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Úvod
Michail

Michajlovič Zoščenko

neboť je něco

je do

v jeho povídkách, co

češtiny hojně překládaným

čtenáře

nutí

číst

autorem. A není divu,

dál a dál. Jak uvádí

M. O. Čudakovová , je to především samotné slovo, které Zoščenko dovedl použít
1

v jakési nové dimenzi, kterou sám

vytvořil.

Slovo je hlavním hybatelem jeho povídek.

Děj,

hrdinové i prostředí, ve kterém se

odehrává, to všechno získává pravý smysl použitím

těch

děj

správných slov, toho

správného jazyka.
Podle J. V. Tomaševskéh0 2 překračuje Zoščenkův jazyk obecně dané normy, sbližuje
jazyk literární s jazykem národa.
dvě

obsahové roviny. Základní

která má v

sobě

Zároveň

dějová

však spisovatel staví v povídkách proti

linie probíhá ruku v ruce

skrytý podtext ironie a kritiky všech neduhů

právě

sobě

s takovou linií,

společnosti

a

člověka

v jeho malosti.
Tato krátká charakteristika nejlépe vystihuje
Zoščenkovými

důvody, proč

jsem se rozhodla zabývat

povídkami a jejich překlady.

Ve své práci se nesnažím jen o další kritiku překladatelské práce dvou vybraných
překladatelů,

ale spíše o porovnání dvou odlišných přístupů k překladatelské práci

u dvou generací překladatelů v naprosto jiné
vyšel v roce 1985(Michail Zoščenko.

době

Zpověď

a situaci.

Překlad

Jaroslava Huláka

a jiné nepříjemnosti. Praha: LN, 1985),

zatím co Dvořákův překlad v roce 2005(A. P. Čechov, A. T. Averčenko, M. M.
Zoščenko.
překladů

Nic k smíchu. Praha: Argo, 2005).

Předpokládám,

že styl i jazyk obou

budou závislé na době jejich vzniku.

Povídky, které jsem si vybrala, byly

Zoščenkovi otištěny

v

průběhu

3 let ( 1923-

"ApHcToKpaTKa", 1924- "He HaJl,O HMeTb p0Jl,CTBeHHHKoB", 1925- "AKTep") a každá
patří

do jiného cyklu (Povídky o lásce, Nervózní povídky, Povídky o lidech

kulturních). I přes to, že

náměty

povídek i prostředí, ve kterém se

děj

odehrává,

je rozdílné, výsledek je tak podobný. Lidská hloupost a nabubřelost si nevybírá.

Teoretická část mé

bakalářské

práce se opírá zejména o publikaci E. A. Zemské

"PyCCKa51 proroBOpHa5l pe"llb", M. O. Čudakovové "TIoeTHKa MHXaHJIa 30:w:eHKo"

I

qY,ZJ;AKOBA, M.O. D03T11Ka Ml1xmlJ1a 30Il.\eHKO, MOCKBa: HayKa, 1979

2T OMA lllEBCKI11i, lO.B. 51 B3í!Jl nOllpít1 Ha 3TOT paCCKa3. (M. 30ll.\eHKO o J1lUepaType
H3bIKe).1987.[online].[cit. 2008-05-15] Dostupné z:
http://www.sovlit.ru!articles/tomaschevskíLnjazyke_mmz.htm 1

6

II

ee

a čerpám také z knihy Michaila Krepse "TexHliKa KOMI1~ecKoro y
V praktické

části

jsem

čerpala

z práce

Jiřího

Levého

30III~eHKO".

"Umění překladu"

a dalších,

které uvádím v seznamu literatury.

V první kapitole práce je uveden

stručný

životopis Michaila Michajloviče

Druhá kapitola obsahuje charakteristiku Zoščenkovy komiky včetně

Zoščenka.

zdrojů

sémantických, stylových, popis hrdiny povídek a charakteristiku situačního humoru.
Ve třetí,

čtvrté

a páté kapitole následuje rozbor jednotlivých povídek. Nejprve jde

o lingvostylistický rozbor originálu a poté o analýzu a kritické zhodnocení
jednotlivých překladů. V šesté kapitole jsou uvedeny ukázky z každé povídky ajejích
překladů včetně

Závěrem

poznámek.

rekapituluji výsledky analýzy a porovnávám práci obou překladatelů.
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I. Život a dílo M. M. Zoščenka
Michail

Michajlovič Zoščenko

se narodil 29. 7. 1894 v Sankt Petěrburku.

Jeho otec byl italský architekt a matka, po které

pravděpodobně zdědil

literární

nadání, byla herečkou a psala povídky.
V roce 1913, po ukončení studia na gymnáziu, nastoupil Zoščenko studium
na Právnické

fakultě.

Odtud byl po roce vyloučen,

neboť

nezaplatil poplatek za další

studium.
Chvíli pracoval na železnici a poté
končí

dobrovolně

narukoval do armády. V roce 1919

jeho vojenská kariéra kvůli potížím se srdcem. Od tohoto roku

střídá různá

zaměstnání.

