”  je  v některých  slovnících  uvedená  jako  ustálená  fráze 

(Cambridge  Dictionary).  Strukturně  připomíná  důrazově  vytýkací  konstrukce  (NESC, 

DŮRAZOVĚ  VYTÝKACÍ  KONSTRUKCE),  konkrétně  tzv.  wh-cleft/pseudocleft 

sentence  (ibid),  které  zdůrazňovanou  skutečnost  dávají  na  konec  věty.  Tuto  strukturu 

přebírá T1: „Jestli se mi něco líbí, pak jsou to určitě modré plavky“; stejnou konstrukci volí 

i T2. T3-4 používá českou hovorovou frázi  „to je moje“, která podle SSJČ znamená „to  

mám nejraději“ hovor./ ob.  (SSČ, SSJČ). 

Výpovědi se významově překrývají: hodnocení líbí se mi je obsaženo už v první výpovědi 

hezké plavky. Jediná nová informace druhé výpovědi je zmínka o modré barvě, Semyour 

zde tedy porušuje maximu kvantity. 

 50-58

T050. "This is a yellow," she said. 51. "This is a yellow."

52. "It is? Come a little closer."

53. Sybil took a step forward.
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54. "You're absolutely right. 55. What a fool I am."

56. "Are you going in the water?" Sybil said.

57. "I'm seriously considering it. 58. I'm giving it plenty of thought, Sybil, you'll be glad to  

know."

T4 (…) „Vždyť jsou žlutý,“ řekla. „Jsou žlutý.“ (T1: „Tohle je žlutá barva. (…) Žlutá.“)

 „Vážně? Pojď kousek blíž.“ Sibyla pokročila kupředu.

 „Máš úplně pravdu. Jsem to ale blázen.“

 „Jdeš do vody?“ zeptala se Sibyla.

 „Vážně o tom uvažuju. Moc o tom přemýšlím, Sibylo, abys věděla.“

Intenzifikace  absolutely by se v reakci na tak banální informaci o barvě mohla zdát jako 

přehnaná.  Nicméně  adverbiále  míry absolutely je  s  „right“  spolu  vzájemně  vysoce 

kolokabilní1, jinými slovy jde tedy o často používané přitakání, které zde mluvčí používá 

místo  nějakého  ad-hoc  vyjádření  (nebo  snad  očekávatelného  vysvětlení).  Ve  všech 

překladech je přeloženo jako Máš úplně pravdu.  Korpus InterCorp – angličtina nabízí ve 

stejném případě i ekvivalent „Máš úplnou pravdu“,  který spolu s „Máš naprostou pravdu“ 

má v SYN2015 o něco častější zastoupení než použitý překlad.  

Sibyla opět opakuje svoji výzvu, a to stejnou formulací. Seymour propozici „Přemýšlím, 

že  ano,  že  do  vody  skutečně  půjdu“  opakuje  ve  dvou  větách  a porušuje  tak  maximu 

kvantity.  Pro  typický  lexikální  kontext  „seriously  consider…“  nejsou  ve  zdrojích 

dostatečné informace, intuitivně se ale podobné vyjádření zdá jako překvapivě intenzivní. 

V T1 je přeloženo jako „vážně na to pomýšlím“.

Z hlediska mluvenosti  zde v překladu T2-4 sloveso  uvažovat,  vzor kupovat,  má v první 

osobě singuláru koncovku -u, typickou pro mluvenost.

Následuje  další  fráze,  kterou  některé  slovníky  uvádějí  jako  ustálené  slovní  spojení 

s obměnitelným  adjektivem,  a to  formálního  charakteru  (Longman  Dictionary  of 

Contemporary English), přeložená jako T1 Což tě jistě potěší; T2 Jak jistě ráda uslyšíš ;  

T3-4 Abys věděla.  První dvě řešení obsahují „jistě“, čímž zachovávají určitou formálnost 

a tím pádem i nesourodost situačního kontextu (rozhovor s dítětem) a lexikálního výběru. 

Z významového  hlediska  opět  porušuje  maximu  kvantity,  jelikož  Sibylina  otázka  je 

výzvou,  která  v sobě  inherentně  obsahuje  informaci,  že  upřímně  chce,  aby  se  akce 

1  V  Korpusu InterCorp – angličtina je „right“ 19. kolokací na 

pozici vpravo. Zřejmě je hodně kolokabilní.  
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odehrála,  proto  komentovat  její  pozitivní  reakci  je  z hlediska  komunikace  nadbytečné, 

nepřidává žádnou informaci a neposouvá komunikaci dopředu. 

 59-61 

T0 59. Sybil prodded the rubber float that the young man sometimes used as a head-rest.  

60. "It needs air" she said.

61. "You're right. 62. It needs more air than I'm willing to admit."

T1 (...)  60:  „Potřebuje  vzduch,  řekla.  „Máš  pravdu.  Potřebuje  víc  vzduchu,  než  jsem  

ochotný přiznat.“ (…) 

T4  Sibyla píchla prstem do gumové matračky,  kterou si  mladý muž někdy dával  jako  

polštářek pod hlavu. „Potřebuje nafouknout,“ řekla.

 „Máš pravdu. Potřebuje nafouknout víc, než jsem ochoten uznat.“ (…)

Sibyla  posouvá  konverzaci  dopředu  reprezentativním  řečovým  aktem  zakotveným 

v kontextu  deiktikem  it.  V překladu  T1  (vzduch)  je  tento  rys  zcela  zachován,  T2-T4 

výpověď překládá explicitněji  (nafouknout)  než je  originál.  Seymour ve své reakci  jen 

mírně modifikuje výpověď, na kterou reaguje. V angličtině je ale  willing a to admit silně 

kolokabilní, nejde o frázi vytvořenou ad-hoc. Překlad T1 „ochotný přiznat“ užívá adjektiva 

v dlouhém tvaru, přičemž T2-4 používá krátký tvar adjektiva, který je v této vazbě uzuální 

(Štícha  1980:  1-2).   V  Korpusu  InterCorp  –  angličtina  je  výsledků  pro  překlad  fráze 

willing to admit jen minimum, uvedené literární překlady ale často volí adjektivum krátké. 

V Syn2015  je  nejčastějším  slovesným  kolokátem  napravo  od  ochoten slovo  připustit 

(přiznat je na pozici 13, uznat 21), každopádně všechny varianty jsou v úzu. V překladech 

T2-4 je  ale  díky jmennému tvaru adjektiva  více  zachována „prefabrikovanost“  použité 

fráze.

 64-69

T0 „64. "Sybil," he said, "you're looking fine. 65. It's good to see you. 66. Tell me about  

yourself." 67. He reached in front of him and took both of Sybil's ankles in his hands. 68.  

"I'm Capricorn," he said. 69. "What are you?"

T1 . „Sibylo,“ řekl, „vypadáš náramně hezky. Člověk se na tebe rád dívá. Pověz mi něco  

o sobě.“ (...)
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T3-4 „Vypadáš výborně, Sibylo,“ řekl. 65.„Je radost na tebe pohledět. (T2: Je radost na  

tebe koukat.) 66.Vypravuj mi o sobě.“(...)

Po přitakání  Sibyle  Seymour  pronáší  zhodnocení  jejího  vzezření.  První  dvě  věty  jeho 

vstupu jsou očekávatelné ve stejném kontextu a nejsou tedy mezi sebou v rozporu. 

Podle některých slovníků je It's good to see you zdvořilostní fráze používaná při setkání 

s někým, koho už znáte (The Free Dictionary). Pochopitelně pochválit něčí vzhled se do 

takového kontextu hodí také, nejde pak o zhodnocení konkrétního oblečení ten den, ale 

obecnější ujištění o celkovém působení vzhledu druhého člověka. Takové ustálené fráze se 

samozřejmě  dají  čekat  v počátečních  fázích  komunikační  situace,  nicméně  i v této  fázi 

s sebou stále nesou svůj význam. 

 Korpus InterCorp – angličtina nabízí několik variant překladu, mezi jinými: rád vás vidím 

/ to je báječné, že vás zas vidím / jsem rád, že vás zase vidím. Všechny varianty evidentně 

berou toto uskupení slov jako tuto frázi s fatickou funkcí. Je důvod se domnívat, že přesně 

tak  byla  myšlená  i v T0,  obzvlášť  s přihlédnutím  k předešlému  kontextu,  který  je  plný 

stylistických voleb, co jsou v situačním kontextu hrdinů překvapivé. 

T1 nicméně větu interpretuje volněji, s překladem see ve smyslu dívat se. T3-4 zde používá 

vazbu „radost pohledět“, která podle SSJČ znamená, že je něco pro mluvčího radostné, 

působí mu to potěšení (SSJČ). (T2 Je radost na tebe koukat, což ustáleným spojením není.) 

T3-4 tím akcentuje význam pozitivní emoce mluvčího a zároveň používá ustálenou vazbu.

Tell  me  about  yourself  je  přímým  řečovým  aktem  direktivním,  vyzývajícím  druhého 

participanta,  kterého  neznáte,  k tomu,  aby  o sobě  něco  prozradil,  nějakou  úvodní 

informaci.

Tato fráze je netypická v již rozvinutém dialogu s někým, koho mluvčí zná tím, že není 

otázkou na to, jak se druhý má (Co ty?), ale ani netematizuje žádný konkrétní aspekt (např. 

Co doma?). V textu je následovaná informací o jeho astrologickém znamení zvěrokruhu, 

které Sibyla určitě ještě nezná. Sibyla následně mění téma dialogu.

 74-83

T0 70. "Sharon Lipschutz said you let her, sit on the piano seat with you," Sybil said.

71. "Sharon Lipschutz said that?" (...)
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74. "Well," he said, "you know how those things happen, Sybil. (…) 78. I couldn't push her  

off, could I?"

79. "Yes."

80. "Oh, no. No. I couldn't do that," said the young man. 81. "I'll tell you what I did do,  

though." 

82. "What?"

83. "I pretended she was you,"

T4 „Sharon Lipschutzová povídala, žes ji nechal sedět vedle sebe u klavíru,“ řekla Sibyla.

 „To že řekla Sharon Lipschutzová?“ (…) „Nemoh jsem ji přece odstrčit, nebo jo?“ (T1  

Nemohl jsem ji přece shodit, ne?)

 „Moh.“

 „Ale kdepak. Nemoh. To jsem nemoh udělat,“ odpověděl mladý muž. „Ale já ti řeknu, co  

jsem udělal.“(T1: Povím ti, co jsem ale udělal.) „Co?“ „Představoval jsem si, že jsi to ty.“ 

(T2: Dělal jsem, že jsi to ty.)

Sibyla  posunuje  konverzaci  dopředu  (70).  Seymour  odpovídá  (71)  v T0  echo-otázkou 

(NESC,  ECHO-OTÁZKA),  která  částečně  opakuje  větu,  na  kterou reaguje  a na  hlavní 

informaci  odkazuje  textovou  deixí  that.  Opakuje  v referenci  celé  jméno 

a nepronominalizuje  např.  slovem  she.  Ve  všech  překladech  je  použitá  tzv.  otázku 

ověřovací  zjišťovací  s přítomností  částice  že,  jejíž cílem je  reakce  na deklarativní  větu 

(NESC, OVĚŘOVACÍ OTÁZKA). 

 I couldn't push her off, could I?" (78)  je oznamovací věta s tázacím dovětkem, která podle 

Duškové nemá v češtině obdobu a odpovídají jí výrazy že, že ano, že ne, není-liž pravda 

apod. (D 12.12.1). Podle NESC je to tzv. presumptivní otázka, která je také strukturovaná 

jako oznamovací věta, ovšem s přídatnými výrazy  ne, ano, co, které stojí na pravé periferii 

věty a nesou tázací intonaci (NESC, PRESUMPTIVNÍ OTÁZKA). 

Seymour  platnost  obsahu  této  věty  předpokládá,  dovětek  není  skutečnou  otázkou. 

Pochopitelně  nelze  interpretovat  s naprostou  jistotou  druh  dovětku,  ale  pravděpodobně 

půjde o tázací dovětek s klesavou intonací, který pouze žádá potvrzení a nečeká popření (D 

12.12.1). Alternativa, kterou uvádí (holčičku odstrčit) mu totiž pravděpodobně nepřipadala 

jako skutečná možnost jednání. 
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V překladech je použitá presumptivní  otázka,  přičemž T1 používá právě přídatný výraz 

„Nemohl jsem ... ne?“, kdežto T2-4 „Nemohl jsem … nebo jo?“ V základní literatuře není 

nikde zmínka o nebo jo ve funkci podobného dovětku.  Nebo je typické pro disjunktivní 

vztah,  je  v něm sémantický  odstín  alternativy.  Seymour  zde  alternativu  nevidí,  pouze 

formuluje svůj názor způsobem typickým pro dialog. Proto se zdá, že řešení T2-4 nemá 

oporu v originále.

Odpovědí na dovětek je v T0 místo běžné odpovědi doplněné o krátkou odpověď (Yes, you 

could.)  jen  Yes.  Ve všech překladech je „Moh/l“.  Seymour odpovídá emfaticky a negaci 

celkem vyjadřuje třikrát; v kontextu jeho předešlé vyhýbavé a vždy pozitivní komunikace 

je  to  najednou  velmi  přímé  odmítnutí.  V T2-4  je  vyjádřeno  částicemi  Ale  kdepak 

zdůrazňující zápor.

Překladové ekvivalenty pro  pretend ve větě 83 uvádí aplikace Treq nejčastěji předstírat 

(64,3%)  a dělat  (8%).  Sloveso představovat  si se  významově  shoduje  s předstíráním, 

pokud se aktivita, kterou Seymour předstíral, odehrávala jen v jeho hlavě – takto to zřejmě 

interpretoval T3-4. T1 a T2 jsou v souladu s nejpoužívanějším územ.

 Šestý úsek 

(…) 85. "Let's go in the water," she said.

86. "All right," said the young man. 87. "I think I can work it in."

88. "Next time, push her off," Sybil said.

89. "Push who off?"

90. "Sharon Lipschutz."

91.  "Ah,  Sharon Lipschutz,"  said  the  young man.  92.  "How that  name comes up.  93.  

Mixing memory and desire." 

 (…) „Pojďme do vody,“ řekla. 

T4 (...) „Pojďme do vody,“ řekla.

86. „Dobře,“ odpověděl mladý muž. 87. „To by snad šlo.“ 

(T1: 86.„Dobrá,“ řekl mladý muž. 87„Myslím, že to mohu podniknout.)

 „Příště ji odstrč,“ řekla Sibyla.

 „Koho mám odstrčit?“

 „Sharon Lipschutzovou.“
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 „Á, Sharon Lipschutzovou,“ řekl mladý muž. „Jak se to jméno vrací. Spojuje vzpomínku s  

přáním.“ 

Sibyla opět posouvá konverzaci dopředu; používá k této výzvě poprvé přímý řečový akt 

direktivní, který má formu imperativu let's s „inkluzivním „us“. 

Seymour  konečně  akceptuje,  a to  vyhýbavým  a zdlouhavým  způsobem.  Formálně  je 

I think  věta řídící  vedlejší  větu obsahovou, chová se jako „hedge“ a svou epistémickou 

modalitou  zmírňuje  přímočarost  následujícího  sdělení  (Hirschová  2013:  249).  Je 

následovaná  dalším  modálním  slovesem  I  can:  vyjadřuje  tedy  modalitu  slaběji  než 

například will.  

Použitím neformální fráze typické pro mluvenou komunikaci work something in (Longman 

Dictionary  of  Contemporary  English)  Seymour opět  volí  vzhledem k situaci  stylisticky 

příznakovou variantu. Tato fráze podle slovníku znamená najít si na něco čas i přes svou 

zaneprázdněnost, nese tedy lexikální presupozici „jsem zaneprázdněný“. 

Překlad T1 Mohu podniknout i T2-4 to by snad šlo je ochuzeno právě o tuto presupozici. 

Překlady jsou tedy málo nepatřičné pro danou situaci. Nicméně zachovávají si modalitu: 

v T1  doslova  modálním  mohu a hedgem   myslím,   v T2-4  snad je  jistotněmodalitní 

příslovce. Fráze to by šlo (lze, je to proveditelné, možné) v SSJČ nemá příznak expresivity.

Sibyla se vrací k tématu z předešlého úseku. Seymour je zřejmě nekooperativní, protože 

reaguje  ozvěnovou otázkou,  přestože  se bavili  jen  o jedné  holčičce,  kterou měl  shodit. 

Referentka  Sharon Lipschutz je  zmíněná  už  podruhé,  přesto  znovu opakují  její  jméno 

i příjmení. U Sibyly to bude pravděpodobně proto, že se tak té holčičce u nich doma říká 

a ona  to  jen  kopíruje.  (A Seymour  dodržuje  maximu shody (Leech  1983),  opakuje,  co 

řekne ona.) 

Seymour tento projev Sibiliny asertivity nekomentuje přímo, ale cituje z literárního díla, 

které  pochopitelně  Sibyla  nemůže  znát.  Je  tedy  nekooperativní,  jelikož  se  nesnaží 

o vzájemné  porozumění  se  Sibylou.  Pravděpodobně  volí  takovou  formu  komunikace, 

protože Sibyla opakuje něco, s čím on opakovaně vyjádřil nesouhlas, už jí tedy nemůže ze 

svého úhlu pohledu sdělit víc, a proto rezignuje. Citace se ale k situaci nijak nehodí, jde 

o porušení  maximy relevance.  Z hlediska komunikačního je  zde důležité  i to,  že Sibyla 
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lexému  desire nemůže  rozumět;  tato  nesrovnalost  kontextu  s volbou  je  „vyhlazena“ 

v překladech T3-4 na přání místo původní touhy.2

 Věty 96-99

96. "Sybil," he said, "I'll tell you what we'll do. 97. We'll see if we can catch a bananafish."

98. "A what?"

99. "A bananafish," he said,

T1 (...) „Sibylo,“ řekl. „Já ti povím, co uděláme. Pokusíme se, jestli nechytíme banánovou  

rybičku.“

„Jakou?“

„Banánovou rybičku.“ řekl (...)

T2-4 (...) „Sibylo,“ řekl, „víš, co uděláme? Zkusíme, jestli bychom nechytili banánovou  

rybičku.“

„Co?“

„Banánovou rybičku,“ opakoval (...)

Seymour (96) volí rámující konstrukci I'll tell you [ ]  (The Free Dictionary) a kataforické 

do jako verbální elipsu, čímž dále oddaluje sdělení cílové propozice. Samotný řečový akt 

(97) je provedený nepřímo oznamovací větou za použití fráze  see if/whether you can do  

something (Macmillan Dictionary). Tato fráze znamená „zkusíme to udělat“, a (stejně jako 

sloveso  zkusit) v sobě zde kondicionál (uvedený spojkou  if/jestli) nese presupozici „jsou 

dvě varianty: může, nebo nemusí se to podařit“. 

V T1 je tato presupozice dvou alternativ zachovaná ve slovese  pokusit se, ale přitom je 

obsažená i v jestli,  které je následováno indikativem, což působí nadbytečně.  See if you 

can  do  something  je  často  používaná  fráze,  která  je  pro  svou  užívanost  uvedená 

i v některých slovnících. T1 ale volí netypický způsob vyjádření. T2-4 volí kondicionál.

2  Překlad  tohoto  úryvku  v českém  vydání  citovaného  díla  je:  „Mísí  

vzpomínku  s touhou.“  Eliot,  T.  S.  (1947).  Pustá  země.  Praha:  Stýblo.  Přel.  Jiřina  Hauková  a  Jindřich 

Chalupecký. 
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Samotná zmínka banánové rybičky (97) je první zmínkou během děje; Sibyla tedy neví, 

o čem Seymour mluví,  ale čtenář ji  zná z názvu. Seymour zde nijak nedává najevo, že 

zmiňuje něco, s čím okolní svět není seznámen.

(98) Sibyla nerozumí. V T0 reaguje otázkou všeobecným tázacím zájmenem „co“, které se 

může vztahovat na celou předešlou větu, nebo pouze na předmět „banánovou rybičku“. T1 

její dotaz „Jakou?“ interpretuje jako nepochopení pouze přídomku „banánová“. Sibyla zná 

koncept  chytání  ryb,  jediná  zcela  nová  informace  je  pro  ni  to,  že  existuje  rybička 

banánová. Proto interpretace není v rozporu s textem. T2-4 volí obecnější „co“, které je 

také přímým ekvivalentem otázky v T0.

(99)  Seymour  na  její  žádost  o zopakování/vyjasnění  reaguje  pouhým  zopakováním. 

V uvozující větě překladů T1 uvádí „řekl“, tedy ekvivalent T0; T2-4 „opakoval“.

 99 - 106

T0 (99)  he said,  and undid  the  belt  of  his  robe.  100.  He took  off  the  robe.  101.  His  

shoulders were white and narrow, and his trunks were royal blue. 102. He folded the robe,  

first  lengthwise,  then in thirds.  103. He unrolled the towel  he had used over his eyes,  

spread it out on the sand, and then laid the folded robe on top of it. 

104. He bent over, picked up the float, and secured it under his right arm. 105. Then, with  

his left hand, he took Sybil's hand.

106. The two started to walk down to the ocean. 

T1 (…) a rozvázal si šňůru pláště. Svlékl plášť. Ramena měl bílá a úzká a plavky byly jasně 

modré. Složil plášť nejdřív po délce a pak na třikrát. Rozbalil ručník, který měl prve přes  

oči, rozprostřel jej do písku a na něj položil plášť. Sehnul se, popadl polštářek a dal si jej  

po pravou paži. Pak levou uchopil Sibylu za ručku. Pustili se spolu do moře. 

T2-4 (…) a rozvázal si pásek u pláště. Pak si plášť svlékl. (Pak si ho svlékl. T2) Měl bílá  

úzká ramena a plavky  barvy královské  modři.  Potom koupací  plášť složil,  nejdříve  po  

délce a pak ještě na třikrát. Rozbalil ručník, který měl předtím na očích, roztáhl ho na  

písku a pak na něj položil složený plášť. Sehnul se, sebral matračku (torpédo T2) a přitiskl  

ji (a připjal si ho T2) pravou paží k tělu. Potom vzal levou rukou Sibylu za ruku. Vykročili  

spolu k oceánu.

Pásmo vypravěče ve větách 99-106 popisuje sled dějů, jejichž konatelem je Seymour. Na 

toho  je  v textu  odkazováno  vždy  na  začátku  věty  zájmenem  „he“,  který  v překladech 

74



zůstává nevyjádřený. Většina sloves je v T0 tedy v minulém čase prostém, kromě jednoho 

případu předminulého času. Ve větách 99-100 si hrdina svléká plášť; věty v T0 a T1 nejsou 

spojeny žádným časovým konektorem; T2-4 do druhé věty přidává adverbium „pak“.

Tato věta (100) je specifická i svým slovosledem. Ač už se „plášť“ objevil  ve větě 99, 

V T0 je  opět  v rematické  pozici  na konci  věty.  Slovosled  přesně dodržuje  překlad  T1, 

zatímco T3-4 přesouvá sloveso  svlékl na konec věty,  zřejmě proto, že největší  sdělnou 

závažnost zde má právě nový prvek, tedy sloveso. V dřívější verzi, v T2, byl předmět řeči 

plášť pronominalizován osobním zájmenem „on“.  To ale  nemělo  oporu v T0,  tak snad 

proto se toto řešení neudrželo.

Souvětí  101  popisuje  fyzické  vlastnosti  Seymoura  a jeho  plavek.  Syntaktickým 

paralelismem opakuje dvakrát stejnou syntaktickou strukturu:  podmět – přísudek jmenný 

se sponou (tvořený slovesem být).  T1 tuto syntaktickou strukturu ve druhé větě dodržuje 

a nijak ji nepočešťuje. Je zde zřejmé nežádoucí ovlivnění textem T0.

Oba  podměty  shoulders a  trunks mají  přívlastek  tvořený  obligatorním přivlastňovacím 

zájmenem his. V překladech je tento rys příslušnosti vyjádřen slovesem mít a objektem.

T2-4  strukturu  počešťuje  a propozice  obou  vět  spojuje  do  jedné  věty:  sloveso  měl je 

doplněné několikanásobným objektem ramena a plavky. To, co bylo v T0 jmennou částí, je 

zde přívlastkem shodným.

Jmenná  část  přísudku  royal  blue je  v T1  zjednodušená  na  jasně  modré,  v T2-4  je 

odpovídající přívlastek neshodný plavky barvy královské modři.

(103) Objekt the towell ve větě 103 je dále rozvitý vedlejší větou vztažnou. Předminulý čas 

v této větě  je v překladech vyjádřený lexikálně:  adverbiem  prve (T1)  a předtím (T2-4). 

Předmět řeči towell se vyskytuje dále jako zájmeno it; v překladech jej a předložkové něj 

(T1) a ho, něj (T2-4).

(105) Věta je opět připojená časovým konektorem  then.  Ve větě je v T0 anteponované 

příslovečné určení nástroje (rukou), podobně jako to je ve větě 11 prvního dějství. 

Podmět the two ve větě 106 je referencí na Seymoura a Sibylu; v překladech je vyjádřený 

příslovečným určením průvodních okolností „spolu“. T0 opět vyjadřuje děj prostým časem 

started to walk, který je přeložený jako  pustili  se  a vykročili. V T1 je posun v překladu 

předložky: to the ocean je přeloženo jako „do moře“, což je zavádějící.
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 106  - 112 

Překlad T1 zde není uveden, protože obsahuje ve větě 107 zjevně chybnou interpretaci gramatické struktury 

„a few“ a ostatní věty se téměř neliší od překladů T2-4;  není tedy co porovnávat.

T0 107. "I imagine you've seen quite a few bananafish in your day," the young man said.

108. Sybil shook her head.

109. "You haven't? 110. Where do you live, anyway?"

111. "I don't know," said Sybil.

112. "Sure you know. 113. You must know. 114. Sharon Lipschutz knows where she lives  

and she's only three and a half."

T2-4 „Tys už asi viděla hodně banánových rybiček,“ řekl mladý muž.

 Sibyla zavrtěla hlavou.

 „Neviděla? (Žes je neviděla? T1) Kde vůbec bydlíš?“

 „Já nevím,“ odpověděla Sibyla.

 „Jakpak bys nevěděla. To musíš vědět; (, T2) Sharon Lipschutzová ví, kde bydlí, a je jí  

teprve tři a půl roku.“

Věta 107 je opět, tak jako mnohokrát v Seymorouvých replikách, strukturu věta hlavní – 

věta  vedlejší  obsahová.  Hlavní  sdělení  repliky  je  zase  obsaženo  ve  větě  vedlejší;  věta 

hlavní  ji  pouze uvozuje pomocí  slovesa  imagine,  které  označuje  postoj  (D 8.72).  Toto 

sloveso  je  zde  použito  ve  významu  myslet  si/věřit,  že  je  něco  pravděpodobně  pravda 

(Cambridge Dictionary.). Seymour ve větě 107 tedy spekuluje: tento význam je přeložený 

epistémickou  částicí  asi (NESC,  EPISTÉMICKÁ  ČÁSTICE).  Větnou  variantou 

s podobnou platností modality by zde mohlo být například „Řekl bych, že ...“. Obsah jeho 

spekulace se týká banánových rybiček, o kterých Sibyla nic neví a jasně to dala najevo. 

Seymourova výpověď zde ale stále presuponuje, že adresátka chápe, o čem mluví. 

Jeden prvek je ale v překladu zcela vynechán, a to adverbiále „in your day“. Zřejmě jde 

v T0 o analogii  k idiomu  „in my day“,  který podle slovníku znamená „když jsem byl/a  

mladý/á“  (Cambridge  Dictionary)  tedy  „za  mlada/za  mých  mladých  let“.  Mluvčí  zde 

používá frázi, kterou by čtenář nečekal v rozhovoru s malým dítětem. Seymour ji používá 

s předpřítomným časem  (Sibyla je malá holčička, teď je tedy teprve její „day/mladá léta“), 

takže logiku neporušuje, jen volí frázi nepřiměřenou situaci. 
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Sibyla reaguje nesouhlasem (108), Seymour ozvěnovou otázkou dává najevo, že informaci 

bere na vědomí (109). V T1 je textová návaznost zvýšená zopakováním předmětu řeči, 

koreferenčního „ony/je“. Pak mění téma, pro čtenáře může tato změna tématu působit tak, 

že místo bydliště nějak souvisí s předešlým tématem, tedy tím, zda Sibyla viděla,  nebo 

neviděla  banánové  rybičky  (110).  Změna  tématu  je  signalizovaná  slovem  anyway, 

v překladu vůbec. 

V T0  Seymour  ve  větách  112  a 113  porušuje  maximu  kvantity  a jen  opakuje  stejnou 

informaci. I sloveso know dvakrát opakuje ve stejné formě, aniž by například substituoval 

elipsou (Sure you do). Toho v češtině, která má jinou koncovku pro každou osobu, docílit 

nejde; navíc věty 112 a 113 vyžadují idiomatický překlad.

Věta 113 je v textu T2-4 přeložená způsobovým slovesem musíš, které má více významů 

a může  na čtenáře  působit  tak,  že  zde  Seymour  přímo sděluje  Sibyle  svůj  postoj  vůči 

realizaci děje (NESC,  MODALITA): tedy že by bylo záhodno, aby to věděla.  Modální 

sloveso  must je  ale  v T0  (113)  možné  interpretovat  jako  prvek  vyjadřující  modalitu 

epistémickou,  tedy  „to  určitě  víš/jsem  si  jistý,  že  to  víš“.  Nebylo  by  to  v rozporu  se 

Seymourovým komunikačním stylem a i další kontext tomu napovídá. 

Ve  větě  114  sděluje  Sibyle  fakt,  že  Sharon  L.  danou  schopnost  (říct,  kde  bydlí)  má. 

Seymour zde ale Sibyle pouze nesděluje skutečnost; ale škádlí ji a ještě k tomu využívá 

faktu,  že Sharon   Lipschutzová,  v jistém  smyslu  soupeřka  Sibyly,  je  v tomto  ohledu 

“lepší”,  ač  je  mladší.  „Teprve  tři  a  půl  roku“  není  v překladech  zvýrazněno  kurzívou, 

ač v T0 tomu tak je.

 115-117

115. Sybil stopped walking and yanked her hand away from him. 116. She picked up an  

ordinary beach shell and looked at it with elaborate interest. 117. She threw it down. 

T1  Sibyla  se  zastavila  a vytrhla  mu  ruku.  Sebrala  obyčejnou  lasturu  a s přehnaným 

zájmem si ji prohlížela. Pak ji hodila na zem. 

T2-3 Sibyla se zastavila v chůzi a vytrhla mu ruku. Sebrala obyčejnou mušli a zadívala se  

na ni s předstíraným zájmem. Pak ji hodila na zem.

T4 Sibyla se v chůzi zarazila a ruku mu vytrhla. Sebrala obyčejnou mušli a s předstíraným 

zájmem se na ni zadívala. Pak ji hodila na zem.
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V tomto úseku Sibyla reaguje  (115) na Seymorovo přirovnání k Sharon (114). První věta 

souvětí  115 využívá  typickou  anglickou  strukturu,  kdy se  sloveso  stop pojí  s  přímým 

gerundiálním předmětem walking (D 15.23.11). Toto doplnění předmětem je nutné, jelikož 

samotné sloveso stop se může pojit s mnoha předměty a tím i mnoha významy. V překladu 

T2-3 je, na rozdíl od překladu T1, kromě přísudku zastavila explicitně vyjádřený i proces 

chůze (v chůzi). Zde jde zřejmě o řešení ovlivněné textem T0, protože v češtině sloveso 

zastavit  už  samo sobě  znamená  „zastavit  se  při chůzi“(SSČ).  V T4  je  zvolen  překlad 

„zarazila se“. 

Hlavní rozdíl mezi překlady druhé věty (115) je zde aktuální větné členění. V překladech 

T1, a T2-3 je jako slovo s největší sdělnou závažností ruku. T4 ale navazuje na téma ruky 

z věty 105, kde za ni Sibylu Seymour bere a největší sdělnost má tedy vytrhla. Je otázkou, 

zda informaci o uchopení za ruku čtenář stále ještě vnímá jako danou a zda ji nezapomněl.

Podobný  rozdíl  je  v souvětí  116:  T0  (ve  druhé  větě  souvětí)  uvádí  nejprve  sloveso 

s předmětem  (looked  at  it)  a pak  teprve  příslovečné  určení  způsobu  (with  elaborate  

interest).  Toto pořadí členů lze vypozorovat v překladu T2-3:  s předstíraným zájmem  je 

rematické. V překladech T1 a T4 je příslovečné určení způsobu je anteponováno.

Chci poznamenat, že v této povídce Salinger často právě příslovečná určení umísťuje před 

člen, který je jimi určený, i tam, kde to není neutrálním vyjádřením. Zde ho ponechává na 

konci. 

T0 118. "Whirly Wood, Connecticut," she said, and resumed walking, stomach foremost. 

119. "Whirly Wood, Connecticut," said the young man. 120. "Is that anywhere near Whirly  

Wood, Connecticut, by any chance?"

121. Sybil looked at him. 122. "That's where I  live," she said impatiently. 123. "I  live in  

Whirly Wood, Connecticut." 

T1„Podlesí, Connecticut,“ řekla a s vystrčeným bříškem vykročila.

„Podlesí,  Connecticut,“  řekl  mladý  muž.  „Není  to  náhodou  někde  blízko  Podlesí  

v Connecticutu?“

Sibyla se na něho podívala. „To je přece tam, co bydlíme,“ řekla netrpělivě. „Já bydlím  

v Podlesí v Connecticutu.“ 
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T3-4 „Ve Whirly Woodu, v Connecticutu,“ řekla a znovu vykročila bříškem napřed. „Ve  

Whirly Woodu v Connecticutu,“ řekl mladý muž. „Není to náhodou někde u Whirly Woodu  

v Connecticutu?“

 Sibyla se na něj podívala. „Vždyť právě  tam bydlím,“ řekla netrpělivě.  „Já ve Whirly  

Woodu v Connecticutu  bydlím.“   (T2 „Vždyť tam právě bydlím,“ řekla netrpělivě. „Já  

bydlím ve Whirly Woodu v Connecticutu.“)

Ve větě 118 Sibyla v přímé řeči odpovídána otázku z věty (110). Uvozující věta je spojená 

kopulačním  poměrem  s další  větou  hlavní.  Nejdřív  okomentuji  tuto  druhou  větu: 

„Resumed walking“  je  stejná  syntaktická  struktura  jako  „stopped  walking“  v předchozí 

větě, jen je zde rozvinutá o příslovečné určení oddělené čárkou. Toto příslovečné určení 

průvodních okolností [with her] stomach foremost využívá pro tento kontext netypického 

adjektiva  foremost,  které  znamená přední,  nejpřednější (D 6.83)  v abstraktním smyslu. 

Podobná  slovní  hříčka  není  v češtině  možná,  proto  překladatelé  musí  význam 

konkretizovat a bříško je v překladových textech vepředu fyzickým umístěním (vystrčené), 

nikoli důležitostí. 

Dále je třeba okomentovat přímou řeč (118): V přímé řeči odpovídá eliptickým vyjádřením 

[Bydlím ve] Whirly Wood v Connecticutu. V angličtině se místní určení obce a státu, ve 

kterém se obce nachází, běžně formuluje tímto způsobem. V češtině tato struktura běžná 

není, přesto překlad T1 dodržuje a uvádí tak toto místní jméno v prvním pádě:  „Podlesí,  

Connecticut.“ Zde jde s velkou pravděpodobností o ovlivnění textem T0. Ostatní překlady 

přidávají předložku a pád. 

Seymour reaguje doslovným zopakováním (119) a matoucí otázkou (120). Touto otázkou 

napodobuje běžný postup při zdvořilostní konverzaci, kdy je běžné projevit zájem o místo, 

kde druhý žije, přestože ho člověk ve skutečnosti vůbec nezná. (V tomto případě to místo 

ani neexistuje a Sibyla si ho zřejmě vymyslela.) Dodává i typickou frázi  By any chance , 

což  je  fráze  typická  pro  zdvořilý  způsob  dotazování  (Cambridge  Dictionary.),  nenese 

lexikální význam náhodou ve smyslu „mimo očekávání“. Seymour zde využívá prostředky 

konverzace, ale tím, že opakuje stejný místní název, zbavuje konverzaci významu. Sibyla 

reaguje „netrpělivě“, jelikož jakožto dítě podobným „hrám“ nerozumí. 

Ve  větě  122  je  použitá  důrazově  vytýkací  konstrukce  (NESC,  Důrazově  vytýkací 

konstrukce)  u slovesa  live je  zdůrazněním  kurzívou  naznačený  intonační  důraz.  T1 
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zdůraznění  nedodržuje,  ale  v T3-4  Vždyť  právě  tam bydlím  je  důraz  vyjádřený  jednak 

kurzivou slova tam, jednak příslovcem vždyť, které zde vyjadřuje, že následující tvrzení je 

námitkou proti předešlému Seymourovu výroku (SSJČ), jednak zdůrazňující částicí právě 

(SSČ). 

Věta 123 má v T1 v rematické pozici znovu též místní určení, proto v kontextu není natolik 

funkční.  T3-4  má  v rematické  pozici  právě  sloveso  bydlím,  které  je  ještě  zdůrazněné 

kurzivou, takže tento překlad odpovídá významu v T0 lépe.

 125-126

T0  125. "You have no idea how clear that makes everything," the young man said.

126. Sybil released her foot.

T1 „Nemáš ani tušení, jak se tím všechno vyjasnilo,“ řekl mladý muž.  Sibyla si pustila  

nohu. 

T2-4 „Nemáš ponětí, jaks mi všechno objasnila,“ řekl mladý muž. Sibyla si pustila nohu. 

(125) Seymour reaguje opět větou hlavní, která uvozuje vedlejší větu obsahovou – tázací, 

ve které je teprve hlavní sdělení. Hlavní věta  you have no idea je frází, která zdůrazňuje 

obsah vedlejší věty. V obou překladech je použitý ekvivalent. Další možnou variantou je 

podle Korpusu InterCorp – angličtina „Neumíš si představit,...“.

Následuje  vstup  pásma  vypravěče.  Jedna  stylistická  volba  v textu  T0  nemá  protějšek 

v překladových textech:  released (126) je přeloženo jako neutrální  pustila; ač v originále 

jsou frázová slovesa s let velmi častá, zde Salinger volí o poznání formálnější výraz. Další 

výskyt výrazu release je ke konci třetí dějství (věta 21), kde příznakovým není. 

 127-134  

T0: 127. "Did you read 'Little Black Sambo'?" she said.
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128. "It's very funny you ask me that," he said. 129. "It so happens I just finished reading it  

last night." 130. He reached down and took back Sybil's hand. 131. "What did you think of  

it?" he asked her.

132. "Did the tigers run all around that tree?"

133. "I thought they'd never stop. 134. I never saw so many tigers."

T2-4„Znáš knížku Malý černý Sambo?“ (T2,3:„Četls Malého černého Samba?“) zeptala  

se. „To je legrační, že se mě na to ptáš,“ řekl. Úplně náhodou jsem ji dočet zrovna včera  

večer. (T2,3:„Náhodou jsem ho včera večer dočet.“)  Sehnul se a vzal znovu Sibylu za  

ruku. Cos jí říkala?“ ( T2,3: „Cos tomu říkala?“) zeptal se.

„Myslíš, že ty tygři fakt pořád obíhali kolem toho stromu?“ (T1:„Běhali tygrové kolem  

stromu dokola?“ ; T2: „Oběhli ty tygři ten strom?“)

 „Já měl dojem, že se už jakživo nezastaví. V životě jsem neviděl tolik tygrů pohromadě  

(tolik tygrů T2, 3).“

Sibyla přispívá novým tématem (127), ptá se přímo, zjišťovací otázkou v minulém čase 

prostém. Z použití  slovesa  read je  čtenáři  zřejmé,  že vlastní  jméno,  které  následuje,  je 

jméno textu/knížky. V překladu T4 je význam i tak specifikovaný slovem knížka, v T2-3 je 

lexikum ponecháno jako v textu T0. Seymour nedopovídá  ano/ne, ale nejdřív komentuje 

Sibylin příspěvek ke konverzaci;  nikam tedy touto větou komunikaci  neposouvá (128). 

Adjektivum  funny je v překladech řešeno ekvivalentem  legrační. Jinou možností by zde 

bylo, vzhledem k podobnosti s existující  frází „funny you should ask“ (která je v datech 

korpusu COCA přítomná),  interpretovat  i tuto frázi  tak,  že upozorňuje na náhodu nebo 

zvláštní souhru okolností; v takovém případě by bylo vhodné adjektivum zvláštní.

Věta 129 je tvořená hlavní větou, která uvozuje vedlejší větu vztažnou podmětnou. 

Fráze  v hlavní  větě It  so  happens vyjadřuje  určitou  překvapivost  následující  výpovědi 

(Maxmillian Dictionary). Sdělení vedlejší věty je souhlasné.

V otázce (131) je koreferenční it, které odkazuje na Little Black Sambo. Překlad T2,3 zde 

odkazuje na maskulinum Malý černý Sambo, a odkazuje zájmenem  to, tedy reference je 

obecnější,  nejspíš na celý zážitek čtení.  T4 odkazuje na femininum knížka  Malý černý 

Sambo referencí jí. 
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(132) V otázce Sibyla odkazuje určitou referencí  the a ukazovacím that na skutečnosti ze 

zmíněné knížky, počítá tedy se společnou znalostí  událostí,  které se v knížce odehrály. 