Sám Zoščenko ve své biografii uvádí, že o literaturu, potažmo tedy o psaní, se

začal

zajímat až od roku 1920. Říká, že do svých 20 let takřka nic nenapsal, avšak od svých
22 let se prý zabýval výhradně psaním. 3
První

dětské

pak v letech 1914-1917 již i povídky, dopisy, epigramy. Je
v této

době

básně

pokusy se ale datují od roku 1902-1906, kdy napsal první

se formovaly

některé

pravděpodobné,

a dále

že už

charakteristické rysy jeho stylu- stylizace, parodie

se satirickým zabarvením a distancování se autora od vypravěče.
V roce 1921 vstoupil do literárního spolku Serapionovi
Ještě před

můžeme

tzv. prvním obdobím

Zoščenkovy

bratři.

tvorby, které bývá datováno rokem 1920,

v jeho povídkách a básních najít inspiraci A. Verbickou,

M. P. Arcybaševem, V. Hofmanem, O. Wildem, za své

nejoblíbenější

spisovatele

považuje A. Bloka a F. Nietscheho.
V této

době

se také

Zoščenko,

po návratu z vojenské služby seznamuje se svou

budoucí ženou V. V. Kerbic-Kerbickou, které pak téměř každý den píše dopisy,
pokládané za malá umělecká díla.
V roce 1919 navštěvoval Zoščenko literární seminář K. 1. Čukovského.
Podle M. O. Čudakovové byl Zoščenko Čukovským velmi ovlivněn a měl

3

Převzato z: PEl-1KHHA, M. np06J1eMa J1IneplnypHoH peflYTaWlf1 M. M. 30Ll~eHKo: 191 O-e- 1920-e

rOilbl.l~HflJ1oMHa)l

pa6oTa, 2002r. s. 3. [online). [cit. 2008-06-09]. Dostupné z:
http:í!www.sovlit.ruiarticlesidiplom.htm I
4

QY)J;AKOBA, M.O. Il03T11Ka Ml1xal1J1a 30111eHKo. MocKBa: HayKa, 1979, s. 3
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v plánu napsat a sestavit sborník

článků

o spisovatelích (Z. Gippiusové, A. Blokovi,

V. Majakovském ... ).
Zoščenko

se

postupně zaměřuje

"pravé" proletářské
Z mladého

umění.

vyznavače

idejí svobodné lásky a učení Nietscheho, ze spisovatele-

Zoščenko

dekadenta se

na proletářskou literaturu a zabývá se tím, jak dělat

na přelomu 20. let

změnil

v

člověka,

který si buduje proslulost

národního spisovatele a snaží se vyhovět kritice svých děl.

Tato tzv. První etapa jeho tvorby je
v

neobyčejně

plodná. Vycházejí mu první povídky

časopisech KpaCHa5l H06b, MyXOMOp, Ape3uHa, OzoHeK, CMeXatf, EezeMom

a vydává sbírky povídek ("ApHcToKpaTKa", "Becerra5I )l{H3Hb", "Pa3HOTbIK").

Ve 20. letech je

Zoščenko často označován

za pokračovatele tradice Gogola

a Leskova, s Gogolem bývá dokonce i srovnáván. Toto

zařazení

jeho

děl

však vzápětí

ustupuje neustálému srovnávání s tvůrci anekdot (Gorbunov, Asejev).
Je

označován

a nesmyslné
Zoščenko

za vypravěče veselých historek, humoristu, který píše lehkou literaturu

věci

toto

časopisy.

pro satirické

pociťuje

jako absolutní nepochopení svého díla.

Tomaševski/ uvádí, že kritika Zoščenkovy tvorby se objevila ihned po vydání
prvních povídek. Byla mu vytýkána neúcta ke krásnému ruskému jazyku, vysmívání
se

obyčejným

lidem. Prý by

Kritici se ptají,

proč

udělal

cokoliv na úkor jazyka, jen aby se

čtenář

zasmál.

zneužívá syrový jazyk ulice, jazyk nevzdělaných, negramotných

lidí. Nechápou, že jazyk Zoščenkových povídek nemá s jazykem lidových mas mnoho
společného.

V

létě

1921 napsal

Zoščenko

svou první knihu PaCCKa3bl Ha3apa HJlbUtfa zocnoouHa

CUHe6plOxo6a, cyklus povídek, jež spojuje hlavní hrdina. Kniha vyšla v roce 1922.

V povídkách Zoščenko

prostřednictvím

rozpad rodiny, vypráví o smrti

dětí,

hl. hrdiny popisuje následky válek a revoluce,

o vězení. Pro

Zoščenkovu

další tvorbu je velmi

5 TOMAllIEBCKI1H, lG.B. 51 B3i1J1 nOJlpilJl Ha 3TOT paCCKa3. (M. 30meHKO o mlTepaType
il3bIKe).1987. [online]. [cit. 2008-06-09]. Dostupné z:

http://www.sovlit.ru/articles/tomaschevskiLojazyke_mmz.html
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ee

důležitý

fakt, že již v

těchto

prvních povídkách se objevuje satirický hrdina a není

náhodou, že pod pseudonymem

Siněbrjuchova Zoščenko často

publikoval

své fejetony v satirických časopisech.
Další cyklus povídek pod názvem

CťHmuMťHmaJlbHble paccKa3bl,

vypráví o lidech

a jejich osudech. Povídky mají tragikomický charakter v souvislosti s událostmi
10. - 20. let 20. stol. "Malý obyčejný
konečně

zamýšlí a často

při

člověk"

se zde na rozdíl od jiných povídek

hledání smyslu života a moudrosti naráží na nepochopení

ostatních. Hrdinové jsou tentokrát lidé,

kteří

ztratili domova své blízké. V tomto cyklu se
Za vrchol této tvůrčí etapy považoval

prošli válkou, prožili revoluci,
často

Zoščenko

hladověli,

objevuje motiv smrti.

svou knihu IlucbMa K nucamťmo,

která vyšla v roce 1929. Jde o soubor dopisů, kterých dostával

Zoščenko

obrovské

množství.