Tyto  reference jsou vyjádřeny ukazovacím zájmenem ty tygři a ten strom (T2,T4). V T1 

tento způsob signalizace, že předmět řeči je oběma mluvčím známý, chybí. 

Protože je řeč o knížce, může se zde Sibyla ptát z důvodu, že si není jistá, zda děj správně 

pochopila. Tak vyznívá text T1, a T2. (A v T1 může kvůli kontextové zapojenosti vyznít 

tak, že se ptá specificky na to, zda běhali dokola a nikoli třeba nahoru.) V překladu T4 je 

Sibylina otázka položená tak, že vyjadřuje nedůvěru nad událostí prezentovanou v knize 

(jako by byla kniha skutečná). Toho je docíleno použitím fakt (doopravdy). Adverbium 

pořád sice nemá přímou oporu ve větě 132, ale v odpovědi Seymoura (133) „never“ se 

prvek času objevuje.

 U českého čtenáře asi nelze počítat s tím, že knížku bude znát.

Ve větě 134 dál sděluje svůj údiv nad událostmi v knize, přitom jeho dvě stanoviska (133 a 

134) spolu vůbec nesouvisí  (jak dlouho běhali  a kolik jich bylo),  jeho reakce jsou tedy 

především pozitivním hodnocením knížky, tedy souzněním se Sibylou. 
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 147-154

147. "Do you like Sharon Lipschutz?" Sybil asked.

148. "Yes. Yes, I do," said the young man. 149. What I like particularly about her is that  

she never does anything mean to little dogs in the lobby of the hotel. 150. That little toy  

bull that belongs to that lady from Canada, for instance. 151. You probably won't believe  

this, but some little girls like to poke that little dog with balloon sticks. Sharon doesn't.  

152. She's never mean or unkind. 153. That's why I like her so much."

T4  „Máš rád Sharon Lipschutzovou?“ zeptala se Sibyla.

 „Mám. Ano, mám,“ odpověděl mladý muž. „A nejraději na ní mám to (T1: Co se mi na ní  

obzvláště líbí, je,), že nikdy neubližuje malejm pejskům v hotelové hale. Například tomu  

malýmu mopslíkovi, co patří té dámě z Kanady. Ty tomu asi nebudeš věřit, ale některé  

holčičky toho pejska šťouchají držátkem od nafukovacího (hůlkou od balonku). Ale Sharon  

ne. Ta není nikdy zlá, ani zlomyslná. (T1 To Sharon nedělá. Ta nikdy neubližuje a nikdy 

není zlá) Proto ji mám tak rád.“

Sibyla po nesouhlasné reakci (137) opět mění téma (138) formou otázky; nové téma vůbec 

nesouvisí s předešlým. Seymour reaguje tzv. reaktivní doplňovací echo-otázkou (NESC, 

Echo-otázka), protože zřejmě nerozuměl nebo ho téma překvapilo (139), Sibyla opakuje 

(140).  Reakce Syemoura je souhlasná a tedy v souznění se Sibylou.

Překlady  věty  s elipsou  [Yes,  I  like  wax]  Very  much.  (141)  se  liší:   T1,  snad  snahou 

o zachování  co  nejvyšší  textové  návaznosti  uvádí  „Moc rád“,  ostatní  překladatelé  volí 

„moc“.  Don't you [like wax]? je otázka zjišťovací (D12.12.1), pravděpodobně očekávající 

pozitivní  odpověď, už vzhledem k tomu, že Sibyla se ptala  první a téma zavedla.  Tato 

otázka není jen neutrální zjišťovací otázkou, ale pravděpodobně spíše fatickou.

Sibyla se vrací k tématu Sharon L.; kvůli této otázce (147) se zřejmě ptala na předešlé dvě. 

Seymour odpovídá přímo a bez opakování předešlé repliky "Yes. Yes, I do,“ což je pro 

jeho  komunikační  styl  netypické.  Jde  tedy  o téma,  kde  je  podle  něj  důležitá  jasná 

komunikace, podobně jako při části rozhovoru o odstrčení Sharon od klavíru.

(149)  Ze  syntaktického  hlediska  je  149  důrazově  vytýkací  konstrukce,  která  je  velmi 

typická pro angličtinu. Překlad T1 je jí výrazně ovlivněný, překladatelka volí: „Co se mi  
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na ní obzvláště líbí, je, že nikdy neubližuje malým pejskům (…).“ V tomto překladu je také 

zachováno  adverbium  particularly,  které  je  přeloženo  svým  ekvivalentem,  je  tedy 

zachována  stylistická  hodnota  originálu.  Ani v jedné  z verzí  takovému  výrazu  Sibyla 

nerozumí. Sloveso  like v T1 bylo několikrát v těsném kontextu (138-144) přeloženo jako 

mít rád, proto teď působí rušivě sloveso líbit se, obzvlášť protože je jádrem Seymorova 

sdělení. 

Překladatelé T2-4 sloveso like překládají jako mít rád, a tím nenarušují lexikální návaznost 

textu  jako  T1.  Particuralry ale  vynechávají  a vyjadřují  ho  místo  toho  vystupňováním 

adjektiva  rád:  A  nejraději  na  ní  mám  to,  že  (…).  Spojkou  a je  věta  spojená  s větou 

předešlou („ano, mám [ji rád]“148).

(149) Věta pokračuje:  Neurčité zájmeno  something/anything je rozvité adjektivem, které 

vyjadřuje  vlastnost  konaného  činu.  Překladatelé  zde  ale  museli  tuto  konstrukci  s 

adjektivem mean nahradit slovesem se samostatným lexikálním významem ubližovat. 

Na pejsky v hale zatím neodkazuje konkrétně. Ve větě (150) zmiňuje konkrétního pejska 

a paní, a to pomocí ukazovacích zájmen that/ten, ta. 

Seymour  nezmiňuje  konkrétně  Sibylu,  ale  některé holčičky  (151);  v T0  je  some 

zvýrazněné, v překladech ne. Eliptické  Sharon doesn't [poke the dog].  T4 volí eliptické 

vyjádření a přidává kontrastivní spojku ale, vyjadřující rozdíl mezi nějakými holčičkami 

a Sharon: Ale Sharon ne. T1 volí prvek návaznosti zájmeno „to“, které spolu se slovesem 

dělat odkazuje na sloveso v předchozí větě (šťouchat): To Sharon nedělá.

(152) Sharon (zde referencí she / ta)  nakonec charakterizuje adjektivy mean, unkind. V T4 

je  stejná  struktura  „Ta není  nikdy zlá,  ani  zlomyslná.“,  T1 vyjadřuje  první  adjektivum 

slovesem již použitým ve větě 149 (neubližuje). T4 spojuje predikace vylučovací spojkou 

ani, zato T1 spojuje věty kopulativně a proto musí zmínit  nikdy dvakrát – tento překlad 

vyznívá o něco intenzivněji než originál.   

 156-162

T0 156. "Who doesn't?" said the young man, getting his feet wet. 157. "Wow! It's cold."  

158. He dropped the rubber float on its back. 159. "No, wait just a second, Sybil. 160.  

Wait'll we get out a little bit."
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161. They waded out till the water was up to Sybil's waist. 162. Then the young man picked  

her up and laid her down on her stomach on the float.

T4  „Já ráda žvejkám svíčky,“ řekla konečně.

 „Kdo by nerad?“(„Kdo by je rád nekousal,“T1)  odpověděl mladý muž a smočil (smáčel  

T1, namočil T2, omočil T3) si nohy. 

„Brrr! Ta je studená.“ (To je to studené! T1) 

158. Hodil gumovou matračku na vodu. 

(158. T1: Hodil gumový polštářek zadní stranou na vodu.) 

„Ne,  počkej  okamžik,  Sibylo.  Počkej,  až  budeme kousek dál.“ Brodili  se  dál,  až  voda  

stoupla holčičce do pasu. 

162. Pak ji mladý muž zvedl a položil ji bříškem na matračku. 

(162. T1:Potom ji mladý muž zvedl a položil na bříško na gumový polštářek.)

(162. T2,3: Pak mladý muž Sibylu zvedl a položil ji bříškem na torpédo / matračku.) 

Sibyla nemá co říct na Seymourovo negativní zhodnocení svého chování, tak mlčí (154) 

a mění téma (155). Seymour odpovídá (156) rétorickou otázkou, kterou sděluje Sibyle, že 

„každý rád kouše svíčky“,  vyjadřuje s ní tedy souhlas a souznění.

V překladech se řešení přímé řeči (156) liší mírou zachování elipsy: v T0 who doesnt [like  

to chew candles] je možná elipsa plnovýznamového slovesa  like i objektu  chew candles.  

T4 eliduje sloveso a jeho předmětové doplnění: „Kdo by nerad [kousal svíčky]?“ T1 ale 

všechny  členy  explicitně  vyjadřuje,  včetně  předmětu  svíčky ,  který  je  vyjádřen 

koreferenčním zájmenem ony/je: „Kdo by je rád nekousal.“ T1 tedy doplňuje prostředky 

textové návaznosti (koko). 

Následující pasáž textu (věty 156-160) je zakotvená v situačním kontextu, čtenář si tedy 

úseky děje „doplňuje“ při čtení sám, nejsou podrobně reprezentovány v textu, jako často 

byly doposud.

Uvozující  věta (156) je v T0 rozvitá participiem přítomným, který vyjadřuje současnost 

obou dějů (D 15.32), tedy [the young man] said a getting his feet wet. Časový rozsah děje 

smáčení  nohou v tomto transgresivu vyjádřený není,  mohl si  nohy smočit  jednou nebo 

opakovaně; vyjádřený je především výsledek děje (namočení nohou). Proto se překlady liší 
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právě v tomto prvku: T1 volí imperfektivum  smáčel. Naproti tomu T2-4 volí perfektiva: 

namočil, omočil, smočil, které vyjadřují především výsledek tohoto děje.

Voda není explicitně zmíněná v této ani další větě v žádném z textů. Předmět řeči it ve větě 

157 deikticky odkazuje právě na vodu. V překladech T2-4 je  toto deiktikum vyjádřeno 

rovněž jako ukazovací zájmeno „ta“, vyjádření je zde o něco explicitnější díky koncovce 

ženského rodu. V překladu T1 není na vodu odkázáno na jazykové rovině nijak, zvolání To 

je to studené obsahuje částice to s významem zdůraznění (SSČ). T1 si zde tedy zachovává 

nejmenší míru explicitnosti.

Ještě  okomentuji  rovinu  významovou:  Wow (157)  je  citoslovce,  které  podle  slovníku 

vyjadřuje překvapení a někdy i potěšení (Cambridge Dictionary). Pochopitelně překvapení 

může být  i velmi  negativní,  ale  z kontextu povídky nevíme,  jak hrdina velmi  studenou 

vodu hodnotí.  Br/Brrr, citoslovce zvolené ve všech překladech, vyjadřuje pocit nelibosti, 

zimy  (SSJČ)  a podle  mého  názoru  je  příliš  jednostrannou  interpretací  mnohem 

univerzálnějšího citoslovce wow. 

Pochopení věty (158) je silně závislé na kontextu: z předcházející věty čtenář ví,  že „ti 

dva“ už jsou ve vodě. V textu T0 je položení matračky na vodu ale velmi implicitní, voda 

opět není zmíněná. Ve všech překladech je určení místa (na vodu) do věty doplněné, už 

proto, že zvolené sloveso hodit v tomto významu adverbiále vyžaduje.

Význam je tedy ve všech překladech vyjádřen explicitněji, než jak je v T0. Naopak poloha 

matračky, „on its back“, je zachována pouze v T1: „zadní stranou na vodu“. V ostatních 

překladech  tento  význam  zachovaný  není.  V T0  jde  o mírně  personifikující  vyjádření: 

Back je polysémní a znamená i záda; podobného účinku nelze v češtině dosáhnout – zadní 

strana je vždy u neživých předmětů. 

Repliky (159) a (160) jsou také silně zakotvené v kontextu. Semyour reaguje na Sibylinu 

činnost (co Sibyla dělá,  si  čtenář musí doplnit  sám, např.  drápe se na matračku).  "Ne,  

počkej [s tím, co teď děláš. Dělej to až ve chvíli, kdy] budeme kousek dál.

Get out (160) v T0 je silně implicitní: out má adverbiální význam silně závislý na kontextu. 

Deiktické centrum je u Sibyly a Seymoura a out  dokazuje na směr od nich, na širé moře. 

V překladech je implicitnost zachována:  dál [od břehu / na moři].  Samotné určení míry 

a little bit (160) je implicitněšjí v T0, protože toto slovní spojení může rozvíjet určení času, 

místa,  způsobu  (trochu).  V překladech  je  zvolený  kousek,  tedy  lexém  spojený 

s vyjadřováním vzdálenosti.
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Až ve  větě  161 je  činnost  explicitně  zmíněná,  a to  ve  všech textech  stejně  explicitně: 

brodili se. 

 163-166

163. "Don't you ever wear a bathing cap or anything?" he asked.

164. "Don't let go," Sybil ordered. 165. "You hold me, now."

166. "Miss Carpenter. Please. 167. I know my business," the young man said. 

T1 „Nenosíš nikdy koupací čepici nebo něco?“ zeptal se.

 „Nepouštěj mě,“ nakazovala Sibyla. „Teď mě drž.“

„Prosím, slečno Carpenterová. Já se ve své věci vyznám,“ řekl mladý muž. 

T2-4 „Ty nikdy nenosíš koupací čepici nebo něco?“ zeptal se. 

 „Ne abys mě pustil,“ („Nepouštěj mě,“ T2) nařídila Sibyla. „Tak mě přece drž.“

 „No dovolte, (jak račte T2) slečno Carpenterová, já přece vím, co jsem povinen,“ (znám  

své povinnosti,“ T2)  řekl mladý muž.

(163)  Seymour  vyjadřuje  překvapení  skutečností,  že  Sibyla  nemá  koupací  čepici. 

Syntakticky je věta 163  negativní zjišťovací otázkou, která má v češtině možný ekvivalent 

v otázce se zájmenným podmětem (Malá 2007: 268). V překladech je zájmenný podmět ty 

vyjádřený.  Jen  v T1  je  nevyjádřený,  snad  proto  vyjadřuje  méně  přesně  kontrast 

Seymorouva očekávání a skutečnosti. 

Sibyla vyjadřuje přímo direktivní akt, a to dvakrát (164, 165). Přímost jejího vyjádření je 

ještě zesílená tím, že v uvozující větě je místo běžného verba dicendi „said“ slovo ordered/  

nakazovala/  nařídila  (164).  V překladu  T1  a T2  je  imperativní  postoj  vyjádřený 

morfologickým imperativem negovaného slovesa Nepouštěj mě, jde o strukturní ekvivalent 

textu  T0  (převzatá  syntax).  Pozdější  překlady  volí  strukturu  varovného  zákazu  „Ne 

abys ...“ (Grepl 1979: 168), která je formálně svou strukturou „dále“ od formy T0. 
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Ve větě 165 jen opakuje svůj příkaz, jen tentokrát sloveso není negované. V T0 je zde 

vyjádřený  podmět,  což  je  příznaková  forma  imperativu  (D12.13),  zde  má  funkci 

emfatickou.  Dalším emfatickým prvkem je  polysémní  slovo  now.  Má buď adverbiální 

význam  nyní,  nebo je částicí  typickou pro velmi důrazné věty v imperativu (Cambridge 

Dictionary,  heslo  Now).  Z textu není  zřejmé, jaký význam autor zamýšlel.  Překlad T1 

slovo interpretuje jako adverbium teď; další překlady jako emfázi, kterou vyjadřují částicí 

přece.

(166) Seymour Sibylu ujišťuje, že ji skutečně nepustí, a to nepřímo – oslovuje ji příjmením 

a naoko se ohrazuje:  please je zde použité  jako vyjádření  překvapení  nebo rozčarování 

(Cambridge  Dictionary,  heslo  Please),  ohrazení  se  vůči  předešlé  replice.  Tak  ho  také 

překladatelé přeložili v T3-4 No dovolte. Pravděpodobně zde tedy není částicí vyjadřující 

zdvořilé  pobídnutí.  Starší  překlady tak tento výraz ale  interpretují:  T1  Prosím,  T2  Jak 

račte. Prvek formálnosti je do češtiny převedený vykáním.

 168-169

168. "You just keep your eyes open for any bananafish. 169. This is a perfect  day for  

bananafish." 

T1 “Jen měj oči otevřené, jestli neuvidíš nějakou banánovou rybičku. Tohle je den jako  

stvořený na banánové rybičky.”

T2-4 „Jenom hezky koukej, kdyby tam byla banánová rybička. Dneska je den jako stvořený 

pro banánové rybičky.“

V této části se vrací téma banánových rybiček (naposledy bylo v textu ve větě 109), které 

nebylo  hrdinou  dovysvětleno;  čtenář  i postava  Sibyly  má  zatím  jen  informaci  o jejich 

existenci v Seymorově světě. 

Posun  k tomuto  tématu  se  děje  v Seymorově  replice.  Imperativ  se  zdůrazněním 

vyjádřeného podmětu je vyjádřený idiomatickým vyjádřením keep your eyes open for (…) 

(Cambridge Dictionary). 

Jmenně vyjádřené příslovečné určení účelu  for bananafish (D 13.41.24) je v překladech 

vyjádřeno větně. V T0 ani v překladech toto přísl. určení neznamená, že cíle bude určitě 

dosaženo, ale spíše znamená: „pro případ, že se objeví banánová rybička“. Jeho význam je 
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tedy v T0 slabší než např. „Dívej se, ať vidíš/abys viděla b.rybičku“, proto překladatelé T2-

4 volí vyjádření kondicionálem (kdyby byla).

Větou  (169)  vyjadřuje  Seymour  svou  víru  v pravděpodobnost,  že  Sibyla  skutečně  b. 

rybičky může vidět. Čtenář ale v této replice Seymoura poznává název celé povídky, dá se 

tedy očekávat,  že se zde tedy čtenářovo vnímání  „zbystří“,  protože teprve teď se snad 

dozví, proč se tak povídka jmenuje.

(169) Kataforické  this je referencí k následujícímu  day, zároveň odkazuje k deiktickému 

centru  obou  postav,  tedy  k jejich  současnému  „dnešku“.  Ze  syntaktického  hlediska 

demonstrativum this zastupuje substantivum (D 4.4) a je podmětem věty. Přísudek jmenný 

se sponou zde vyjadřuje predikaci zařazující  (D 13.23.12), která je pro angličtinu typická. 

Deiktické  this a stejná struktura věty se objevuje i v překladu T1, snad vlivem originálu. 

Překlad T2-4 zaměňuje zájmeno  tohle za podmět „dneska“, který je také deiktický,  ale 

méně nekonkrétní než ukazovací zájmeno. Tento překlad se ani v jedné z dalších úprav 

nezměnil.

Ještě je třeba okomentovat překlad předložkové vazby (169): adjektivum perfect/dokonalý,  

ideální je  rozvité  příslovečným  určením  zřetele for  bananafish  /  pro  b.  rybičky,  což 

znamená, že tento den jim svědčí. Překlad T1 je poněkud zavádějící, protože „na banánové 

rybičky“ působí dojmem, jako by rybičky nebyly aktivními živými tvory, kterým se v tento 

den daří, ale předmětem něčí činnosti, což ale v kontextu povídky nemá oporu.

 171-176

171. "That's understandable. 172. Their habits are very peculiar." 173. He kept pushing  

the float. 174. The water was not quite up to his chest. 175. "They lead a very tragic life,"  

he said. 176. "You know what they do, Sybil?"

177. She shook her head.

T1 „To dá rozum. Ty rybičky mají moc divné zvyky. Moc divné.“ Postrkoval polštářek dál.  

Voda mu ještě nesahala k prsům. „Vedou moc smutný život,“ řekl.“Víš, co dělají, Sibylo?“

Zavrtěla hlavou.

T2-4 „Pochopitelně.  Mají  strašně podivné zvyky. Strašně podivné.“ A strkal  matračku  

dopředu (dál torpédo kupředu T2). Voda mu ještě nesahala ani po prsa. „Mají strašně  

zoufalý život,“ řekl. „Víš, co dělají, Sibylo?“

 Sibyla zavrtěla hlavou.
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Anaforické that (171) odkazuje na celou Sibylinu repliku, resp.to, že nevidí žádné rybičky 

(170).  Tato  reference  je  v překladech  také  implicitní:  To  dá  rozum  [že  je  nevidíš],  

Pochopitelně  [je  nevidíš].   Důvod,  proč  je  nevidí,  vysvětluje  v další  větě:  their (172) 

odkazuje přivlastňovacím zájmenem na předmět řeči rybičky (z věty 170). V T1 je předmět 

řeči znovu zmíněn explicitně  Ty rybičky, textová návaznost je zde tedy oproti originálu 

obohacená. 

Jinak jsou řešení překladatelů obdobná: rozvité adjektivum (ze jmenné části přísudku T0) 

very  peculiar vyjadřují  jako  moc  divné/strašně  podivné  zvyky.  V T0  je  intenzifikace 

very/velmi zdůrazněná kurzívou, a proto zřejmě překladatelé větu 172 modifikují parcelací 

a opakováním této rematické části.  

Čtenář naposledy viděl hrdinu, jak pokládá Sibylu na matračku a voda byla při tom Sibyle 

do  pasu  (161,  162). Propozice  realizované  nyní  (ve  větách  173  a 174)  se  vztahují 

k okamžiku, kdy Seymourovi voda sahá skoro ke hrudi. To, že Seymour Sibylu tak daleko 

dotlačil,  je obsažené implicitně ve slovese  keep pushing/pokračovat v činnosti strkání - 

toto sloveso má retrospektivní dosah; ale začátek činnosti zmíněný nebyl. Syntakticky je 

překlad  spojení  slovesa  a gerundia  (161)  v překladech  T1  a T2-3  vyřešen  volbou 

imperfektiva a adverbiálního dál. 

Specifikace toho, kam Seymorovi sahá voda (162), je v T0 vyjádřena not quite up to his  

chest, tedy  ne úplně k hrudi; nesahala mu až ke hrudi, ale pod hruď. Tato věta vztahuje 

použitím měrového určení  not quite (T0) popisovanou skutečnost k hrdinovi. 

Český ekvivalent ještě mu nesahala po prsa mírně obohacuje význam této věty příslovcem 

ještě, které vyj. trvání, neskončení děje (SSJČ), což má ovšem odůvodnění v předešlé větě 

(strkal matračku dál). Jediný rozdíl je, že ještě zde má význam časový; not quite up místní. 

Subjektivizace  věty  je  v překladech  T2-4  zachovaná,  a to  částicí  ani, která  zdůrazňuje 

kontrast s očekáváním (SSJČ), jako by tedy čtenář čekal, že mu má sahat výše. 

V přímé řeči je předmět řeči banánové rybičky je opět vyjádřený koreferenčním zájmenem 

they, které zůstává v překladech nevyjádřené (175, 176).

Ještě před tím, než se čtenář dozvídá podrobnosti, ví, jak na život rybiček nahlíží Seymour. 

Jeho hodnocení je vyjádřené výrazem tragic, v překladech moc smutný (T1), zoufalý (T2-

4). 
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Seymour v této části používá slova formálního registru, a to právě pro pojmy, které jsou 

pro pochopení jeho výkladu klíčové:  habits,  peculiar,  tragic.  Nyní chce vysvětlit  jádro 

problému, pokládá rétorickou otázku (176), přestože je jasné, že Sibyla nezná odpověď 

a ani jeho výkladu zatím nemůže rozumět.

 178-184

178.  "Well,  they  swim into  a  hole  where  there's  a  lot  of  bananas.  179.  They're  very  

ordinary-looking fish when they swim in. 180. But once they get in, they behave like pigs.  

181. Why, I've known some bananafish to swim into a banana hole and eat as many as  

seventy-eight bananas " 182. He edged the float and its passenger a foot closer to the  

horizon. 183. "Naturally, after that they're so fat they can't get out of the hole again. 184.  

Can't fit through the door."

T1 „No tak, rybičky vplují do díry, kde je spousta banánů. Když plují dovnitř, vypadají  

jako docela obyčejné  ryby.  Ale jak se tam dostanou, chovají  se jako prasátka.  Já vím  

o banánových rybičkách, které vpluly do banánové díry a snědly osmaosmdesát banánů.“ 

Postrčil polštářek s malou jezdkyní o stopu blíž obzoru. „Samo sebou, když tak ztloustnou,  

nemůžou se už dostat z díry zpátky. Neprojdou dveřmi.“

T2-4 „No,  plavou do díry,  kde je  hodně banánů.  Vplujou do ní  jako docela  obyčejné  

rybičky. (Když do ní plavou, tak vypadají jako docela obyčejné rybičky. T2) Ale jakmile  

jsou jednou uvnitř (v ní T2), tak se chovají jako prasátka. Já zažil banánové rybičky, které  

vpluly  do  banánové díry  a snědly  i  sedmdesát  osm banánů.“ Popostrčil  matračku i  s  

pasažérkou  (torpédo  a jeho  pasažérku)  o  třicet  čísel  (centimetrů  T2)  k  horizontu.  

„Samozřejmě  (samozřejmě  že  T2)  po  tom  tak  ztloustnou,  že  už  se  z  díry  nedostanou  

(nedostanou z díry T2,3). Neprojdou otvorem zpátky. (Neprojdou dveřma/dveřmi T3/T2)“

V úseku 178-184 Seymour vykládá životní cyklus banánových rybiček, na které odkazuje 

koreferenčním they, fish (179) a some bananafish (181). Stejný postup je v překladech T2-

4, kde je koreference místo zájmenem vyjádřena pouze koncovkami sloves. T1 nahrazuje 

první zmínku předmětu řeči koreferenčním výrazem rybičky.

Dalším předmětem řeči, který se objevuje opakovaně, je díra/banánová díra.

(179) popisuje, jaké rybičkou jsou před svojí změnou v díře, věta je v T0 svojí strukturou 

přísudku jmenného se sponou nepravá klasifikace  (D),  hlavní  novou informací  je  tedy 
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adjektivum  vyjadřující  vlastnost  rybiček  (ordinary-looking) a adverbiální  věta  časová 

„when they swim in/v momentě svého vplutí“. Nejfunkčněji tyto dvě propozice vyjadřuje 

překlad T3-4, kde splývají do jedné věty: časové určení je vyjádřeno přísudkem (vplujou) 

a stav  za  tohoto  děje  je  vyjádřený  fakultativním doplňkem (jako  … rybičky).  Předešlé 

překlady T1 a T2 dávají z prvků věty do popředí to, jak rybičky vypadají, T3-4 ten samý 

rys interpretuje spíše jako vlastnost 

Věta  končí  dynamickým  místním  určením  in  [the  hole],  které  je  v češtině  vyjádřené 

předponou  v-plujou,  předložkou  do,  příslovcem  dovnitř.  V další  větě  (180)  v T0  také 

pozice  rybiček  vyjádřená  dynamickým  místním  určením  get  in  /  dostat  se  dovnitř;  v 

překladu T1 je tam koreferenční příslovce tam s předmětem řeči díra; T3-4 volí lokalizaci 

příslovcem  uvnitř [díry]. Týž předmět řeči je pojmenován ve větě 181 (banánová díra), 

kde  Seymour  mluví  o extrémním  případu  (snězení  banánů),  který  se  stal  některým 

rybičkám. Na ten je znovu odkázáno ukazovacím zájmenem that (183) v adverbiále after  

that.  Stejně  je  tento  předmět  řeči  zmíněný  v T2-4 po  tom.  T1  zde  prostředky  koheze 

nevyužívá, místo toho spoléhá na to, že si čtenář i bez nich doplní kauzální vztah mezi 

snědením banánů a ztloustnutím. (183) Ve větě 184 je podmět they/fish elidovaný.

Pásmo vypravěče (182) zde popisuje poslední pohyb Sibyly dál na moře. Sibyla reaguje 

v přímé řeči deiktickým „daleko“ (185).

 186-195

186. What happens to them?"

187. "What happens to who?"

188. "The bananafish."

189. "Oh, you mean after they eat so many bananas they can't get out of the banana hole?"

„A co se s nima stane?“

 „Co se stane s kým?“

 „S banánovejma rybičkama.“

 „Jo ták, ty myslíš, jako když snědí tolik těch banánů a pak nemůžou z banánové díry  

ven?“

Sibyla to nevnímá jako konec příběhu; poslední Seymourova replika se týkala rybiček, tak 

Sibyla  navazuje  bez  jmenování,  pouze  koreferenčním  to  them (186).  Seymour  reaguje 

svým typickým způsobem, ozvěnovou otázkou (NECS, Echo-otázka), jako by zapomněl, 
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o čem  se  bavili,  a Sibyla  předmět  řeči  přímo  jmenuje  (188).  Po  dalším  oddalování 

odpovědi na Sibylinu otázku odpovídá (192, 194-5). 

 

 203-209
T0: 203. With her hand, when the float was level again, she wiped away a flat, wet band of  

hair from her eyes, and reported, "I just saw one."

204. "Saw what, my love?"

205. "A bananafish."

206.  "My  God,  no!"  said  the  young  man.  207.  "Did  he  have  any  bananas  in  his  

mouth?"(…)

209. The young man suddenly picked up one of Sybil's wet feet, which were drooping over  

the end of the float, and kissed the arch.

T3-4 Když se matračka přestala pohupovat (Když polštářek ležel rovně na vodě T1; když  

se  torpédo  zase  ustálilo  T2),  odhrnula  si  Sibyla  zplihlý  mokrý  pramen  vlasů  z  očí  a  

oznámila: „Právě jsem jednu viděla.“

 „Cos viděla, miláčku?“

 „Banánovou rybičku.“

 „Panebože, to snad ne!“ řekl mladý muž. „A měla v puse banány?“

(…) Mladý muž zničehonic zvedl jednu Sibylinu mokrou nohu visící přes okraj matračky  

a políbil ji na chodidlo.

Pásmo vypravěče: Věta 203 začíná anteponovaným adverbiálem nástroje (přimknutým 

k větě hlavní), poté následuje vedlejší věta časová  when . . . again, kterou se děj vztahuje 

k předešlým dějům (tedy ke klidnému stavu před příchodem vlny), a následuje věta hlavní. 

Časová věta vyjadřuje tento vztah k předešlým událostem adverbiálem again, i když čtenář 

by  tento  význam  vyrozuměl  i bez  explicitního  vyjádření.  Vlastnost  nehoupající  se je 

vyjádřená  adjektivem  level ve  jmenné  části  přísudku.  Tato  vlastnost  je  v překladech 

vyjádřená slovesně: T1 zachycuje až výsledný stav, leč bez adverbiále  znovu; T3-4 volí 

k vyjádření změny stavu fázové sloveso přestat, kterým se vztahuje k předešlému stavu.

V přímé řeči Sibyla na téma banánových rybiček a odkazuje na ně referenčním výrazem 

one/jedna.  Tvrdí,  že  jednu  viděla  (203).  V Seymourově  odpovědi  je  odkazováno  na 
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rybičku osobním zájmenem a přivlastňovacím zájmenem mužského rodu  he,  his,  nikoli 

tedy  způsobem  obecně  užívaným  pro  zvířata.  Tento  aspekt  není  možné  přenést  do 

překladu, jelikož v češtině je rod gramatickou kategorií i u podstatných jmen a rybička je 

rodu ženského.

Seymour  zde  reaguje  negativně  a překvapeně  (206),  což  je  ze  Sibylina  úhlu  pohledu 

v silném kontrastu s jeho předešlými výpověďmi, kde jí dává za úkol, aby se pro případ, že 

se nějaká objeví,  pozorně dívala a také tvrdí,  že dnes je pro ně ideální  den. Z hlediska 

komunikace mezi dospělým Seymourem a dítětem je to velmi matoucí reakce. 

Tento moment se dá se interpretovat jako uvědomění Seymoura, kdy vidí, že pro dětské 

vnímání jeho výklad není alegorií nebo metaforou, ale je braný vážně, případně mu Sibyla 

chce udělat radost. Je možné, že následujícím činem (209) na jedno z toho reaguje, ale 

z nejbližšího kontextu není význam jasný.

 209-218

T0: 210. "Hey!" said the owner of the foot, turning around.

211. "Hey, yourself! 212. We're going in now. 213. You had enough?"

214. "No!"

215. "Sorry," he said, and pushed the float toward shore until Sybil got off it.  216. He  

carried it the rest of the way.

218. "Goodbye," said Sybil, and ran without regret in the direction of the hotel.

T2-4 „Hej!“ řekla majitelka nohy a otočila se. „Hej ty! Vracíme se. Stačí ti to? 

 „Ne.“ 

„To mě mrzí,“ odpověděl a dostrkal matračku tak blízko ke břehu, aby mohla Sibyla slézt.  

Zbytek cesty matračku nesl.

 „Sbohem,“ řekla Sibyla a bez lítosti se rozeběhla k hotelu.

Seymour ve větě 212 oznamuje, že půjdou dovnitř,  do hotelu (in), tedy vracejí se; jeho 

vyjádření se vztahuje k budoucímu ději,  nikoli  přítomnému (neříká například  Končíme,  

pojďme).  Používá zájmeno  we a množné číslo,  tedy počítá  sebe i Sibylu.  To je  zřejmé 

z překladů T1 a T3-4. V T2 je věta bezpodmětová, a tak se z tohoto překladu vytrácí úmysl 
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jít společně. Nejdřív oznamuje konec činnosti a pak teprve se ptá Sibyly, zda jí to stačilo 

(213). Sorry (215) je poslední výpověď, který Seymour řekne Sibyle. Tato výpověď je ve 

všech překladech interpretována jako reakce na Sibylinu výpověď, že ještě  dost  nemá, 

koreferenční  to je  zde  pronominalizací  právě  toho  „Ne!  [Nemám dost]“ (214).  Tento 

překlad  je  jediný  možný,  nicméně  na  rozdíl  od  T0  specifikuje  předmět  Seymourovy 

lítosti/omluvy.

Sorry obsahuje i rys lítosti, který je znovu zopakovaný ve větě 218, kdy Sibyla běží  bez 

lítosti.  V překladech  je  tato  souvislost  zachována  (mrzí  mě to  –  lítost).  V češtině  není 

ekvivalent,  který  by  vystihl  retrospektivní  zaměření  tohoto  použití  výrazu  regret,  tedy 

lítost nad něčím, co člověk udělal nebo neudělal. Tato informace se zdá silně subjektivní, 

a nepozorovatelná okem. Sibyla se loučí, Seymour ne (218).
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1.2 Syntaktická stránka II. Dějství pásmo vypravěče: ZÁVĚR 

V T0 bylo nalezeno několik výrazných prvků týkajících se vyjadřování predikací:

1. V úseku je celkem 134 určitých slovesných tvarů.  

2.  Jmenných tvarů slovesných je 21. Překládány byly následovně:

T0: Přítomné participium (nominalizace)

Typ  konstrukce 

v překladech:

VF

6.  Mrs.  Carpenter  was  putting  sun-tan  oil  on  Sybil's  shoulders,  

spreading it down over the delicate, winglike blades of her back.

T1,  T  2-4   Paní  Carpenterová  mazala  Sibyle  opalovacím  olejem  

ramínka a roztírala ho (…).

T1: VF

T2: VF

T3: nominalizace

T4: nominalizace

7. Sybil was sitting insecurely on a huge, inflated beach ball,  facing 

the ocean.

T1: Sibyla seděla na velikánském míči a hleděla na moře. 

T2  a obličej měla obrácený k oceánu. 

T3 , obličej obrácený k oceánu). 

T4   Sibyla  se  kymácela  na  velkém nafukovacím plážovém míči,  na  

němž seděla s obličejem upřeným na oceán.

VF

21. Stopping only to sink a foot in a soggy, collapsed castle, she was  

soon out of the area reserved for guests of the hotel.

T1, T2-4:  Zastavila se  (...)

T1 VF

T2-4 VF

25. The young man started, his right hand going to the lapels

T1 Mladý muž se vylekal a sahal pravou rukou po klopách svého frotté  

pláště. 

T2-4 Mladý muž sebou škubl a pravá ruka mu vylítla ke klopám froté  

pláště. 

T1 VF

T2-4 VF

26. He turned over on his stomach, letting a sausaged towel fall away  

from his eyes, and squinted up at Sybil.

T1: Obrátil se na břicho, stočený ručník, který měl přes oči,  nechal 

spadnout, a mrkl po Sibyle.

T2-4 Otočil se na břicho, takže mu z očí spadl srolovaný ručník (...)
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VF

T2-3:  Jmenný 

tvar

VF

34. "(...)" Sybil said, kicking sand.

T1: řekla Sibyla a kopala do písku. 

T 2-3: kopajíc do písku  

T4: a kopala přitom do písku. 

VF 35. "Not in my face, baby," the young man said,  putting his hand on 

Sybil's ankle.

 T1: a položil ruku na Sibylin kotník

T2-4 řekl mladý muž a chytil Sibylu za kotník 

VF 45. Lying prone now, he made two fists,

Ležel teď  

To už ležel natažený,

VF 156. "Who doesn't?" said the young man, getting his feet wet.

a smočil ( smáčel T1, namočil T2, omočil T3) si nohy. 

VF

210. "Hey!" said the owner of the foot, turning around.

řekla majitelka nohy a obrátila se /otočila se.

T0: Minulé participium

Jmenný tvar

VF

nominalizace

20. Set loose, Sybil immediately ran down to the flat part of the beach

T1 Jakmile nabyla svobody, běžela Sibyla 

T2-4  Propuštěná Sibyla seběhla (...)

T0: Holý infinitiv 

nedá  se  hodnotit, 

tvoří  jednu 

významovou 

jednotku

63. He took away his fists and let his chin rest on the sand.

Vytáhl pěsti zpod brady a opřel si bradu o písek.

nedá  se  hodnotit, 

tvoří  jednu 

významovou 

jednotku

73. He let go of her ankles,

 Mladý muž pustil její kotníky,

T1-4 Infinitiv

26. He turned over on his stomach, letting a sausaged towel fall away 

from his eyes, and squinted up at Sybil.

T1 Obrátil  se na břicho,  stočený ručník,  který měl přes oči,  nechal  

spadnout, a mrkl po Sibyle.
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T2-4 Otočil se na břicho, takže mu z očí spadl srolovaný ručník (...)

T0: Infinitiv

Infinitiv 84. Sybil immediately stooped and began to dig in the sand.

 začala se hrabat v písku

nedá  se  hodnotit, 

v češtině  na  to 

existuje slovo

20. (…) [She] began to walk in the direction of Fisherman's Pavilion.

T1: (…) a pustila se směrem k (…)

T2-4: (…) a vykročila k (...)

nedá  se  hodnotit, 

v češtině  na  to 

existuje slovo

106. The two started to walk down to the ocean. 

T1: Pustili se spolu

T2-4: Vykročili spolu k oceánu.

VF

21. Stopping only to sink a foot in a soggy, collapsed castle (…)

Zastavila  se  jen  na  chvilku,  co  by  zabořila nožku  do  mokrého 

zborceného hradu,

Zastavila se jen na chvíli, aby šlápla na vlhký zborcený hrad

T0: Gerundium

T1 nevyjadřuje

T2-3 nominálně

T4 nominálně

115. Sybil stopped walking

Sibyla se zastavila

T2-3 Sibyla se zastavila v chůzi

T4 Sibyla se v chůzi zarazila

nedá  se  hodnotit, 

v češtině  na  to 

existuje slovo

118. "(...)" she said, and resumed walking, (…)

T1: řekla a (...) vykročila.

T3-4:  řekla a znovu vykročila (...)

T1-4 VF  173. He kept pushing the float. 

T1: Postrkoval polštářek dál. 

T2: A strkal dál torpédo kupředu.

T3-4: A strkal matračku dopředu.

V T0  tedy  není  užíváno  jmenných  tvarů  nijak  výrazným  způsobem;  verbum  finitum 

převažuje.

V souladu se závěry Uhlířové (1993) a Svobodové (2010) bylo zjištěno, že jmenné tvary 

v T0 jsou  v naprosté většině v překladech vyjádřeny verbem finitem, ač někdy je zvoleno 

příslovečné určení (v chůzi apod.).
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3. Příslovečná určení

Jak již bylo řečeno, v úseku se vyskytuje 134 sloves v určitém tvaru a jejich poměr vůči 

jmenným  slovesným  tvarům  je  velmi  vysoký.  Toto  vysoké  zastoupení  sloves  by 

nasvědčovalo vysokému výskytu příslovečných určení.

Analýzou úseku vyšlo najevo, že nejčastější adverbiále jsou adverbiále místní dynamická. 

Např.  ve  větě  16  je  to,  že  paní  Carpenterová  zavřela  lahvičku,  zachyceno  slovem 

replace/znovu  umístit  a právě  adverbiálem  místa  (v prvním  dějství  je  stejný  případ). 

Uvádím některá další:

6. Mrs. Carpenter was putting sun-tan oil  on Sybil's shoulders, spreading it  down over 

the delicate, winglike blades of her back

 7. Sybil was sitting insecurely on a huge inflated beach ball

16.She replaced the cap on the sun-tan oil bottle. 

35. "Not in my face, baby," the young man said, putting his hand on Sybil's ankle.

45. Lying prone now, he made two fists, set one on top of the other, and rested his chin on 

the top one.