Za druhou etapu
různorodá.
Zároveň

Zoščenkovy

tvorby jsou pokládána 30. léta. Jeho práce je velmi

Píše novely, fejetony, publicistiku, divadelní hry i povídky pro

dochází k dalšímu přerodu "malého obyčejného

do pozadí.

Zoščenko,

který v té

době

trpí neurózami, se

člověka"

zaměřuje

děti.

a i satira ustupuje

na analýzu

významných osobností. Snaží se popsat jejich duševní i fyzické problémy,

přičemž

se inspiruje Tolstým, Goethem i svými osobními zkušenostmi, a analýzu opírá
o prameny z medicíny, psychologie, psychoanalýzy i např. fyziky. V souvislosti
se vznikem tohoto díla prý píše Gorkému: " ... TaK KaK, cKonbKo

51

rroHIiMaIO,

xy,L(O)l(eCTBeHHa5! nIiTepaTypa ceňqac Mano cymeCTBeHHa Ii Mano KOMy Tpe6yeTC5! ... "
(" ... protože, jestli tomu dobře rozumím, je dnes

umělcká/krásná/

literatura málo

významná a málo kdo ji potřebuje ... ,,).6 Jeho dílo B036paU{ťHHa5l MOJlOOOCmb mělo
velmi pozitivní odezvu ve
KHuza,

vědeckých

kruzích. Ve 30. letech vychází také TOJly6a5l

která je sestavena z 5 částí, obsahujících nové, ale

i staré, upravené povídky.

Zoščenko

je doprovází

komentářem,

ve kterém

často

moralizuje a přemýšlí o faktorech, které se podílejí na lidském osudu.

6 Převzato z: PEHKYIHA, M. ffpo6JlCMa JJl1TCpaTypHoi1 penymUl1l1 M. M. 30weHKo: 191 O-e- 1920-c
rO,llbl. J(l1flJIOMHa51 pa6oTa. 20021', LL 2, s. 29. [online). [cit. 2008-06-09]. Dostupné z:
http://www.sovlit.ru/articlcs/dip IOlll. htrn I
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V této

tvůrčí etapě

se

Zoščenko

stále více uchyluje k fejetonu, publikuje v

časopise

KpOKOOUJl, 3ee30a a KpaCHa5l Hoeb. " ... 51 HacTpyra.rr MHO)KeCTO Ma.rreHhKMX

paCCKa30B. 11 51 IIHIIIy 3TM paCCKa3hI He ,ll,JI5I Toro, qTO MHe MX JIerKO MBeCeJIO IIMcaTh.
JI 3TM paCCKa3hI IIHIIIY, TaK KaK MHe Ka)KeTC5l- OHM HaM60JIee y,ll,06HhI MIIOH5ITHhI
TeIIepelllHMM QMTaTeJI5IM ... " ( ... "nahobloval /vytvořil/ jsem velké množství malých
povídek. Tyto povídky nepíši proto, že se mi píší jednoduše a vesele. Píšu je proto,
že si myslím, že se budou čtenáři líbit a budou pro něj srozumitelné ... "),7 tato slova
měl

napsat

Zoščenko

V roce 1937, ke 100.

v jednom svém dopise Gorkému.
výročí

Puškinovy smrti vydal

Zoščenko

povídku "lllecTa51

IIOBeCTh EeJIKMHa"(Talisman) a také v tomto období pracoval na historických
děti.

povídkách a povídkách pro

Napsal komedie Yea:JlCaeMblu moeapuUf, Ceaob6a, llpecmynJleHUe u HaKa3aHue,
llapycuHoeblu nopmfjJeJlb.

Zoščenkova

tvorba

během

40. a 50. let je velmi

různorodá

a dramatická.

S E. Švarcem napsal hru lloo JlUnaMU EepJlUHa o nutnosti rychlého vítězství ve válce,
v letech 1941 -1943

během

evakuace v

Alma-Atě

píše povídky a fejetony

s antifašistickou tématikou.
V roce 1943 také

zakončuje

práci na novele llepeo eocxoooM COJlHlja.

Dne 14. srpna 1946 přijala Všesvazová komunistická strana rezoluci O časopisech
3ee30a a JleHuHzpao, kterou na aktivu leningradské organizace přednesl

A. A. Ždanov. Najejím základě byli ze Svazu sovětských spisovatelů vyloučeni
Anna Achmatovová a Michail
Zvězdě

otiskovali, dostali

"Zoščenkovi

Zoščenko

a ti, kdo jejich příspěvky v leningradské

přísnou důtku.

se vytýká, že

zesměšňoval

ruského

člověka

a

dělal

z

něho před světem

primitiva, Achmatovové pak západnická dekadence, ruskému duchu vzdálená.
Sovětský

spisovatel, tak bylo

řečeno,

nesmí psát, aniž si

důkladně

prostudoval

marxisticko-leninskou teorii, aniž jasně pochopil politiku strany a aniž hluboko
pronikl do politického smyslu života.