49. Sybil stared at him, then looked down at her protruding stomach

67. He reached in front of him (...)

106. The two started to walk down to the ocean.

115. Sybil stopped walking and yanked her hand away from him

 117. She threw it down. 

124. She ran a few steps ahead of him, caught up her left foot in her left hand, (...)

 130. He reached down and took back Sybil's hand. 

 158. He dropped the rubber float on its back. 

161. They waded out till  the water was  up to Sybil's  waist.  162. Then the young man  

picked her up and laid her down on her stomach on the float.

174. The water was not quite up to his chest.

182. He edged the float and its passenger a foot closer to the horizon. 

Příslovečná určení nástroje:

203. With her hand, when the float was level again, she wiped away a flat,

105. Then, with his left hand, he took Sybil's hand.   
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Dalšími určeními, nejčastější jsou příslovečná určení způsobu:  insecurely,  immediately,  

suddenly,   vigorously,   immediately,   suddenly,   suddenly,  lengthwise,  in  thirds,   with  

elaborate interest.

Verba  dicendi  jsou  dvakrát  rozvitá  určeními: impatiently,   nervously,  která  zčásti 

komentují i emoční stav postavy.

Přítomné jsou i  dvě subjektivně  hodnotící  př.  určení  modifikující  celou  větu:  actually,  

finally a konečně silně subjektivní without regret.

4. Nominalizace a rozvíjení přívlastky

Při vyjadřování vlastností zde Salinger někdy využívá nekondenzovaných struktur, např. 

přísudkem jmenným se sponou:  

101. His shoulders were white and narrow, and his trunks were royal blue. ;

Ve větě 202 je v pásmu vypravěče popsána subjektivní zvuková kvalita: 202. (…)  her  

scream was full of pleasure.

Substantiva, která jsou rozvitá adjektivem, jsou rozvitá většinou přívlastkem jedním:  sun-

tan  oil,  the young  man,  guests  of  the  hotel,  terry-cloth  robe,  protruding  stomach,  the  

rubber float, thin hair.

Jednou  se  vyskytuje  adjektivum  sausaged,  které  v úzu  angličtiny  podle  slovníků 

neexistuje.

V úseku jsou případy, kdy výše uvedené neplatí a substantiva jsou rozvitá dvěma až třemi 

přívlastky vyjadřujícími vlastnost. Věta  7 a 23  nepůsobí v překladech problémy:

7. Sybil was sitting insecurely on a huge, inflated beach ball (…) / Sibyla se kymácela na 

velkém nafukovacím plážovém míči (…).

203. With her hand, when the float was level again, she wiped away a flat, wet band of  

hair from her eyes (…) / T2-4:  odhrnula si (…) zplihlý mokrý pramen vlasů z očí 

Dalším příkladem může být třeba věta 21: soggy, collapsed castle.

Dále jsou velmi  zřídka přítomná silně  rozvitá  vyjádření.  V tomto dějství  se vyskytují 

pouze v úvodní části a to ve třech případech:

Ve větě 6 se objevují Sibyliny lopatky. Místo obecného termínu pro tuto část těla (anglicky 

shoulder  blades)  jsou  pojmenované  polysémním  blades a rozvité  přívlastkem  of  her 
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back/jejích zad. Dále jsou kompozitem winglike přirovnány ke křídlům. Tato rozvitá fráze 

se objevuje v překladech v různých verzích:

6. Mrs. Carpenter was putting sun-tan oil on Sybil's shoulders, spreading it down over the  

delicate, winglike blades of her back.

T2-4  Paní Carpenterová mazala Sibyle opalovacím olejem ramínka a roztírala ho na  

zádíčkách po útlých křidélkách lopatek.

Dalším rozvitým členem je výraz bathing suit/plavky, které jsou rozvité dvěma přívlastky 

a dále vztažnou větou:

8. She was wearing a canary-yellow two-piece bathing suit, one piece of which she would  

not (...) be needing.

T2-3: kanárkově žluté dvoudílné plavky, jejichž jeden díl / T4: dvoudílné kanárkově žluté 

plavky, jejichž horní část vlastně potřebovala 

Ve větě  22 je  substantivum run rozvito přívlastky,  které  je  v překladech někdy  nutné 

transformovat na příslovečná určení:

22. [She] suddenly broke into an oblique run up the soft part of the beach.

T1: a pak se najednou rozběhla klikatou čárou po měkké pláži.

T2: a pak se z ničeho nic dala do běhu šikmo po měkké pláži.

T3: a pak se zničehonic klikatě rozběhla po měkké partii pláže

T4: a pak se zničehonic klikatě rozběhla po měkkém písku vodou nesmáčené části pláže. 

Závěr: nedá se říci, že by Salinger v tomto úseku příliš využíval nominalizace přívlastky. 

Naopak, těch několik případů, kdy je jmenná fráze výrazně rozvitá, je spíše výjimkou.
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1.3 Variantnost  syntaktických  struktur  napříč  překlady  II.  dějství 

v pásmu vypravěče 

Ve druhém dějství se vyskytuje několik případů, kdy je ve dřívějším překladu/překladech 

zřetelný vliv struktury originálu, která je potom v dalších překladech změněná. Vývoj je 

tedy směrem „od“ textu T0.

Ve  větě  8  je  v T1  a T2-3  použitá  struktura  netypická  pro  češtinu,  v T4  je  nahrazená 

konkrétnějším „horní část“. 

 T0 She was wearing a canary-yellow two-piece bathing suit,  one piece of which 

she would not actually be needing for another nine or ten years.

 T1  Měla  na  sobě  kanárkově  žluté  dvoudílné  plavky,  jejichž  jeden  díl nebude 

příštích devět nebo deset let doopravdy potřebovat.

 T2-3 (...), jejichž jeden díl nebude vlastně potřebovat dřív než za devět nebo za  

deset roků. 

 T4 (...), jejichž horní část vlastně potřebovala až za devět, deset let.

Ve  větě  101  je  v dřívějším  překladu  T0  vidět  stejná  syntaktická  struktura 

verbonominálního predikátu, později nahrazená zmnožením pozice předmětu:

 101. His shoulders were white and narrow, and his trunks were royal blue. 

 T1: Ramena měl bílá a úzká a plavky byly jasně modré.

 T2-4 Měl bílá úzká ramena a plavky barvy královské modři. 

Ve  větě  169  je  v překladu  T1  stejná  syntaktická  struktura  s kataforicky  použitým 

zájmenem jako v T0:

 T0: „This is a perfect day for bananafish."

 T1: „Tohle je den jako stvořený na banánové rybičky.”

 T2-4: „Dneska je den jako stvořený pro banánové rybičky.“

Ve větě 22 se dřívější překlady shodují s T0, T4 přidává přívlastky. Struktura se tedy mění 

směrem „od T0“, ale jde o nominalizaci, zde snad až příliš komplexní: 
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 T0: [She] broke into an oblique run up the soft part of the beach. 

 T1 (…) a pak se najednou rozběhla klikatou čárou po měkké pláži.

 T3 (…) a pak se zničehonic klikatě rozběhla  po měkké partii pláže

 T4 (…) a pak se zničehonic klikatě rozběhla po měkkém písku vodou nesmáčené  

části pláže. 

Ve větě 24 překlad T1 „kopíruje“ predikace vyjádřené verbem finitem tak, jak je to v T0. 

T2 kondenzuje  predikaci  „sevřel  dvě  ruce  v  pěst“  na  přívlastek  zaťaté.  Z jednotlivých 

kroků procesu tedy v T2-4 vytvořili popis stavu. V T4 jde nominalizace ještě o krok dál 

a voří doplněk.

 45. Lying prone now, he made two fists, set one on top of the other, and rested his  

chin on the top one. 

 T1 Ležel teď tváří k zemi a sevřel obě ruce v pěst, položil je na sebe a podepřel si o  

ně bradu.

 T2 To  už  ležel  natažený,  zaťaté pěsti  měl jednu  na  druhé  a o vrchní  podpíral 

bradu. 

 T4 To už ležel natažený, zaťaté pěsti jednu na druhé a vrchní si podpíral bradu.

Je ještě jeden případ, kdy první překlad přebírá vazbu typickou pro angličtinu (posesivní 

genitiv před substantivem) a nevyužívá vazeb s dativem a dalšími pády, tedy prostředků, 

který čeština pro podobné jevy primárně má. Zde se jedná o interferenci (Kufnerová), a to 

také vzhledem ke stálosti jevu v překladu T1:

 67. He (...) took both of Sybil's ankles in his hands. 130. He (...) took back Sybil's 

hand. 200. He took Sybil's ankles ; 202. The water soaked Sybil's blond hair,

 T1: Vzal oba Sibyliny kotníky do svých rukou / (…) uchopil Sibylinu ručku / Vzal  

Sibyliny kotníčky / Voda smočila Sibyliny plavé vlásky

 T2-4:  uchopil Sibylu za kotníky / (…) vzal znovu Sibylu za ruku / Uchopil Sibylu 

za kotníky / Voda smočila holčičce světlé vlásky / 

Vývoj lze sledovat i opačný, tedy směrem „k“ textu T0: Ve větě 20 je v T0 transgresiv 

vyjádřený minulým participiem. V T2-4 je vyjádřený přechodníkem; v T1 větně.
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 20. Set loose, Sybil immediately ran down (…).

 T1:  Jakmile nabyla svobody, běžela Sibyla  (…).

 T2-4: Propuštěná Sibyla seběhla v mžiku na pláž  (…).

1.4 Časové vztahy ve II. Dějství – pásmo vypravěče 

Pásmo  vypravěče  druhého  dějství  je  kombinováno  s pásmem  postav,  ale  zde  není 

redukováno natolik, jako bylo v prvním dějství během rozhovoru Muriel a matky.

Většina  dějů  zachycených  v pásmu  vypravěče  se  odehrává  v rámci  dějství,  kromě  vět 

uvozující a charakterizující novou postavu: Sybil Carpenter, who was staying at the hotel  

with her mother; jejíž platnost má dosah i mimo děj povídky. 8. She was wearing a canary-

yellow two-piece bathing suit, one piece of which she would not actually  be needing for  

another nine or ten years.

Poměr prostředků vyjadřujících současnost/předčasnost je podobný jako v prvním dějství. 

Prostředku vyjádření předčasnosti je využito jen dvakrát:

103. He unrolled the towel he had used over his eyes, (…)

T1/T2-4 Rozbalil ručník, který měl prve přes oči / předtím na očích

Prostředek vyjádření budoucnosti z hlediska minulosti je také jen jeden.

Časové  vztahy  jsou  ale  v tomto  úseku  pásma  vypravěče  komplexnější.  K vyjadřování 

časových vztahů je tedy celkem využito více prostředků než v prvním dějství. Děj na scéně 

je  čtenáři  vyjevován  nejen  na  základě  popisných  pasáží  pásma  vypravěče,  ale 

i v kombinaci  s přímou řečí  postav,  tedy implicitněji.   To,  co zrovna postavy dělají,  si 

čtenář někdy musí „dopředstavit“ zpětně: děje jsou zachycené ve svém průběhu. Kromě 

tohoto způsobu je stále přítomna technika detailního zachycení fyzických pohybů postav 

při specifických činnostech.

Zatímco v prvním dějství je nejdříve vyjeveno, že scéna se odehrává v hotelu v pokoji, 

poté  v kolik  hodin  se  odehrává,  a pak  teprve  konkrétní  činnosti,  ve  druhém dějství  je 

pořadí „odhalování“ scény obrácené:
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Začátek dějství uvádí čtenáře na scénu přímou řečí nových postav (Sibyla a její matka). 

Spojitost této scény s předešlou si čtenář uvědomuje zmínkou o hotelu, kde Sibyla bydlí. 

Dále je vyjevená činnost postav a pak teprve místo, kde se nacházejí. 

Výjev  je  tedy „snímek“  scény,  která  právě  probíhá  a to  minulým časem průběhovým, 

v překladech minulým časem. V žádném z překladů T1, T2-4 nepůsobil velké problémy.

T0 6. Mrs. Carpenter was putting sun-tan oil on Sybil's shoulders (...)

T2-4  Paní Carpenterová mazala Sibyle opalovacím olejem ramínka (...)

Dále pásmo vypravěče charakterizuje  postavy:  věk Sibyly je vyjevený nepřímo (matka 

o sobě mluví ve třetí osobě, zmínka o plavkách). 

Další technikou jsou popisy děje, tzv oko kamery. Popisy děje jsou často vyjádřené pomocí 

„scénických poznámek“, které přesně zachycují procesy jeden po druhém. Tento vysoce 

explicitní postup užitý v pásmu vypravěče je čtenáři známý také z prvního dějství. Zde jde 

o věty 25-26, 45, 67, 73, 100-105, 124, 130; 200-201, 203, 215-216. Tento způsob popisu 

děje  v žádném  z překladů  T1,  T2-4  nepůsobil  přílišnou  rozrůzněnost  variant.  (Výše 

uvedený  příklad  věty  45  je  spíše  volbou  překladatelů  nerespektovat  tento  zásadní  rys 

Salingerova stylu.)

Specifickým rysem je  rozfázování  děje  do  několika  úseků,  které  by  mohly  být  pouze 

implikované kontextem, ale zde jsou přesně pojmenované. Například proces, kdy hrdina 

sebral matračku ze země, je rozfázován na několik činností. 

104. Sehnul se, sebral matračku a přitiskl ji pravou paží k tělu. 

Případně je specificky podána i informace, která se rozumí samo sebou, například to, že 

jeho brada spočívala na vrchní pěsti:

45. To už ležel natažený, zaťaté pěsti jednu na druhé a vrchní si podpíral bradu.

V pásmu vypravěče, a tedy na rovině časoprostoru a toho, co v něm postavy fyzicky dělají, 

je ale nejdůležitější událostí vstup postav Seymoura a Sibyly do moře/oceánu. Kromě toho, 

že koupání je u moře běžnou činností, tak jsou již od jejich prvního setkání na scéně jsou 

v dialogu ke vstupu do vody impulsy a koupání je mnohokrát tematizováno. Celé dějství 

k tomuto okamžiku postupně spěje,  je to důležitá  událost,  během které se navíc čtenář 

dozvídá kontext názvu a motivu povídky.

V pásmu vypravěče je právě tento klimax dějství vyjevován z velké části implicitně,  na 

rozdíl od výše uvedených popisů procesů. 
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V okolním kontextu povídky je tento způsob nezvyklý a právě proto kolem událostí, které 

čtenáři vyjevuje, vytváří napětí a přitahuje na ně čtenářovu pozornost. Například když se 

postavy konečně dostávají do vody, není nejprve voda zmíněná:

156. "(...)" said the young man, getting his feet wet. 

      „ (…)“ odpověděl mladý muž a smočil (smáčel T1, namočil T2, omočil T3) si nohy. 

Implicitnosti se někdy nedá v překladech dosáhnout:

158. He dropped the rubber float on its back. 

Hodil gumovou matračku na vodu. 

V této části dějství se zároveň v dialogu čtenáři vyjevuje další kontext motivu banánových 

rybiček. V pásmu vypravěče je postup postav dál a dál od břehu zachycený až v průběhu 

děje,  když  se  odehrává.  Tento  způsob  ukazování  událostí  tedy  silně  kontrastuje  se 

„scénickými poznámkami“ a liší se i od zachycení momentu průběhovým časem. Ve větě 

173 jako by sloveso keep odkazovalo na „antecedent“, který v textu explicitně není:

173. He kept pushing the float. 174. The water was not quite up to his chest. 

A strkal  matračku dopředu. Voda mu ještě nesahala ani po prsa.

Závěr: Čtenář byl až do doby prvního smočení vodou zvyklý mít přehled o tom, co se děje. 

Pásmo  vypravěče  ale  v době  koupání  a tedy  i Seymourova  monologu  o banánových 

rybičkách  opouští  techniku  přesného  popisování  fyzických  poloh  postav  a přestává 

„ukazovat“, co se s postavami přesně děje. Stává se také velmi závislým na dialogu. 
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1.5 Pásmo postav: stylistická reprezentace mluvenosti

Podle vzoru Mundevové zjišťuji, zda má zdrojový text a překladové texty podobnou míru 

prvků  reprezentujících  mluvenost.  Pokud  jsou  prvky,  které  lze  do  češtiny  převést, 

opomenuty, může to vést k menšímu dojmu mluvenosti.

Překladatelé do češtiny zde ale čelí také rozhodnutí, zda uplatnit či neuplatnit prostředky 

mluvenosti, které angličtina nemá, např nespisovnost. 

Fonologická rovina

1. Zvýraznění kurzívou 

U Salingera je přítomno ve vysoké míře. Většinou je přeneseno do překladů T2-4, někdy 

ne.V překladu T1 je vynecháno ve všech případech.

I. 81."Awful. Awful. It's sad, actually, is what it is.

 „To je děsný. Děsný. Je to smutný, abys věděla, smutný. 

 II. 114. Sharon Lipschutz knows where she lives and she's only three and a half."

 (…) Sharon Lipschutzová ví, kde bydlí, a je jí teprve tři a půl roku.“

Další  prvky  z úvodní  tabulky  se  týkají  pouze  překladů,  a to  konkrétně  nespisovnosti. 

Zřetelný je rozdíl mez T1 a T2-4. Mezi T2 a T4 není zřetelný žádný posun, překladatelé se 

tedy pro reprezentaci mluvenosti nespisovností rozhodli už před prvním vydáním.

2. Úžení é-í

Distribuce tohoto znaku je odlišná v T1 a T2-4. V T2 se nevyskytuje vůbec. 

Poslyš, já tě možná zítra zavolám. / „Poslyš, já tě třeba zejtra zavolám.“

34.T2-4 „Taťka zejtra přilítne elopránem,“ (...) „Taťka zítra přijede v eloprandu.“

3. Diftongizace ý- ej 

T1: největší vedro, jaké kdy bylo (…) T2-4: nejteplejší den, jakej byl na Floridě od -“ 

T1: Má prý být moc dobrý T2-4:  Je prej moc dobrej.“

T1: (...)proto, že je tak bledý,“ / T2-4: „Asi protože je tak bledej a tak,“

T1: „Byl tam hrozný hluk.“ / T2-4: Byl tam příšernej randál.“

Diftongizace je u T2-4 obejvuje u postavy Muriel i matky, u matky ne konstantně:

T2-4 „Hm. Co tvůj modrej kabát?“  (...)„Jaký máte pokoj?“
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T2-4: (…) nikdy neubližuje malejm pejskům

T1: (…) malým pejskům. 

Další prvky na této rovině uvedené Mundevovou přítomné nejsou nikde (protetické v apod.)

Morfologická rovina

Tato rovina se také týká pouze překladů. 

1. Zánik -l v příčestí:

V překladu T1 se nevyskytuje, v překladu T2-4 ano.

T1: „Ale ne. Ne. To jsme nemohl udělat.“  T2-4:„Ale kdepak.  Nemoh. To jsem nemoh 

udělat,“

2. unifikace adjektiva -ý

V překladu T2-4 je tento prvek využitý u postavy Muriel; u matky nikoli. V T1 není vůbec.

T2-4 matka: „Jaké se nosí letos šaty?“ (…)  

T2-4 Muriel: „Strašný. Ale fantastický. (...),“   

T1 matka: Jaké se tento rok nosí šaty? Muriel: Děsné.

T2-4 volí pro Semyoura koncovky spisovné, pro Sibylu nespisovné:

Seymour: „Máš hezké plavky. Modré plavky, to je moje.“

Sibyla:  „Vždyť jsou žlutý.“

3. -u sloves v 1.sg, vzor kupovat „kupuju“

V T1 jsou koncovky u sloves vzoru kupovat někdy zakončené -i, někdy -u.

T1: „Děkuji vám“ T2-4:  „Děkuju vám,“ odpověděla dívka

T1: Dobrá, slibuji. T2-4: „No dobře, tak ti to slibuju. 

T1: Nějak to přežiju. T2-4: „Však to přežiju.“

Syntaktická rovina

Ze syntaktického hlediska disponuje autor T0 i překladatelé stejnými prvky.

1. Koordinace, juxtapozice

Koordinace se pochopitelně v dialozích vyskytuje. Prvek Salinger příliš nevyužívá, např. 

řetězec vět spojených spojkou a se nevyskytuje vůbec; většinou je tato spojka přítomné 

v jednom souvětí jen jednou. V překladech je koordinace dodržená po stejných úsecích.
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137. I  was sitting next  to him at Bingo last  night,  and he asked me if  that wasn't  my  

husband playing the piano in the other room. 138. I said yes, it was, and he asked me if  

Seymour's been sick or something. 

T1: „Seděla jsem včera vedle něho, když jsme hráli bingo, a on se mě zeptal, jestli to vedle  

v místnosti hraje můj manžel. Řekla jsem, že ano, že je to můj manžel, a on se mě zeptal (..)