7 Převzato z: PEMKI1HA, M. DpOOJICMa mlTCp3rypHoH peny-raUl-ll! M. M. 30IllCHKO: 191 O-c- 1920-c
rO.ilhl. ,JJ:HfWOMH3H paoont. 20021', TJl. 2, s. 29. [onlinc]. [cit. 2008-06-09]. Dostupné z:
http://www.sovlit.ruíarticles/diplom.htm I
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Tedy zdá se, že

groteskně

satirická deformace

sovětské skutečnosti

v díle

Zoščenkově se stala neúnosnou, že jeho smích víc uráží, než očišťuje.,,8

Zoščenko

V té

době

Michail

byl přijat zpět do Svazu

sovětských spisovatelů

se již cítí psychicky i fyzicky sláb a zabývá se

Michajlovič Zoščenko zemřel

až v roce 1953.

překládáním.

22. 7. 1958 a byl pochován na Sestroreckém

hřbitově.

8

VALENTA, E. Spisovatel na rozcestí. 1946. Z dějin českého myšlení o literatuře 1
(1945- 1948). ÚČL AV ČR Praha, 2001, s. 225
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II. Podstatné rysy

Zoščenkovy

Zoščenko chtěl vytvořit jazyk

komiky

"nové literatury".

Zaměřuje

(hovorový i nespisovný) jazyk. Styl jeho vyprávění a jeho

se na běžně mluvený
čerpání

ze škály stylových,

jazykových i sémantických prostředků je podstatou jeho povídek. Jazykový humor
hraje u něj tak zásadní roli, že kdybychom se pokusili převyprávět jeho povídky
spisovně, téměř

Zoščenko

nic z nich nezůstane.

se snažilo zachycení jazyka "tmavých uliček, nádraží a náměstí".

Využíval jeho konstrukci, zabarvení, obraty a uměl je pak ve svých povídkách převést
do podoby uměleckého jazyka. Kritika nechápala, že
nespisovné

řeči,

Zoščenko

neskládá útržky

které pochytil na ulici jen tak nahodile. Jazyk jeho povídek si vybírá

z jazyka obyčejných lidí jen to charakteristické a za každou jeho na první pohled
jednoduchou lexikální konstrukcí je skryt neobyčejně promyšlený smysl.
"OTJIHlIHblM 5I3blK Bblpa60TaJIH Bbl, MHXaHJI MHXaHJIOBHlI, H 3aMellaTeJIbHO JIerKO
BJIa,UeeTe HM. 11 IOMOp Y Bac olleHb CBOH. 5I BblCOKO ueHIO Bamy pa60TY, IIoBepbTe:
3TO He KOMIIJIHMeHT."

("Vytvořil

jste vynikající jazyk, Michaile Michajloviči,

a dokážete ho používat s obdivuhodnou lehkostí. I Váš humor je osobitý.
Velmi si vážím Vaší práce a věřte, že to není komliment.) -napsal prý Gorkij
v jednom ze svých dopisů. 9
Zoščenko chtěl,

aby jeho povídky byly co nejkratší,

i v té nejkratší povídce vyjádřit všechno, co

zároveň

dělá jeho

však dokázal

povídku originální

a to za pomoci jeho specifické práce s jazykem.
"I1olleMy)Ke paCCKa3bl 30mlleHKo 6bIJIbl cMemHblMH? TaK OH BH,UeJI )KH3Hb.CKB03b
yBeJIHlIHTeJIbHOe CTeKJIO cMexa CMOTpeJI 30meHKo Ha )KH3Hb, IIO,UHOC5I 3TO CTeKJIO
KrJIa3aM lIHTaTeJIeM, H lIHTaTeJIH HallHHaJIH BH,UeTb B ce6e H BOKpyr TO, liTO caMoro
30mlleHKo BOJIHOBaJIO, IIOpa)KaJIO, TpeBO)KHJIO H pa,UoBaJIo ... "
povídky humorné? Takovým

způsobem

(Proč

byly Zoščenkovy

se díval na život. Skrz zvětšovací sklo smíchu

pozoroval Zoščenko život. Toto sklo vložil před

oči čtenářům, kteří

pak v

sobě

i okolo

sebe uviděli to, co Zoščenka vzrušovalo, ohromovalo, znepokojovalo a těšilo ... "). 10

Citováno z: qYLJ:AKOBA, M.O. n03TI1Ka Ml1xal1J1a 30meHKO, MocKBa: HayKa, 1979, s. 3
10 30Ll~EHKO. M. M. lIb6paHHoe. JIeHHHrpa;l: JIeHI13ilaT, 1984. s. 548

9
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"MHXaHJI 30rn;eHKo .LJ:OBeJI .LJ:O cOBeprneHcTBa MaHepy KOMHqeCKOrO cKa3a, HMeBrnero
6oraTyIO Tpa.LJ:Hl(HIO B pyCCKOH: JIHTepaType. 11M C03.LJ:aH OpHfHHaJIbHbIH: CTHJIb
JIHpHKO-HpOHHqeCKOrO rroBeCTBoBamUI B paCCKa3ax ... "(Michail
do dokonalosti styl kornického

vyprávění,

které má v ruské

Zoščenko

literatuře

dovedl

bohatou tradici.