T2-4:  „Seděla  jsem vedle  něho včera  u binga  a on  se  mě zeptal,  jestli  to  ve  vedlejší  

místnosti nehraje na klavír můj manžel. Řekla jsem, že jo, a on se mě zeptal (..)

Muriel naopak často rozděluje  významové celky na několik vět. Ve fikčním světě jsou 

vyslovené nahlas, a tak tyto případy parcelace zdůrazňují  klesnutí hlasem a důraz, který 

zde Muriel klade po relativně málo sdělném úseku.

V překladech je do vět vydělený stejný informační celek.

28. "He did," said the girl. 29. "And don't get excited. 30. He drove very nicely. 31. I was  

amazed."

T1: “On,” řekla dívka. “A nerozčiluj se. Jel moc pěkně. Až jsem žasla.”

T2-4 „On,“ odpověděla dívka. „Ale buď klidná. Řídil moc dobře. Až mě to překvapilo.“

121. "I used it. 122. I'm burned anyway."

T2-4 „ „Mazala. Ale stejně jsem se spálila.“

2. Eliptičnost

V překladech je do vět vydělený stejný informační celek, pouze musí být někdy doplněné 

sloveso nebo prostředek koheze.

150. "She had it on. 151. And all hips. 

T1: Ty měla na sobě. A přitom má děsné boky.

T2-4 „Ona je měla na sobě. A přitom je strašně bokatá.

90. "He told him everything.(...) 92. The trees. 93. That business with the window.

V následujícím případě T1 eliptičnost nedodržuje, T2-4 ano:

35. "Not in my face, baby,"

T1: Nekopej mi to do obličeje, děvečko.

T2-4: Ne mně do obličeje.
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Dalším  případem  je  neúplná  realizace  větné  struktury,  daná  nepřipraveností  projevu. 

V dřívějších překladech je vyznačená stejně jako v T0 – pomlčkou. V T4 je apoziopeze 

znázorněná  třemi  tečkami.  Tři  tečky  může  znamenat  klasnutí  hlasu,  zato  pomlčka  je 

vnímána jako přerušení „toku“ slov najednou.

21. But, no, he had to-

T1: Ale to ne, on musel –

T2-3:  on musel -

T4: Ale kdepak, on musel … 

3. Osamostatněná vedlejší věta

Níže  nejde  o osamostatněnou  vedlejší  větu,  ale  o osamostatněnou  hlavní  větu 

v důsledkovém poměru, která je typicky spojená s předešlou větou. V překladech je tento 

prvek dodržený, T2-4 často překládá jako „a tak“. 

 138. (...) he asked me if Seymour's been sick or something 139. So I said-"

T1: „Tak jsem řekla – „

T2-4: A tak jsem řekla -“

143. (…)  he and his wife asked me if I wouldn't like to join them for a drink. 144. So I did.

T1: Tak jsem šla.

T2-4: A tak jsem šla.  

4. Zdůrazňovací konstrukce  

V textu  je  často  používá  Seymour,  ale  ještě  častěji  používá  zdůrazňovací  fráze,  které 

nepatří formálně do této kategorie. U Následující ano:

55. What a fool I am."

T1: To jsem ale hlupák. 

T2-4: Jsem to ale blázen.

147. "Do you like Sharon Lipschutz?" Sybil asked. 148. "Yes. Yes, I do," 149. What I like 

particularly about her

T1: Co se mi na ní obzvláště líbí, je, že nikdy....

T2-4: „A nejraději  na ní mám to, 

Následující  konstrukce  nemá  v češtině  přímou  obdobu.  Znamená  „To  je  ten  důvod,  

proč ...“

153. That's why I like her so much."
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T1, T2-4: Proto ji mám tak rád. 

81. It's sad, actually, is what it is. 

Je to smutný, abys věděla.

U Muriel se žádné konstrukce tohoto typu nenacházejí, v konverzaci vše sdělované spíše 

podhodnocuje.

5. Opakování, návraty

153. "What'd he say, though? The doctor."

T1: Co ale říkal on, doktor?“

T2-4: „Ale co říkal on? Ten doktor.“

"It's too long. I told you it was too long."

T2-4:  „Je moc dlouhá. Já jsem ti říkala, že je moc dlouhá.“

36. "Well, it's about time he got here, your daddy.

T2-4: „No, však už je načase, aby tady byl, ten tvůj taťka.

6. Tzv. „hedges“

Tento  prvek mluvenosti  je  relativně  hojným prostředkem u  Seymoura.  U T1  je  někdy 

patrný vliv struktury T0.

81. "I'll tell you what I did do, though."

T1 Povím ti, co jsem ale udělal.

T2-4: „Ale já ti řeknu, co jsem udělal.“

96. "Sybil," he said, "I'll tell you what we'll do.

T1: „Já ti povím, co uděláme. 

T2-4: „(...) víš, co uděláme? 

Ve větě 87 je věta I think, která má v angličtině hojnější využití, než v češtině a zmírňuje 

ilokuční sílu dalšího sdělení.

87. "I think I can work it in."

T1:„Myslím, že to mohu podniknout.“
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T2-4 „To by snad šlo.“

7. Členicí signály

Hojně  využívaným  signálem  jsou  u Salingera  slova  charakteru  částic,  tzv.  discourse 

markers, Například “oh” má zde význam jako “Jo, tamto, už vím, o čem mluvíš.”

154. "Oh. Well, nothing much, really.

 „Aha. No, vlastně nic zvláštního. 

189. "Oh, you mean after they eat so many bananas (...)?"

T1: Aha, myslíš (…)

T2-4:  „Jo ták, ty myslíš, jako když snědí tolik těch banánů 

Některé nenesou žádný význam, jen signalizují začátek promluvy:

36. "Well, it's about time he got here, your daddy.

T2-4: „No, však už je načase, aby tady byl, ten tvůj taťka.

Dalším typem je dovětek:

 I couldn't push her off, could I.

T1: Nemohl jsem ji přece shodit, ne?

T2-4: Nemoh jsem ji přece odstrčit, nebo jo?“

Závěr: Všechny překlady využívají  dostupné prostředky reprezentace mluvenosti,  jak je 

popsala  Mundevová.  Prostředky  na  rovině  fonologické  a morfologické  byly  využity 

v překladech T2-4, u T1 nikoli.
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2 Analýza třetího dějství (pásmo vypravěče i postav)

 Věty 1-3

T3 není řešeno, protože je tam zřejmě chyba tisku/redakce.

T0 1.The young man put on his robe, closed the lapels tight, and jammed his towel into his  

pocket. 2. He picked up the slimy wet, cumbersome float and put it under his arm. 3. He  

plodded alone through the soft, hot sand toward the hotel.   

 T1 Mladý muž si oblékl plášť, přitáhl si těsně klopy k sobě a do kapsy nacpal ručník.  

Zdvihl mokrý kluzký polštářek, který byl nešikovný k nošení, a strčil si jej pod paži. Sám se  

plahočil jemným horkým pískem k hotelu. 

T2  Mladý muž si oblékl koupací plášť, přitáhl si ho k tělu a nacpal ručník do kapsy. Pak  

zvedl  kluzké,  mokré,  nešikovné  torpédo,  dal  si  ho  pod  paži  a ploužil  se  sám měkkým 

horkým pískem k hotelu. 

T4 Mladý muž si oblékl koupací plášť, přitáhl si klopy ke krku a nacpal ručník do kapsy.  

Pak zvedl  nešikovnou kluzkou,  mokrou matračku,  strčil  si  ji  pod paži  a  brodil  se  sám  

měkkým horkým pískem k hotelu.

Ze syntaktického hlediska je první souvětí o třech hlavních větách ve všech překladech 

řešená  stejně  a to  dvěma  asyndeticky  spojenými  větami  hlavními  a jednou  připojenou 

spojkou a. Propozice vět obsahují děje jdoucí po sobě.

Closed the lapels tight (1) je větná struktura s doplňkem typická pro angličtinu,  objekt 

lapels je  doplněný  fakultativním  adjektivním  doplňkem  objektu  (D  13.72.1).  Jakožto 

doplněk  rezultativní  vyjadřuje  výsledek  děje  vyjádřeného  slovesem  close ve  smyslu 

„přitáhl si klopy tak, že byly přitažené těsně“, jinými slovy plášť neoblékl jen volně, ale 

klopy měl těsně u těla. V češtině překladatelé tuto strukturu řeší slovesem přitáhnout, které 

v tomto významu vyžaduje obligatorní doplnění s adverbiálním významem. 

T1 ve  svém řešení  přitáhl  si  těsně  klopy  k sobě volí  slovosled,  ze  kterého  není  jasný 

význam. Tím, že klopy jsou dvě, tak není jasné, zda je přitáhl jednu ke druhé, nebo jde 

o reflexivní zájmeno (ke svému tělu). Adjunkt těsně je odtržený od „k sobě“, a tak vyznívá 

jako  přísloveční  určení  způsobu.  T2  vynechává  meronymum  klopy a provádí  referenci 

předmětu řeči plášť pomocí osobního zájmena on. Význam tight je zde zachován: „k tělu“. 
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T3-4 klopy ke krku,  význam těsného přitáhnutí  je  zde vynechaný;  pro „ke krku“ není 

v originále  opodstatnění,  navíc  klopy v českém kulturním prostoru většinou až ke krku 

nesahají. Zde je tedy mírný posun významu.

Z nějakého důvodu si hrdina v příběhu nezavazuje u pláště pásek.

V další větě (2) se opět opakuje frázové sloveso pick up (které je ve všech částech pásma 

vypravěče). Objekt  float v další větě je rozvinutý třemi přívlastky, z nichž všechny jsou 

tvořený přídavnými jmény: slimy wet, cumbersome, ale první dva nejsou odděleny čárkou. 

(Důvod k této stylistické volně se mi nepodařilo nalézt,  snad jen motivace analogickou 

stavbou jako v kolokaci soaking wet.) Nejde o přívlastek postupně rozvíjející a pořadí tedy 

není závazné, nicméně přívlastky spolu významově souvisí. (Zde nejde oddělit lexikum do 

syntaxe, proto je zmiňuji najednou.)

Slimy znamená podle slovníku „pokrytý lepkavou tekutinou, která je nepříjemná na dotek, 

jde  tedy  o slovo  s negativní  konotací  („nepříjemné“);  wet znamená  mokrý (Cambridge 

Dictionary).  Wet vyjadřuje  vlastnost  dočasnou,  vzniklou  namočením.  Slimy vyjadřuje 

vlastnost vzniklou opakovaným kontaktem s vodou, respektive biologickými procesy s tím 

spojenými.  Cumbersome (podle Cambridge Dictionary  těžký a velký,  neskladný,  a proto 

nešikovně manipulovatelný) je vlastnost daná vlastnostmi objektu, tudíž je trvalá.

Všemi překladateli  jsou první  dva přívlastky vyjádřeny jako  mokrý a  kluzký.  Kluzký je 

podle  slovníku  klouzavě  n.  sliznatě  hladký,  rys  přítomnosti  slizu  zde  tedy je  přítomen 

a tento překlad má v T0 oporu. Nicméně podle výsledků aplikace Treq je v překladových 

textech slimy přeloženo většinou jako slizký (68,8%). Slizký si zachovává rys „nepříjemný 

na  dotek“,  což  například  kluzká  podlaha nemá.  Adjektivum  kluzký zde  obohacuje 

adjektivum mokrý méně, než slimy rozvíjí „něčím novým“ wet, jelikož mokrá matračka je 

vždy kluzká, ale slizká být nemusí.

Všichni překladatelé rovněž přeložili cumbersome stejnou lexikální jednotkou.

Nyní  je  třeba  zmínit  syntaktické  řešení:  T1  první  dva  atributy  přesouvá  do  opačného 

pořadí, což nemá v textu přímou oporu. Přívlastek  cumbersome překládá vedlejší  větou 

přívlastkovou,  kde  jmenný  přívlastek  transformuje  do  podoby  přísudku  jmenného  se 

sponou  (byl  nešikovný)  a příslovečného  určení  zřetele  (k nošení).  Sponově-adjektivní 

přísudek  je  stylisticky  neutrální  (NESC,  Sponově-adjektivní  přísudek).  Nošení je 

deverbální substantivum, které stále „zní“ jako imperfektivum „nosit“, což je opakovaná 
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činnost. Tato přívlastková věta tedy vyjadřuje trvalou vlastnost polštářku, což v T0 oporu 

jistě má. (Interpretace vyjadřující aktuální stav by moha být který se mu nesl nešikovně.)

T2 dodržuje pořadí a všechny přívlastky vyjadřuje jmenně a odděluje je čárkou:  kluzké,  

mokré, nešikovné torpédo.  T4 nešikovnou kluzkou, mokrou matračku přesouvá přívlastek 

s trvalou vlastností na první pozici.

Koreferenční výraz označující polštářek, je v T1 vyjádřený zájmenem jej, v T2 ho. 

(3) Třetí věta je v T2 a T4 připojená čárkou k větě předcházející. T1 volí stejnou strukturu 

jako T0, tedy větu jednoduchou a oddělenou tečkou.

Ve třetí větě je slovesný přísudek a podmět he rozvit fakultativním doplňkem alone, který 

vyjadřuje vlastnost podmětu v průběhu akce vyjádřené slovesem; věta tedy vyjadřuje dvě 

predikace: ploužil se a byl sám. Ve všech překladech je doplněk přeložený jako fakultativní 

subjektový atribut verbální sám. Podmět he je ve všech překladech nevyjádřený. 

Rozdíly  jsou  v pozici  doplňku:  v T1  je  anteponovaný,  v T2  a T4  následuje  hned  za 

slovesem. Doplněk vyjádřený zájmenem může být v obou pozicích, není tedy omezen na 

pozici  za substantivem.  Nicméně zájmeno  sám je  polysémní,  přičemž mimo jiné může 

znamenat: (a) takový, s kt. nikdo jiný není, koho nikdo nedoprovází; jen jediný; (b) 1. ve 

funkci podmětu  samostatně n. ve spoj. s os. Zájmenem zdůrazňuje, vytýká osobu, kterou 

označuje, např. sám vidíš, že to tak dál nejde (SSJČ). Řešení T1 může ve čtenáři svou 

pozicí vyvolat při prvním čtení pocit, že jde o význam (b), což je nežádoucí. Řešení T2 

a T4 je tedy jednoznačnější.

Na  konci  věty  je  zmíněný  předmět  řeči  hotel; je  týž  hotel,  který  se  vyskytuje  v celé 

povídce; to čtenář vyrozumí z kontextu.

Lexikální stránka

Sloveso  plod  (3)  je doplněno  o obligatorní  adjunkt through  the  sand. Podle  slovníku 

znamená  toto  sloveso pomalu  jít  s jakoby  těžkýma  nohama,  tedy  ztěžka  (Cambridge 

Dictionary). Všechny překlady využívají ekvivalent: Plahočil se (T1) –  těžce, namáhavě 

se pohybovat  (SSČ); ploužit se –  pomalu, s námahou se pohybovat  (SSČ). Překlad T4 

opakuje sloveso  brodit se,  které už je v předešlém dějství použito v souvislosti  s vodou 

(nikoli v originále). Tímto slovesem je vyjádřený rys překonávání odporu písku i prodírání 

se s bořícíma se nohama. Všechny překlady jsou zde stejně funkční.

115



Věty 2 a 3  nesou subjektivizující  prvek.  V kontextu  ostatních  adjektiv,  které  v povídce 

Salinger používá, jsou adjektiva hot a potenciálně i slimy netypická tím, že jde o vlastnosti 

nezjistitelné okem kamery, na rozdíl od např wet. Tato adjektiva tedy nepůsobí na čtenáře 

jako reprezentace vizuálního vjemu, ale jako něco, co hrdina cítí hmatem, když se plahočí 

k hotelu. Dále je adjektivum cumbersome negativně hodnotící. 

 Věta 4

T0 4. On the sub-main floor of the hotel, which the management directed bathers to use, a 

woman with zinc salve on her nose got into the elevator with the young man.

T1  Na  hlavní  chodbě  v suterénu,  které  podle  nařízení  hotelové  správy  měli  koupající 

používat, vstoupila s mladým mužem do výtahu žena se zinkovou mastí na nose.

T2  U zadního  vchodu,  kterého  podle  nařízení  správy  hotelu  užívali  ti,  kteří  přišli 

v plavkách, nastoupila s mladým mužem do výtahu nějaká žena se zinkovou mastí na nose.

T3-4  V  suterénu,  kterým  podle  nařízení  správy  hotelu  chodili  ti,  co  byli  v  plavkách, 

nastoupila s mladým mužem do výtahu nějaká žena se zinkovou mastí na nose.

Čtvrtá  věta  uvádí  na  scénu  mnoho  čtenáři  nových  skutečností:  chodbu/suterén  hotelu, 

výtah,  ženu s mastí  na nose a fakt,  že Seymour nastoupil  do výtahu. Mezi třetí  a touto 

větou je tedy v ději „střih“ (posledně čtenář viděl hrdinu na jeho cestě k hotelu).

Syntaktická struktura souvětí T0 je přesně zachována v překladu T1; v T2 a v T3-4 je jeden 

podmět vyjádřen větou vedlejší. 

VH1:  V T0  je  anteponované  adverbiále  místa  vyjádřené  jmennou  frází  on  the  floor  

s přívlastkem  sub-main; tato fráze je rozvinutá přívlastkem: of the hotel. Významově tedy 

jde o podlaží hotelu, které je níže než přízemí. 

Přívlastek „of the hotel“ je vynechaný ve všech překladech.  Zřejmě to nevadí,  protože 

hotel je zmíněn v předešlé větě a další referenci hotel/hotelový přidali překladatelé do VV2 

tohoto souvětí. 

V překladech jsou různá řešení. V T1 je tento adjunkt vyjádřen dvěma adordinovanými 

členy: Na hlavní chodbě (vyjadřuje on the floor/na podlaží),  sub-main je vyjádřeno jako 
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v suterénu. 

Ostatní překlady místní určení překládají jedním členem, přičemž T2 (u zadního vchodu) je 

ochuzený  o význam  sub-main,  tedy  že  jde  o  podlaží  nižší  než  přízemí.  Nejjednodušší 

řešení je v T3-4: v suterénu.

VV2, nerestriktivní vztažná věta, která rozvíjí podstatné jméno the floor z hlavní věty, je 

v T0 připojená k hlavní větě vztažným zájmenem  which: podmětem je  the management, 

přísudkem directed. Toto tranzitivní sloveso vyžaduje jednak doplnění předmětem bathers 

a druhým  předmětem  to  use  (Cambridge  Dictionary).  (To  use je  tranzitivní  a jeho 

předmětem je právě zástupné which, respektive the floor z hlavní věty VH1.) 

Tuto složitou strukturu řeší T1 vztažnou větou připojenou zájmenem který3. Přísudek je 

analytický  s modálním  slovesem,  měli  používat.  Podmětem  je  deverbální  substantivum 

koupající. Použitím podmětu koupající se překladatelka vyhnula prodloužení věty a větě je 

na  první  přečtení  rozumět.  Je  zde  jen  otázkou,  nakolik  je  slovo  koupající v úzu  (jako 

například  cestující).  Navíc  na  pláži   jsou  lidé,  kteří  se koupou  (akuzativ  reflexivního 

zájmena), proto může být toto zjednodušení zavádějící.

Význam „vedení nařídilo“ je ve všech překladech obsažený v adverbiále zřetele.

T2 překládá VV2 jako vztažnou větu připojenou zájmenem kterého. Podmětem je  ti [kteří  

přišli v plavkách]. Přísudek je  užívali;  předmět [vchod], kterého je zde v genitivu. Tento 

adverbální genitiv je podle NESC u sloves nereflexivních nahrazován akuzativem (NESC, 

Genitiv), jde tedy o zastarávající strukturu. Snad proto už v T3-4 již nebyla použitá.

Lexikum: Ještě  je  třeba  okomentovat  podmět  bathers,  který  je  vyjádřený  v dalších 

překladech větou: ti, kteří přišli v plavkách (T2) a ti, co byli v plavkách (T3-4). V řešení T2 

i T3-4 je mírně zastřený význam, že tamtudy měli chodit lidé, kteří šli na pláž nebo z pláže, 

protože kromě plavek je pro hotel  problémem písek na nohou hostů. Toto řešení může 

vyznít, že zákaz byl zaměřený jen na sporé oblečení. 

VV3 je  připojená  různými  výrazy:  Podle  SSČ je  vztažný  výraz  co ve  významu  který 

hovorový,  podle SSJČ jde o výraz  zastaralý;  nejde  tedy přesně určit  důvod,  proč  kteří 

překladatelé změnili na co. 

Dále pokračuje VH1, s podmětem a woman, který je v T1 přeložený jako žena, v dalších 

překladech je zachovaná neurčitá reference: nějaká žena. Slovo žena je rozvité přívlastkem 

se zinkovou mastí na nose, které je ve všech překladech řešeno stejně. 