Vytvořil originální styllyricko-ironického vyprávění v povídkách ... ")."

1. Sémantické zdroje komiky
M. Kreps definoval u Zoščenka 20 nejčastěji se opakujících zdrojů humoru
na sémantické úrovni.'2

a. Nestejnorodý
předchozím

výčet- výčet jevů

stejného druhu, jev následující je uveden jevem

a k tomu se přidá neočekávaný jev, který ke dvěma předchozím

na první pohled nepatří, ale je v jistém smyslu jejich pokračováním.
b. A ntonymická záměna- slovo z kontextu
kořene

než

předponou,

s

původně chtěl

a

která

způsobuje

nechtěně

c.

Nesprávně pochopené

d.

Záměna

autor antonymem stejného

zápor. Hrdina tak mluví

opačně,

tak odhaluje pravý stav věcí.

termíny

slova na bázi asociace-

záměna

slovem z jiného sémantického pole,
významově

zaměňuje

slova z jednoho sémantického pole

přičemž

tato slova jsou si

asociačně

blízká.

e. Komické zobecnění- povýšení náhodného nebo hypotetického faktu na zákonitý,
pravidelně

f.

se opakující jev.

Malapropická záměnablízkým, ale

záměna smyslově

významově

g. Groteskní nadsázka-

vhodného slova slovem foneticky

naprosto cizím.

přesahuje

hranice myslitelné

pravděpodobnosti

a je dovedena

do absurdity.
h. Komická parafráze- zvláštní

případ

hádanky,

vytvoření

opisné konstrukce,

která jen napoví, jaké slovo má vlastně autor na mysli.

II EPIIIOB, Jl

JO. lb HCTOpHH COBeTCKOH CampbI. JIeHHHrpa.u: HayKa, 1973, s. 51

12 KPEDC, M. TexmlKa KOMWleCKoro y 30weHKo. rJlaBa 2: DpHeMbl 1I3blKOBoro KOMH3Ma y 30weHKo.
USA: Chalidze Publications, 1986, s. 32-96
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1.

Zoščenkem při

Makaronismy- jsou používány

pokusech hrdinů dorozumět

se s ClZInCI.
J.

Falešná souvislost- nesoulad toho, co se tvrdí v jednom slovním spojení nebo
ve

větě,

s kontextem, který následuje, z čehož vyplývá popření

původního

tvrzení.

k. Negace tvrzení- jedna věta obsahuje tvrzení, které je popřeno v následujícím
kontextu.

1.

Komická aktualizace-

Zoščenkův

hrdina-

vypravěč

svůj

odhaluje

rozhled, když o životě a událostech vzdálených odjeho života v
prostoru,

přemýšlí

v intencích

zvyků

m. Komický okazionalismus- hrdina
znějící

omezený

čase

nebo

a reality své doby.

často

používá cizí, intelektuální a vznešeně

slova (metamorfóza, devalvace), aniž by znal jejich pravý smysl.

n. Kontaminace
Nejčastěji

běžnýchfrazeologismů-

jeden z rysů nenormativní

řeči

hrdiny.

jsou kontaminována blízká slovní spojení.

o. Posun v logiceKrepse je to

nečekaný přechod jednoho

nejúčelnější

logického toku myšlenek v jiný. Podle

a nejčastěji používaný způsob komiky v humoristické

literatuře.

p. Zkomolení poetického textu- tento typ komiky může být efektivní jen tehdy,
je-li poetický text všeobecně znám a čtenář ho chápe
a neoddělitelnou jazykovou jednotku, kterou nelze

normativně,

zaměnit.

jako pevnou

Cílem tohoto

způsobu

komiky je odhalení nevzdělanosti hrdiny, diskreditace díla nebo autora.
q. Reprodukovaná řeč- pokus
jiné postavy, která ho svým
r.

nevzdělaného,
původem

nebo

Pokračování ze setrvačnosti- vypravěč
zmiňuje klíčové

slovo,

přidává

omezeného hrdiny reprodukovat řeč
vzdělaností převyšuje.

neumí kontrolovat tok své

řeči,

když

hned další, které podle jeho myšlení zapadá

do kontextu. Tento druhý element je většinou zbytečný nebo nelogický.
s. Sémantická

nadbytečnost-

nepřípustné, neboť
určovaného,

určujícího

slova obsahuje všechny elementy slova

které je proto zcela zbytečné. Je to jeden z charakteristických rysů

řeči nevzdělaných
(čistý

smysl

sémantické zdvojení je z hlediska stylistické normy

lidí.

Zoščenko

tento typ komiky

pleonasmus- páry slov od stejného
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kořene).

uplatňuje

velmi

aktivně

Použití sloves s omezenou možností vazeb-

t.

některá

mohou být použita pouze v konkrétních případech
mimo rámec jejich možných vazeb znamená
ze

způsobů vytvoření

slovesa v ruském jazyce
(čase, osobě, čísle).

odklonění

Použití

od normy aje jedním

komického efektu.