3 V textu v knize je ale „které“ - zřejmě redakční chyba nebo chyba tisku.
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 Věty 5-10 – Dialog se ženou

T0 5."I see you're looking at my feet," he said to her when the car was in motion.  Výtah –  

the car

6. "I beg your pardon?" said the woman.

7. "I said I see you're looking at my feet."

8. "I beg your pardon. 9. I happened to be looking at the floor," said the woman, and faced  

the doors of the car.

10. "If you want to look at my feet, say so," said the young man. 11. "But don't be a God-

damned sneak about it."

T1 „Pozoruji, že se díváte na moje nohy,“ řekl jí, když se kabina rozjela.

„Promiňte?“ řekla žena.

„Říkal jsem, že se díváte na moje nohy.“

„No, promiňte. Dívala jsem se náhodou na podlahu,“ řekla žena a obrátila se ke dveřím 

kabiny. 

„Jestli  se  chcete  dívat  na moje  nohy,  jen to  řekněte,“  vybuchl  mladý muž.  „Ale  s tím 

zatraceným poťouchlictvím dejte pokoj.“

T3-4 „Vidím, že se mi díváte na nohy,“ řekl jí, když se dala kabina do pohybu.

 „Jak prosím?“ opáčila žena.

 „Povídám, že se mi díváte na nohy.“

 „Jak prosím? Dívala jsem se na podlahu (Náhodou jsem se dívala na podlahu.- T2),“  

odpověděla žena a otočila se obličejem ke dveřím výtahu.

 „Jestli se mi chcete dívat na nohy, stačí říct,“ pokračoval mladý muž. „Ale jen to, hergot,  

nedělejte pokradmu.“

V tomto úseku Seymour mluví se ženou, která se objevila poprvé v předcházející větě. Už 

to, že ji Seymour ve výtahu oslovuje, může být v kontextu situace nečekané, navíc jeho 

konstatování je výčitkou (5). To see je sloveso smyslového vnímaní, které se ve významu 
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průběhového  času  typicky  vyskytuje  s modálním  slovesem  can,  kde can zastupuje 

průběhové  tvary a vyjadřuje  vnímání  aktuálně  probíhající  (D  8.44.11).  I  see je  často 

v kontextu vnímání na intelektuální rovině, chápání, ale vyskytovat se může i pro smyslová 

slovesa  (D 8.82.22).  Nejde  tedy  o vyjádření  nijak  příznakové.  V T1  je  přeloženo  jako 

pozoruji, tedy „shledávám, rozpoznávám skutečnost, že..“. T2-4 využívá slovo z běžnější 

slovní zásoby vidím. 

Hlavní věta je doplněná větou obsahovou, která plní funkci objektu. Obligatorní adverbiále 

at my feet je přeloženo v T1 jako „na moje nohy“. Pro to není v T0 opora, protože části těla 

v angličtině  potřebují  být  determinována  nesamostatným  přivlastňovacím  zájmenem, 

v češtině je bezpříznakové vyjádření dativem osobního zájmena (D 4.21). Pátá věta tak 

v překladu T1 působí tak, že moje je reamtickou částí věty, a žena se má podle něj dívat na 

nohy někoho jiného. Řešení T2-4 zavádějící není.

K lexikální  stránce  je  třeba  dodat,  že  feet je  přeloženo  jako  nohy,  nikoli  chodidla. 

V překladech nicméně vyplývá z kontextu, že je řeč o chodidlech, když žena říká, že se 

dívala na podlahu (9). Nicméně do té doby může mít čtenář nejasnou představu o tom, na 

co si Seymour stěžuje; motiv chodidel je navíc v celé povídce opakován docela často.

Žena  reaguje  (6).  Oba  překlady  jsou  přímým  ekvivalentem.  Překlad  T1  „Promiňte?“ 

podává otázku jako obecnou otázkou žádající opakování (D 12.12.3). Překlad T2-4  „Jak 

prosím?“ zase pomáhá interpretovat tuto otázku jako negativní reakci na poznámku, která 

ženě nedává smysl. 

Seymourova  reakce  (7)  jen  opakuje  předešlou  větu  obsahovou.  Hlavní  větu,  v T0 

v minulém čase,  je  v T1 přeložená  neutrálním  Říkal  jsem a v T2-4 důraznější  Povídám 

v přítomném čase. 

Reakce ženy je také jen zopakováním, ale kurzivou je vyznačený důraz na beg (8), který je 

v T1 opominut.  V další  větě  (9)  se  ospravedlňuje.  Infinitivní  vazba  s happen  v češtině 

odpovídají vyjádření adverbiálnímu (D 15.12.2), tak je taky přeložená v T1 a T2. Náhodou 

zde je částicí, která podle slovníku „zdůrazňuje vlastní mínění, přesvědčení; popírá tvrzení 

druhé osoby“ (SSJČ),  jde o hovorový prvek. V T3-4 je  tato část  věty vynechána,  čímž 

oslabuje pohoršení mluvčí. 

Z lexikální stránky je třeba poznamenat, že v uvozující větě (9) je v T0 je sloveso  face, 

kterým je zdůrazněno, že žena byla předtím otočená čelem k Seymourovi.  To face které 
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v sobě  nese  sémantický  rys  „být  k něčemu  otočen  čelem“,  což  je  v překlad  T2-4 

zachováno: otočila se obličejem ke dveřím výtahu. 

Seymour informaci nepřijímá (10) - jeho výrok presuponuje, že žena se mu na nohy dívat 

chce. „Say so“ je v T2-4 přeloženo používanou frází „stačí říct,“ (Kontext). V T1 je elipsa 

věty „so“ přítomná ve formě textového deiktika „to“, je tu tedy podpořená koheze.

Uvozující  věta  (10),  která  je  realizovaná  slovesem  say,  je  v T1  významově  posunutá: 

vybuchl, což je naprosto v souladu s českou tendencí bohatší lexikální variantnosti sloves 

v uvozovacích větách (Pípalová). Nicméně zde explicitně prozrazuje děj i emocionální stav 

hrdiny,  který  Salinger  čtenáři  v této  povídce  jinak  sděluje  vždy  nepřímo.  Navíc  tato 

uvozující  věta předchází emocionálně nejnabitějšímu a nejagresivnějšímu výroku hrdiny 

v reálném čase (této povídky), čímž je narušeno postupné zvyšování napětí. Zde je tedy T1 

stylisticky v nesouladu s originálem.  Překlad T2-4 „pokračoval“ sloveso obměňuje, aniž 

by zasahoval do děje.

Seymour pokračuje v T0 větou (11), která je uvozená kontrastivním konektorem but. Má 

formu  přísudku  jmenného  se  sponou.  Jmenná  část  je  realizována  substantivem  sneak 

a spona ve formě imperativu slovesa být, tato syntaktická konstrukce je opět kvalifikace 

nepravým zařazením (D 13.23.12). Jméno v přísudku je rozvité přídavným jménem God-

damned.  Predikát  je  dál  rozvinutý  příslovečným  určením  zřetele  „about  it“.  It je  zde 

referenční, odkazuje na předešlou větu: „about [looking at my feet]“.

Imperativ don't be je v T1 vyřešený idiomem „S tím dejte pokoj,“ tedy „nechte toho“, což 

ještě  o něco  posiluje  význam,  že  žena  se  poťouchlictví  dopouští.  V T2-4  je  predikát 

slovesný nedělejte.

Význam  sneak,  což  je  název  osoby,  která  se chová  poťouchle,  tajnůstkářsky,  je  v T1 

obsažený v podstatném jméně  to poťouchlictví (abstraktní název způsobu chování), které 

na konkrétní chování ženy poukazuje ukazovacím zájmenem. V T2-4  je způsob chování 

vyjádřený příslovečným určením způsobu pokradmu. Předmět to odkazuje také na „dívání  

se na nohy“.

God-damned je v T1 přeloženo svým ekvivalentem zatracený. V T2-4 je vsunuto zaklení 

citoslovcem  hergot,  aniž  by  byl  oddělen  přísudek  a jeho  přísloveční  určení,  má  tedy 

platnost pro celou větu. Obě řešení si lexikálně zachovávají rys souvislosti s náboženstvím 

i vulgaritu, T1 i větněčlenskou roli.
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Jak již bylo řečeno, zde čtenář poprvé vidí Seymoura se chovat agresivně (ale už je s jeho 

hostilitou seznámený zprostředkovaně – tedy s tím, že své ženě říká Miss Duchovní trajda 

1948 a návštěvníkům pláže říká banda nějakejch idiotů, není to tedy tak překvapivé).

 Věta 12-14

T0 12. "Let me out here, please," the woman said quickly to the girl operating the car.

13. The car doors opened and the woman got out without looking back.

14. "I have two normal feet and I can't see the slightest Goddamned reason why anybody  

should stare at them," said the young man.

T1 „Nechte mě tu, prosím, vystoupit,“ řekla žena dívce obsluhující zdviž. 

Dveře kabiny se otevřely a žena vyšla, aniž se ohlédla.

„Mám obě nohy normální a nevidím k sakru nejmenší důvod, proč by na ně někdo měl  

civět,“ řekl mladý muž. 

T2-4  „Chci vystoupit, prosím vás,“ („Pusťte mě ven, prosím vás,“ T2 ) řekla žena rychle  

dívce obsluhující výtah.

 Dveře výtahu se otevřely a žena vyšla, aniž se ohlédla.

 „Mám dvě normální nohy, hergot, a nevidím nejmenší důvod, proč by mi na ně měl někdo  
čučet,“ řekl mladý muž. 

(12)  Žena chce po Seymourově výroku vystoupit  zřejmě dříve,  než původně oznámila 

dívce. Fráze Let me out je lexikálně velmi obecná v tom smyslu, že se dá použít v mnoha 

kontextech. V T0 obsahuje pouze jedno sloveso – let / pustit, které má v češtině nepřeberné 

množství ekvivalentů, a předložku  out. Obdobná struktura je, snad pod vlivem originálu, 

zvolená i v T2. V češtině zní velmi naléhavě, možná proto od ní bylo v dalších překladech 

upuštěno.

V T1  přeložená  jako  fráze  Nechte  mě vystoupit,  která  je  pro  komunikaci  v podobných 

situacích  specifická  slovesem  vystoupit.  T3-4  volí  variantu  o něco  méně  zdvořilou 

a přímější, se slovesem „chci“, které se běžně v podobné situaci neříká. Podle literárních 

překladů v Korpusu InterCorp – angličtina jsou obě tyto varianty (přes malý počet dat) 

používanými ekvivalenty.

Třinácté souvětí (13) je tvořeno dvěma hlavními větami; druhá věta je rozvitá gerundiem 

ve  funkci  příslovečného  určení  průvodních  okolností  (D  15.25).  Nevyjádřený  konatel 
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gerundiálního děje je zde totožný s podmětem určitého slovesa (D 15.25), tedy se ženou. 

Ve všech překladech je toto určení přeloženo jako vedlejší věta s podmětem nevyjádřeným 

(ona/žena). Záporová spojka aniž zde popírá děj vyjádřený slovesem v indikativu (ohlédla 

se) (Svoboda 1972: 102-103), věta znamená „bez ohlédnutí“, jde tedy také o příslovečné 

určení průvodních okolností. Stejný typ byl použitý v poslední větě druhého dějství, kdy 

Sibyly odbíhá bez lítosti. Ani zde ale konatel, tedy žena, nemá důvod se ohlížet.

Ve čtrnácté větě (14) jsou v přímé řeči použity dvě věty hlavní v kopulativním vztahu. 

Objekt  two  feet je  rozvit  přívlastkem  normal.  (Tento  přívlastek  se  dá  považovat  za 

transformaci věty My two feet are normal.) V češtině má číslovka two ekvivalent dvě; tento 

překlad volí T2-4. 

T1 zde kvantitativní přívlastek dvě nevolí, místo toho volí obě: Mám obě nohy normální.  

To ale může být pro čtenáře zavádějící, jelikož číslovka obě má význam jeden i druhý, dva  

k sobě patřící (SSJČ). Z atributu  normální se zde stává objektový doplněk (kvalifikace) 

a věta může působit jako reprezentující fakt, že ani jedna z jeho noh není nenormální, což 

v T0 oporu naprosto nemá.

(14)  Druhá  z hlavních  vět  má  objekt  (reason)  rozvinutý  o přívlastek  vyjádřený  větou 

obsahovou (why anybody should stare at them) (D 13.52.92). Jde o podtyp tzv. závislé věty 

tázací (D 16.21.2). Totožná syntaktická struktura je i v překladech. 

Objekt  reason (14)  je  kromě  postponované  věty  rozvinut  ještě  dvěma  přívlastky 

v antepozici:  syntagma  s přívlastkem  the  slightest reason je  vyjádřená  ekvivalentem 

nejmenší důvod. Přívlastek Goddamned se v T0 vyskytuje již podruhé: v T1 byl předešlý 

případ  přeložený  ekv.  zatracený,  nicméně  zde  volí  nesklonné  citoslovce  k sakru. 

Obohacuje  tedy  lexikum  hrdiny,  což  není  žádoucí.  T2-4  volí  stejné  řešení,  jako 

v předešlém případě, tedy citoslovce hergot. 

Z lexikálního  hlediska  je  stare –  civět (T1),  čučet (T2-4).  To stare není  ve  slovnících 

označeno jako expresivní, ale expresivita vyplývá z kontextu. Civět je hovorové expresivní 

a čučet ned. ob. Expresivní (SSJČ); zde jde o stejně funkční ekvivalenty. 
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 Věta 15-18

T0 15. "Five, please." 16. He took his room key out of his robe pocket.

17. He got off at the fifth floor, walked down the hall, and let himself into 507. 18. The  

room smelled of new calfskin luggage and nail-lacquer remover.

T1 „Páté, prosím.“ Vyndal z kapsy pláště klíč od pokoje.

Vystoupil  v pátém poschodí,  šel  chodbou a otevřel  dveře  č.  507.  V pokoji  to  bylo  cítit  

novými kufry z teletiny a odlakovačem na nehty.

T2 „Do pátého, prosím vás.“ Vyndal z kapsy koupacího pláště klíč.

 V pátém poschodí vystoupil, šel po chodbě a otevřel si číslo 507. Pokoj páchl po nových  

zavazadlech z telecí kůže a po odlakovači.  

T3-4 „Do pátého, prosím vás.“ Vyndal z kapsy koupacího pláště klíč.

 V pátém poschodí vystoupil,  došel po chodbě k číslu 507 a otevřel si. Pokoj páchl po  

nových zavazadlech z teletiny a po odlakovači.

(15) Eliptické vyjádření [to the floor number] five je v T1 přeloženo se stejnou eliptičností: 

páté [poschodí], T2-4 volí určitější [zavezte mě] do pátého [poschodí].

(16)  Objekt key je  rozvitý  přívlastkem tvořeným substantivem  his  room,  tedy klíč  od 

[svého] pokoje (T1). V překladech T2-4 je přívlastek vynechán a je ponecháno na čtenáři, 

aby si doplnil kontext. 

V dynamickém příslovečném určení místa (16) (out) of pocket je také rozvito substantivem 

his robe; tento přívlastek je ve všech překladech zachován –  z kapsy koupacího pláště. 

(17) Souvětí sestává ze tří  hlavních vět v poměru kopulativním, které opět vyjadřují za 

sebou jdoucí děje. První věta problémem není, ale druhou a třetí okomentuji:

Sloveso  walk  je v minulém čase prostém, proces je tedy vnímán jako ukončený.  Down 

v příslovečném určení místa down the hall je zde předložkou, která lokalizuje děj (walk) na 

vertikální ose, a to vzhledem k výchozímu bodu děje. Obsahuje tedy rys místního určení 

kudy šel - po chodbě i určení kterým směrem šel - k nějakému bodu na chodbě. (D 9.31.7). 

V další větě je hrdina u svých dveří.

Překlady se zde liší: šel chodbou (T1) zdůrazňuje proces chůze a místní určení, tedy kudy 

šel.  Šel  po  chodbě (T2)  je  varianta  významově  totožná,  jen  se  změnou  rekce.  Konec 

procesu chůze čtenář vyrozumívá až z další věty, kde hrdina otevírá dveře. 
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Teprve  v překladech  T3-4  je  použité  perfektivum  došel,  které  vyjadřuje  právě  prvek 

ukončenosti děje. Místní určení k číslu 507 si „půjčuje“ z další věty. Dalo by se říci, že tato 

varianta  je  ze  všech  tří  variant  nejtypičtější  pro  češtinu  (použitím  perfektiva)  a také 

nejpřesněji vyjadřuje významový obsah originálu.

V překladu T1 je ještě jeden prvek, který snad mírně zastírá význam: tranzitivní sloveso let 

je  zde  doplněno  předmětem  himself  (reflexivní osobní  zájmeno  on ve  své  předmětné 

formě)  a obligatorním adverbiálem  into.  V překladu T1 ale pouze otevřel dveře, není ve 

větě explicitně řečeno, že to byl jeho pokoj. Čtenář sice tuto skutečnost zná z kontextu, ale 

zde je  to  poprvé,  co  hrdinu vidí  ve svém pokoji,  proto zde  podobná nepřesnost  může 

způsobit zmatení. V ostatních překladech je předmět zvratného zájmena: otevřel si.

Osmnáctá věta (18) uvádí na scénu pokoj a informaci, čím byl cítit. Z lexikálního hlediska 

se překladatelé liší v řešení slovesa to smell [of something]. Podle slovníků je toto sloveso 

neutrální, samo o sobě nenese rys příjemného, nebo nepříjemného vjemu. Toto pojetí je 

aplikováno v T1: význam slovesa smell of je vyjádřený bezpodmětovou větou s formálním 

podmětem (to) a s adverbiálním určením původu: bylo to cítit kufry (…) (Hirschová, 16). 

Pokoj, který je v T0 podmětem, je zde adverbiálním určením místa  v pokoji. Toto řešení 

tedy zachovává lexikální význam překladu za pomoci typické české syntaktické struktury. 

Jediný posun od originálu je to, že tato věta je na rozdíl od originálu dekauzativní.

Ostatní  překlady  volí  jako  podmět  věty  pokoj  a smell  of překládají  jako  páchl,  čímž 

neutrální slovo pro čtenáře poněkud interpretují. 

Poslední zmínka o lexiku se týká odlakovače na nehty. T1 překládá všechny prvky tohoto 

víceslovného slovního spojení, včetně přívlastku neshodného (odlakovač na nehty).  T2-4 

přívlastek  vynechává,  zřejmě  proto,  že  odlakovač je  spojený  jedině  s odlakovačem na 

nehty. Tato zmínka, ačkoli  je v textu první, je důležitá pro děj povídky, protože se zde 

„setkávají“ časové roviny Muriel a Seymoura. Čtenář se také dozvídá, že Muriel si stihla 

před chvílí nehty i odlakovat (ale když o ní posledně četl, tak si je natírala lakem), navíc 

lak na nehty se dá vyvětrat relativně rychle.

 Věta 19-23

T0 19. He glanced at the girl lying asleep on one of the twin beds 20. Then he went over to 

one of the pieces of luggage, opened it, and from under a pile of shorts and undershirts he 

took out an Ortgies calibre 7.65 automatic. 21. He released the magazine, looked at it, then 
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reinserted it. 22. He cocked the piece. 23. VH1 Then he went over and sat down on the 

unoccupied twin bed, VH2 looked at the girl, VH3 aimed the pistol, VH4 and fired a bullet 

through his right temple.

T1 Pohlédl  na  dívku spící  na  jedné  posteli.  Pak  šel ke  kufru,  otevřel  jej  a zpod kupy 

trenýrek a triček vytáhl automatickou pistoli ráže 7,65. Otevřel zásobník, podíval se do 

něho a pak jej zasunul. Natáhl spoušť. Pak šel a sedl si na volnou postel, pohlédl na dívku, 

namířil pistoli a vpálil si kulku do pravého spánku.

T2 Mladý muž se podíval na dívku, která spala na jedné z manželských postelí. Pak přešel 

k jednomu zavazadlu,  otevřel  je  a zpod hromady spodků a triček  vytáhl  automatickou 

pistoli ráže 7,65. Vyndal zásobník, podíval se na něj, pak ho zasnul zpátky. Pak odjistil 

pistoli. Pak přešel k neobsazené manželské posteli, posadil se, podíval se na dívku, zamířil 

a vpálil si kulku do pravého spánku.

T4 Mladý muž se podíval na dívku, která spala v jedné z manželských postelí. Pak přešel k 

jednomu zavazadlu, otevřel ho a zpod hromady spodků a tílek vytáhl poloautomatickou 

pistoli ráže 7,65. Vyndal zásobník, podíval se na něj, pak ho zase zasunul. Odjistil pistoli. 

Přešel k neobsazené půlce manželské postele, posadil se, podíval se na dívku, zamířil a 

vpálil si do pravého spánku kulku.

(19) Tato věta navazuje na předešlý kontext, kde je hlavní hrdina od věty XX odkazován 

zájmenem  he.  V překladech  T2  a T4  je  v této  větě  použitá  reference  mladý  muž, 

pravděpodobně proto, že podmět věty minulé byl pokoj. T1 nechává podmět nevyjádřený.

Předmětem je  the girl s určitým členem, čtenář dívku pochopitelně již poznává. V T0 je 

tento předmět dále rozvit participiem „lying asleep“, a k tomuto  jmennému slovesnému 

tvaru je přimknuté příslovečné určení místa (on one).

V T1  je  participium přeloženo  svým strukturním ekvivalentem –  -cí-ovým participiem 

verbálním  (NESC,  Participium).  V ostatních  překladech  je  přeloženo  jako  věta 

přívlastková, připojená vztažným zájmenem která. 

(19) V T1 a T2 spí dívka na posteli, což odpovídá originálu. V T4 spí v posteli, tedy podle 

této interpretace si rozestlala. 

Místní určení (19) on one [bed] of the [two] twin beds je nominální fráze se substantivní 

proformou  one  zastupující slovo  bed (D 4.75), která je modifikovaná of-strukturou.  T3 

a T4  překládají  strukturním  ekvivalentem:  na/v jedné  z  manželských  postelí.  T1  tuto 
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informaci  („jedna z  postelí“)  nevyjadřuje  explicitně:  na  jedné  posteli.  (Informace,  že 

v pokoji byla víc než jedna postel, je samozřejmě implikovaná už tím, že je zde použito 

slovo  jedna.  Čtenáři  tedy  není  podána  špatná  informace.)  Podobným  způsobem 

zjednodušuje T1 i pozdější one of the pieces of luggage: ke kufru. Není jasné, že kufrů bylo 

v tuto chvíli „na scéně“ více. T2 a T4 zde má jedno zavazadlo.

Tyto  konstrukce  v T0  zdůrazňují,  že  je  se  jedná  o jeden  objekt  z několika;  v kontextu 

povídky, kde figuruje manželský pár, který bude mít vše dvakrát, to význam na čtenářovo 

čtení mít může, proto to zmiňuji. 

Dvacáté  souvětí  (20)  dál  popisuje  děj,  všechna  slovesa  jsou  v  určitém,  prostém tvaru 

minulého času. Souvětí je uvedené časovým konektorem  then -   je jím ještě zvýrazněná 

posloupnost dějů. Podmětem v celém souvětí je he.

Přísudek he  went na  sebe  váže  adverbiále  tvořené  předložkovou  vazbou  s over  to  

[luggage],  předložka  over zde  naznačuje  přesun  z jedné  strany  na  druhou  (D  9.31.7), 

předložka to vyjadřuje blízkost; má český ekvivalent k. V celé vazbě se slovesem je tady 

tedy obsažený význam ukončené činnosti (minulý čas prostý) a cíle, kam činnost vedla 

(u kufru). V T1 je zvoleno nedokonavé sloveso  šel, v ostatních překladech je adverbiální 

prvek směru částečně obsažený v předponě přešel. Význam textů se touto volbou nemění; 

jen T1 je mírně ochuzený.

Tato věta má několikanásobný přísudek: další sloveso, opened it, má společný podmět he 

(tady není vyjádřený). Předmět  it odkazuje na předmět  [luggage], v T1 je tato reference 

provedená zájmenem  jej  (M  inanim),  v T2 zájmenem  je (neutr)   a v T4 zájmenem  ho 

(neutr). Časový aspekt

Druhá  věta  hlavní  začíná  anteponovaným  určením místa,  signalizovaným  předložkami 

from under /  zpod, v T0  následuje podmět  he (v češtině nevyjádřený).  Zde se překlady 

příliš neliší.

(21)  Souvětí  sestává  ze  tří  členů  několikanásobného  přísudku,  který  sdílí  týž  předmět 

(magazine – it – it). Tato struktura je v T1, koreferenční zmínky předmětu řeči zásobník je 

vyjádřeno zájmeny „do  něho“ a „jej“, obměna?. V ¨T2 a T4 je koreference zájmeny  něj 

a ho. Rozdíl?

Věta 22 je  v T0 bez časového konektoru  then,  což T1 i  T4 respektují,  ale  T2 přidává 

adverbium pak, které vyplývá z kontextu. 
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Ve větě 23 je podmět he vyjádřený jen jednou. Opakuje se zde stejná struktura z věty (20):  

then he went over [to the bed], jen bez vyjádřeného adverbiálního určení, které je přítomno 

pouze  implicitně  a vyplývá  z  další  věty  (posadil  se  na  postel). T1  “kopíruje”  vnější 

syntaktickou  strukturu  originálu;  dvě  predikace  vyjadřuje  slovesy  šel (imperfektivum) 

a sedl si na postel, stejně jako originál. T2 a T4 opět překládají jako sloveso přešel, které 

vyžaduje určení místa. V těchto překladech je tedy toto určení přesunuto (přešel k posteli) 

a druhé sloveso posadil se [na tu postel] ho obsahuje pouze implicitně. 

V T1  je  vnější  syntaktická  struktura  VH3 stejná  jako  v T0:  je  zde  zvoleno  tranzitivní 

sloveso namířit, které je doplněno předmětem ve čtvrtém pádě (pistoli). V tomto úseku je 

to již šestá zmínka předmětu řeči tohoto objektu (a v T1 druhá zmínka slovem  pistole). 

Snad proto ostatní překlady volí zamířit bez objektového doplnění a pistoli tedy zmiňovat 

explicitně nemusí. Obě řešení jsou s textem T0 ekvivalentní. 

Ve VH3 není adverbiální určení,  čtenář se tedy na tomto místě nedozvídá,  kam hrdina 

pistoli míří. V předcházející větě, VH2, se hrdina letmo dívá na svou manželku. Proto je si 

zde čtenářovo vnímání při čtení může spojit tuto zamlčenou informaci s předešlou větou 

a mít pocit, že hrdina míří na manželku.
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2.2 Koherence a koheze

Vztahy koreferenční

 Ve třetím dějství je převažující koreference vztahující se k hrdinovi předmětem řeči mladý 

muž a osobními zájmeny -  v pásmu vypravěče he, v přímé řeči „I“. Mladý muž je použito 

čtyřikrát, he jedenáctkrát, jednou  himself a sedmkrát je implicitně přítomno v predikaci, 

která není vyjádřená samostatným predikátem, ale z kontextu vyplývá, že děj je přisouzený 

hrdinovi. 

V textu se letmo objevuje postava ženy: a woman, the woman, to her, v přímé řeči zájmeny 

I, me; v přímé řeči Seymoura you, a jednou implicitně v imperativu. Prostředky koheze v 

překladech

Ve  třetí  větě  se  objevuje  hotel  (3),  který  je  v T0  zmíněn  v rámci  adverbiále  místa 

v suterénu.

Další entity, kterou už čtenář zná, je pokoj 507 a dívka.

Ve  větách  20-23  se  opakuje  reference  na  pistoli,  pojmenovanou  lexikálně  a zároveň 

přesnou  identifikací  typu  pistole:  Ortgies  calibre  7.65  automatic, obecnějším 

pojmenováním the pistol. Dále svými meronymy, jejichž příslušnost k celku pistole čtenář 

rozeznává  na  základě  znalosti  reality:  the  magazine,  the  piece,  a  bullet  a osobním 

zájmenem it. 

2.3 Časové vztahy ve III. dějství 

Veškerý děj, který se odehrává, se odehrává uvnitř časového rámce tohoto dějství. Jediný 

minulý  čas,  který  v textech  odkazuje  mimo  časový  rámec  dějství  je  věta  which  the 

management directed bathers to use, kde se jedná o obecné pravidlo pro hosty hotelu, které 

platí i vně časového rámce dějství. 

Většina vět je v minulém čase prostém: put on, closed, jammed apod., které zde vyjadřují 

ukončený děj.  Minulý čas prostý je přeložený většinou jako dokonavé sloveso:  oblékl,  

přitáhl,  nacpal.  Čtenář  tedy  v tomto  dějství  “vidí”  všechny  tyto  děje  se  odehrát  celé 

a „v reálném čase“.
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Někdy je v dřívějších překladech přeloženo nedokonavým slovesem, ukončenost činnosti 

vyrozumí čtenář z významu další věty: Pak šel ke kufru, otevřel jej … (T1) Pak přešel k  

jednomu zavazadlu …  (T4).

V T0  je  opakovaně  použitý  časový  konektor  then/pak.  Vyjadřuje,  že  děj  věty,  kterou 

uvozuje, následuje po ději předchozí věty. Tento fakt následnosti by čtenáři byl jasný i bez 

konektoru  then,  proto  o tomto  rysu  narace  lze  uvažovat  jako  o Salingerově  stylistické 

volbě.  V překladech  se  většinou  nachází  ve  stejných  větách  jako v T0.  Někdy je  then 

vynecháno, zřejmě ze stylistických důvodů, aniž by pro to byla v T0 přímá opora. 

(20) T0: Then he went over  T2,4: Pak přešel k

(23) T0: Then he went over T2:  Pak přešel k… T4: Přešel k..

Čtenář je tedy zvyklý od vypravěče na ukončené, konkrétní procesy. V jednom případě ale 

sloveso vyjadřuje průběh děje:  plodded towards (…), jehož  ukončenost čtenář vyrozumí 

z další věty. Je přeloženo slovesem nedokonavým:  plahočil/ploužil/brodil  se.  Tento děj, 

kdy  se  Seymour  brodí  pískem,  čtenář  „nevidí“  odehrát  se  celý  a je  zde  mezi  ději 

„skok/střih“: jedna propozice vyjadřuje ploužení (xx), v další už je na scéně suterén hotelu 

(xx).  Z tohoto  důvodu  se  domnívám,  že  tento  lyrický  obraz  Seymoura  ploužícího  se 

pískem má mít neurčité,  delší trvání právě i ve čtenářově vnímání textu. Ještě na konci 

druhého dějství nic nenasvědčovalo pochmurné náladě povídky, a tak tento moment jednak 

charakterizuje hrdinovu osamělost a těžkost pohybu kupředu a jednak signalizuje změnu 

atmosféry dalšího textu. 

Současnost je  vyjádřená  několikrát,  a to  průběhovým časem přítomným:  “I see  you're 

looking (...)”.  Dále participiem přítomným: “I happened to be looking at the floor,”, the  

girl  lying asleep,  the girl  operating the car a gerundiem:   the woman got out  without  

looking back. V jednom případě je současnost vyjádřena vedlejší větou časovou: when the 

car was in motion.

Tyto případy jsou přeloženy svým strukturním ekvivalentem T1, T2-4:  řekla žena dívce  

obsluhující  zdviž/výtah,  nebo větnou formou: T1, T2-4:  aniž se ohlédla.  Nikde nedošlo 

k obohacení významu.

V celém dějství  není  ani  jednou použitý  prostředek vyjádření  předčasnosti  (předminulý 

čas, minulé préteritum nebo gerundium). 
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2.4 Morfologicko-syntaktická  charakteristika  stylu  pásma  vypravěče 

ve III. dějství

V T0 bylo nalezeno několik výrazných prvků týkajících se syntaktické stavby a to zejména 

poměru verbálního vyjádření a nominalizace:

1. V úseku je celkem 35 určitých slovesných tvarů.

2.  Jmenné tvary slovesné jsou čtyři:

Typ  v 

překladech:

T0: Přítomné participium (nominalizace)

T1,  T2-4 

participium 

12. T0: (...)  the woman said quickly to  the girl operating the car.

T1: řekla žena dívce obsluhující zdviž.  

T2-4: řekla žena rychle dívce obsluhující výtah.

T1 participium í-

cíové, T2-4 VF

19. (…) the girl lying asleep

T1: Pohlédl na dívku spící na jedné posteli. 

T2-4:  T2  Mladý  muž  se  podíval  na  dívku,  která  spala na  jedné  z  

manželských postelí.

T0: Infinitiv

T1  způsobové 

sloveso + VF

T2-4 VF

4. On the sub-main floor of the hotel, which the management directed  

bathers to use

T1 Na hlavní chodbě v suterénu, které podle nařízení hotelové správy  

měli koupající používat,

T2 U zadního vchodu, kterého podle nařízení správy hotelu užívali ti,

T3-4 V suterénu, kterým podle nařízení správy hotelu chodili ti,

T0: Gerundium

VF 13. (...) the woman got out without looking back.

 T1, T2-4: (…) žena vyšla, aniž se ohlédla.

Závěr: nominalizace slovesných vyjádření je v T0 relativně málo častá. Toto je v souladu 

s dílčími výsledky předešlých úseků pásma vypravěče.

Ve dvou překladech byly použité pro překlad jmenné tvary, v ostatních byl jmenný tvar 

přeložen verbem finitem.
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3. Adverbiále

Opět je nejčastějším přísl. určením dynamické adverbiále místa, například:

 1.[The young man] jammed his towel into his pocket. 

2. (…) put [the float] under his arm.

3. He plodded alone through the soft, hot sand toward the hotel.

4. Přívlastky

Při vyjadřování vlastností substantiv zde Salinger využívá několikanásobných přívlastků:

Ve  třetí  větě  je  přívlastek  vyjádřený  adjektivem soft,  hot, které  vyjadřují  skutečnosti 

nezjistitelné pohledem. 

3. through the soft, hot sand / [Mladý muž] se plahočil jemným / měkkým horkým pískem 

k hotelu.

V další  větě  je  vysoká  variantnost  v překladech  způsobená  trojnásobným  přívlastkem. 

V této větě je vlastnost slimy také zjistitelná pouze hmatem:

T0: 2. the slimy wet, cumbersome float

T1:  mokrý kluzký polštářek, který byl nešikovný k nošení

T2 zvedl kluzké, mokré, nešikovné torpédo

T4: zvedl nešikovnou kluzkou, mokrou matračku,

Ve čtvrté větě je substanitvum floor rozvité dvěma přívlastky a přívlastkovou větou: 

4. On the sub-main floor of the hotel, which the management directed bathers to use

T1 Na  hlavní chodbě v suterénu,  které podle nařízení hotelové správy měli  koupající  

používat,

T2 U zadního vchodu, kterého podle nařízení správy hotelu užívali ti,

T3-4 V suterénu, kterým podle nařízení správy hotelu chodili ti,

Ve větě 16 jsou dva přívlastky tvořené anteponovaným konvertovaným přívlastkem, což 

nemá v češtině strukturní obdobu. 

16. He took his room key out of his robe pocket.

T1: Vyndal z kapsy pláště klíč od pokoje.

T2-4: Vyndal z kapsy koupacího pláště klíč.

Další přívlastky nejsou problémem:
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Objevují se osoby, které jsou charakterizované přívlastky: a woman with zinc salve on her  

nose, the girl operating the car, případně je přívlastkem vyjádřená činnost:  the girl lying  

asleep.

Stejnou entitu vyjadřuje jiným strukturním typem přívlastku, v překladech má jen jedenu 

možnou variantu:

T0: 8 [the woman] (...) faced the doors of the car

T1/T2-4 (...) obrátila se ke dveřím kabiny/výtahu. 

T0: 13. The car doors opened (…).

T1/T2-4 Dveře kabiny/výtahu se otevřely (…).

8.3.    Variantnost syntaktických struktur napříč překlady III. dějství 

Ve třetím dějství se vyskytuje několik případů, kdy je ve dřívějším překladu/překladech 

dodržená vnější syntaktická struktura věty originálu, která je potom v dalších překladech 

změněná a to tak, že je typičtější pro češtinu. 

Nejprve uvádím stejně funkční varianty překladu:

Ve větě 4 je v T1 zachována větosledná struktura originálu; ústupkem je tady použití slova, 

které není v úzu češtiny (koupající). V dalších překladech je struktura rozvinutá o vedlejší 

větu vztažnou:

 T0: (Adverbiále místa) VH1 –  [which VV2 přívlastková] – VH1

 T1: (Adverbiále místa) VH1 –  [které VV2 přívlastková] – VH1

 T3-4: (Adv místa) VH1 –  [který VV2  přívlastková, co VV3 přívlastková] – VH1

Ve větě  12  je  zachován  slovosled:  Podmět  –  předmět  – adverbiále  –  částice  prosím; 

později se mění. Zde může jít také o ovlivnění lexikální rovinou T0.

 T0 "Let me out here, please,"

 T2„Pusťte mě ven, prosím vás,“

 T3-4 „Chci vystoupit, prosím vás,“
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Ve větě 15 je zachovaná bezpředložková struktura adverbiále; později je přidána předložka 

(tak, jak se to říká česky). 

 T0 "Five, please." 

 T1 „Páté, prosím.“ 

 T2-4„Do pátého, prosím vás.“



Ve  větě  17  je  v T1  dodržená  struktura,  která  je  ústupkem  významu.  V  pozdějších 

překladech jsou propozice smíšené tak, aby šla použít česká struktura „dojít k“.

 T0 He got off at the fifth floor,   walked down the hall,    and let himself into 507.

 T1 Vystoupil v pátém poschodí,        šel chodbou                  a otevřel dveře č. 507. 

 T3-4 V pátém poschodí vystoupil,  došel po chodbě k číslu 507 a otevřel si. 

Ve větě 23 je stejný případ:

 Then he went over   and sat down on the unoccupied twin bed, (...)

 T1 Pak šel a sedl si na volnou postel (...)

 T4 Přešel k neobsazené půlce manželské postele, posadil se, (...) 



Ve větě  19  je  převzaté  participium;  které  je  později  v T2-4  vyjádřeno  vedlejší  větou 

přívlastkovou:

 T0 He glanced at the girl lying asleep on one of the twin beds 

 T1 Pohlédl na dívku spící na jedné posteli.

 T2 Mladý muž se podíval na dívku, která spala na jedné z manželských postelí.



Ve větě  23:

 T0 aimed the pistol

 T1 namířil pistoli

 zamířil
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V jednom  případě  jde  ale  o interferenci (Kufnerová,  str.  49),  kdy  je  právě  převzetí 

struktury originálu nežádoucí. Zde je o jev morfologický, který se ale také projevuje na 

rovině syntaktické:

 T0 5."I see you're looking at my feet," 

 T1 „Pozoruji, že se díváte na moje nohy,“ 

 T3-4 „Vidím, že se mi díváte na nohy,“

Závěr: Vliv textu T0 na formální struktury je nejvyšší na starší překlady. 
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ZÁVĚR DIPLOMOVÉ PRÁCE

1) Pásmo vypravěče je v prvním,   třetím a velké části  druhého dějství  charakteristické 

popisem procesů krok po kroku. Toto se projevuje i na syntaktických strukturách, které 

často vyjadřují predikaci verbem finitem a často rozvíjí sloveso dynamickým adverbiálem 

místa. Také to má za následek vyjadřování prostým minulým časem. 

Ve  druhém  dějství  je  během  kulminující  akce  (vstup  do  moře)  patrná  změna  a je 

uplatňována technika, která pásmo vypravěče částečně redukuje a je implicitnější. 

2) Předpoklad  vysokého  poměru  juxtapozice  substantiv nebyl  potvrzen,  ač  bylo 

poukázáno na výjimky. To je zčásti podmíněno Salingerovým stylem v této povídce, který 

se vyznačuje malou měrou použití přívlastků vůbec.

Bylo  tedy  zjištěno,  že  Salingerův  styl  v této  povídce  odpovídá  vyjadřování  vysoce 

slovesnému. Navzdory předpokladům překladatelé  tady tedy nezápasí  s častou převádět 

jmenné konstrukce (jak slovesné, tak přívlastkové).

Výsledky dále potvrdily, že překlad určitých formálních prvků prochází celkově změnami, 

a vývoj spočívá v postupném oddalování  struktury od zdrojového textu.  Dřívější  text je 

mnohem častěji po formální stránce „blíž“ textu T0, aniž by vždy šlo o jev nežádoucí, tzv. 

interferenci.  V pozdějších překladech není  tolik  znát  „obtisk“ struktur  zdrojového textu 

a velmi často pak i zní češtěji. Tento výsledek byl ale zjištěn na relativně malém časovém 

odstupu, proto je třeba ještě potvrdit. 

Největší  změny,  které  tato  povídka  ve  svých  přeložených  verzích  prodělala,  byly 

stylistické, nikoli významové. 

V pásmu postav byly analyzovány prvky reprezentující  mluvenost,  které  mají  být pro 

Salingera  typické  a bylo  zjištěno,  že  mluvenost  je  stejnou  měrou  reprezentována 

i v překladech.  Je  patrný  vývoj:  v T1  byla  mluvenost  reprezentována  o poznání  méně 

(nevyužívá morfologických prostředků).
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