2. Stylové zdroje komiky
V

Zoščenkových

povídkách cítíme spíše tendenci k popisu situace než klasické

vyprávění.

"Y 30meHKo CIO)KeT HenpeMeHHo eCTb, OH TOJIbKO, no ero c06cTBeHHoMY
npH3HaHHIO, He 6beT B HOC. qacTo nOBecTBoBaHHe 3aMe)J;JIeHHO, H60 TaKOB TeMn
paCKa3QHKa. B p5I)J;e CJIyQaeB HOBeJIJIa CTpOHTC5I no 3aKOHaM He CTOJIbKO 3nHQeCKOrO,
CKOJIbKO JIHpHQeCKOrO

)KaHpa."(Zoščenkovy

povídky

rozhodně

mají

děj,

který nás ale,

podle jeho vlastních slov, nebije do očí. Často je vyprávění zpomalené, neboť takové
je i tempo

vypravěče.

V

řadě případů je

povídka postavena nejen podle pravidel

epicky, ale i lyrického žámu.,,)\3
Obsah,

způsob

stavby povídky a styl tvoří u

Zoščenkajeden

celek. Nelze tedy

analyzovat pouze obsah, ale je třeba na povídku pohlížet jako na nedělitelný celek.
Klasickým zdrojem

komična

co probíhá, nesoulad mezi
iv

Zoščenkově

u

Zoščenka je

příčinou

nesoulad mezi

dějem

a

příčinou

a následkem. Nesoulad však najdeme

toho,

právě

osobitém jazyce.

Jazyk povídek je nasycen stylisticky příznakovými jevy. (Efektu komična často
dosáhl Zoščenko tak, že neobvykle využil slova a výrazy, které čerpal z řeči
nevzdělaných měšťáků.)

Jde o hovorovou a nespisovnou řeč v kontrastu s řečí spisovnou, odbornými výrazy,
atd. - o kolizi

různých

stylistických rovin.

aj Kolize publicistického stylu s nespisovným jazykem
- používá slova charakteristická pro publicistický styl v případě, kdy to není logicky
ani stylisticky vhodné

13 EPlllOB, n. ID. lb I1CTOpl111 cOBeTcKoH Campbl. neHI1Hrpa.u: HayKa, 1973, s. 47
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b) Použití slov administrativního stylu v hovorové řeči
- tyto

dvě

složky jsou podle Krepse ve

zvlášť

velkém kontrastu (oficiálnost x

nenucenost)
archaismů

c) Kolize

s hovorovým jazykem

- vznešené, poetické zabarvení

archaismů

v hovorovém kontextu má silný komický

efekt a autor ho používá k zesílení ironie
d) Kolize spisovného jazyka s hovorovou

řečí

- spojení spisovného a hovorového jazyka zesiluje ironii a zesměšňuje

mluvčího

v jeho snaze o vznešenost
Zoščenko

je mistrem v použití výše uvedených řečových kontrastů. Dokázal vytvořit

naprosto neobvyklá slovní spojení, která i mimo kontext celé povídky vyvolávají
pocit komický, absurdní, ale i beznadějný a smutný.

3. Hrdina

Zoščenkových

povídek

Objektem Zoščenkových povídek se stává vulgárnost, nadutost, hloupost
a primitivnost všedního dne. Autor v nich vyjadřuje nesouhlas se

zpronevěrou

a plýtváním.
Jeho povídky se zabývají i otázkami zdravotnictví, byrokracií, represivními zákazy
a běžnými situacemi ve spíše ordinérním

Vypravěč

životě měšťáků.

je u Zoščenka bud' hlavní hrdina anebo komentátor celého

děje.

Často je hlavním hrdinou člověk schopný jít za svým cílem přes mrtvoly.

Je to především

měšťák-

protivníkem morálním,

hamoun, který je spíše než politickým protivníkem,

neboť

rozsévá banalitu a primitivnost. I přes na první pohled

viditelnou povrchnost jsou ale hlavní hrdinové popsáni takovým
ihned pronikne až na dno jejich duše se všemi vlastnostmi
či

ať

způsobem,

že

čtenář

už negativními

pozitivními.

Zprvu kladný hrdina ve své
nechtěně

i nějaký

zlořád či

často

primitivní naivitě

chaos ve

světě

kromě

odhalení sebe sama odhalí

kolem sebe, se kterým však ani on,

ani nikdo jiný neumí a ani nechce bojovat. Možná, že
schopen.
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něčeho

takového ani není

Ať je

však hrdinou kdokoliv, charakterizuje ho rozpolcenost a nesouhlas s tempem,

rytmem a duchem doby. Chce jen přežívat bez problémů a starostí a pokud možno
si nevšímá nikoho kolem sebe. Postavy Zoščenkových povídek jsou odrazem své
doby a to bylo autorovi kritikou často

4.

Situační

Zoščenko

vyčítáno.

humor

v povídkách popisuje každodenní život v lázních, na úřadech, v divadle,

na ulici, v dopravních prostředcích, v bytě i v ordinaci.
Avšak popis

právě těchto prostředí překypuje

ironií, satirou a především absurditou.

Popis situace a prostředí hraje u Zoščenka významnou roli. Tento popis je často
významnější

velice

stručně,

prostředí

avšak

intenzivně

čtenáře

víc než samotný

děj.

Autor

čtenáři

(použití specifických jazykových prostředků) vylíčí

povídky (špína, tma, výskyt nesmyslných věcí, zvláštních lidí. .. ) a tím,

aniž by je
hrdinů

a na první pohled zaujme

zmiňoval přímo,

podá informaci o poměrech ve

společnosti,

úrovni života

a naznačí i celkovou náladu v povídce.

Popis situace a prostředí by však sám o

sobě

nebyl tak

mimořádný

nebýt Zoščenkova

specifického jazykového humoru. Jazykový humor je tvořen na základě sémantických
a stylistických prvků, které jsou uvedeny v předešlých oddílech. Jde především
o kolizi,

střet

a kontrast na stylistické i sémantické úrovni.
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III. Povídka "ApucToKpaTKa"
1. Lingvostylistický rozbor originálu

Obsah
Grigorij

Ivanovič

vypráví o své zkušenosti s "aristokratkou" od nich ze
čas

ke které na krátký
společných

pocítil jistou náklonnost, jež se pomalu začala vytrácet už při

procházkách po

oddělené návštěvě

"sedmičky",

městě

a nakonec zcela opadla při

společné, ačkoliv

spíše

divadla.

Lístek do opery dostal Grigorij

Ivanovič

buňky

od komunistické

a jeden navíc

od zámečníka Vasky. Byly však každý jinam. O přestávce se s dámou sešel v bufetu,
ta ale jeví větší zájem o zákusky. Grigorij

Ivanovič dámě

a ona se pouští do dalšího a dalšího zákusku. Grigorij
a musí jejímu "mlsání" učinit přítrž. Dámaje
Grigorijeviči

nabízí, aby se neostýchala,

Ivanovič

roztrpčena jeho

málem nemá na útratu

lakotou a i Ivanu

dochází trpělivost. Rozešli se.

Satira
První dojem z této povídky si
netuší, že autor

schválně

čtenář utváří

již při

přečtení

názvu. V té chvíli ještě

použil toto slovo, aby vykreslil omezenost vypravěče

a zároveň hlavního hrdiny. Hlavní hrdina označuje aristokratkou ženskou od nich
z domu, která má zlatý zub a nosí klobouk. Z postupného vyprávění pak vyplývá
ubohá nabubřelost tohoto nízkého hrdiny, který zve dámu do divadla a na zákusek
a poté jí ho rve od úst. Nemile tak odhaluje svou opravdovou tvář, když se hádá
o zaplacení

čtvrtého

zákusku, a vzápětí

říká dámě,

že

štěstí přece nespočívá

v penězích.
Hlavním zdrojem
výrazu pro celé

komična

vyprávění.

v této povídce je vypravěčovo nevhodné užití

klíčového

Použití slova "aristokratka" poukazuje na ubohost malého

člověka,

který se tímto

nechtěně

sebeodhaluje již na začátku celé povídky a v jejím

průběhu

pak jen stále více odkrývá svou hloupost.
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1.1. Stylové zdroje komiky
1.1.a. Použití oficiálního výrazu v hovorové řeči
hlavní hrdina oslovuje ženu Zpa:JICOaHKa
- "OTKY,LJ;a,- rOBOpIO,- TbI, Zpa:JICOaHKa ... "
- ",ll,ecKaTb, KaK y Bac, Zpa:JICOaHKa . .. "
TI
A"
- ",t-I,OKyIIIaJiTe,rOBOpIO,- Zpa:JICuaHKa
...
~

1.1.b. Srážka hovorového stylu s knižním
- ObIBaJIO, rrpH,LJ;y, KaK JlUljO orjJUljUaJlbHOe x hovorový styl celé povídky
- kontrast v kontextu

- "Mepcu, rOBopHT ... "

- pokus o použití jazyka vyšší společnosti

- ... 6a6a B IIIJUIIIKe, ... 'ly JIO'lKH Ha Herr tPHJIb,LJ;eKCOBble, ... MorrCHK y Herr Ha

pyKax, ... 3y6 30JIOTO:H ... , TO TaKa51 apucmOKpamKa MHe He 6a6a BOBce, a rJIa,LJ;Koe
MeCTO ... - kontrast slov, která se vzájemně vylučují

1.2. Sémantický rozbor
1.2.a. Nestejnorodý

výčet

- ... 6a6a B UlJl51nKe, ... lJyJlOlJKU, Ha Heu rjJUJlbOeKCOBbze, ... MonCUK y Heu Ha pyKax, ... 3y6
30JlOmou ... He 6a6a BOB ce, a ZJlaOKOe Mecmo ...

1.2.b. Komický okazionalismus
- pa3BepHyJIa CBOIO uoeOJlOZUlO BO BceM 06'beMe

- 51, KOHe'lHO, yBJleKaJlC51 O,LJ;HOrr apucmoKpamKou

- A X0351HH ,LJ;ep)I(HTC5I uHourjJrjJepeHmHo - BaHbKy BaJI5IeT.
- A X0351HH ,LJ;ep)I(HTC5I uHourjJrjJepeHmHo - rrepe,LJ; po)I(err pyKaMH KpyTHT.
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1.3. Stylistický rozbor
1.3.a. Morfologie

- noi)po611eu OTBe'laTh -

rrO)];p06Hee

1.3. b. Lexika
- hovorová
- OHa McrrY)l(aJIaCh- McrryraJIaCh- rrpOCTOpe'lMe
- He e3)];IOT- He e3)];51T
- MorrCMK
- )l(MBMTe
- :naKoií
- u;orr
- Kp5lKHyJI
- 'laXO)];MTC5I
- 6paxJIo

- nespisovná
- 6a6a

- hanlivá
- <pp51
- 6yp)l(yií
- CBOJIO'l
- CBMHCTBO

- frazeologismy
- rJIa)];KOe MeCTO
- Myp-Myp
- rJIa3aMM CTpM)l(eT
- rrpMH5ITh rro)]; pyKy
- HM xpeHa He BM)l(y
- KOT HarrJIaKaJI
- C ryJIhKMH HOC
- BaHhKy BaJI5IeT
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- 6YLJ:TO IlOIlaJIa BmIOKa IlOLJ: XBOCT

1.3.c. Syntaxe
- elipsa

- ,Il;eHCTByeT?
- I1LJ:OMOH!
- fmI)Ky - aHTpaKT.
- 11 LJ:OKyllIaJI, CBOnOq.

- změna slovosledu

- E)KemI 6a6a B IlIn5IIlKe ...
- ,Il;aJIbllIe - 60nbllIe, CTaml MbI C HeH ilO ymulaM rymlTb.
- 3aqacTIIJ1 5I K HeH.
- 3BOHlinli, MO)KeT 6bITb.
- He Ilopa nli HaM B TeaTp ceCTb?

- vsuvky

- 6paTUbI MOli- 51:, 6pamljbl MOU, He mo6mo 6a6, ...
- rOBopliT- "OTKYLJ:a - 2060plO,- TbI, rpa)KLJ:aHKa?"
,,51,- 206opum,- li3 CeLJ:bMoro."

- LJ:eCKaTb- ,.j{ecKamb, KaK y BaC, ... B CMbIcne IlOpqli BOLJ:OIlpOBOLJ:a li y60pHOH?"

1.4. Závěr
Zoščenko

v povídce ukazuje na omezenost měšťáků a na jejich marné pokusy

o přiblížení se aristokracii. Využívá stylové i sémantické zdroje komiky,

např.

marnou

snahu hrdiny o použití cizích slov ve svém vyprávění o "nemožné", "aristokratické"
sousedce, ve kterém se nakonec znemožní sám, v kontrastu s jeho maloměšťáckým
studem a zkostnatělým přístupem k životu.
Po stylistické stránce je jazyk povídky bohatý na hovorové výrazy
a na frazeologismy.

Zoščenko hojně

používá změnu slovosledu i elipsu.

Povídka je založena na použití přímé

řeči,

prokládaném

komentářem

který se vyjadřuje pomocí velmi krátkých vět, protkaných už

zmíněnými

výrazy, vsuvkami. Zajímavé je i použití velkého množství sloves.
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hl. hrdiny,
hovorovými

Povídka "Aristo kra tka"
2. Analýza a kritické zhodnocení překladu Jaroslava Huláka

2.1. Stylové zdroje komiky
2.J.a. Použití administrativního výrazu v hovorové řeči
" ... OTKy.n;a, -rOBOpIO, -Thl, ZpaJICOaHKa . .. "
" ... ,l].ecKaTh, KaK y Bac, ZpaJICOaHKa ... "
TI
" ... ;'-I,oKyIIIaIfTe,rOBopIO,- ZpaJICuaHKa ...
v

- " "

- překlad používá slovo "občanka"

2. J. b. Srážka hovorového stylu s knižním
- BhIBaJIO, rrpll.n;y, KaK JlUljO orjJUljUaJlbHOe
- oficiální osoba

- "Mepcu, rOBopllT ... "

- pokus o použití jazyka vyšší

společnosti

- nepřekládá

- ... 6a6a B IIIJUIIIKe, ... qYJIOqKll Ha HeR <pllJIh.n;eKCOBhle, ... MorrCllK y HeR Ha

pYKax, ... 3y6 30JIOTOR ... , TO TaKa5I apucmoKpamKa MHe He 6a6a BOBce, a rJIa.n;Koe
MeCTO ...
- ...ženská, co chodí v kloboučku, v pavučinkových punčoškách, s mopslíkem v náručí

nebo se jí svítí v puse zlatej zub, tak taková aristokratka u mě není ženská,
to je u mě nula ...
- kontrast je v překladu zachován

2.2. Sémantický rozbor
2.2.a. Nestejnorodý

výčet

- ... 6a6a B UlJl51nKe, ... '-lyJlO'-lKU Ha Heu rjJUJlbOeKCOBble, ... MonCUK y Heu Ha pyKax, ... 3y6
30JlOmou ... He 6a6a BOB ce, a ZJlaOKOe Mecmo ...
- ... ženská, co chodí v kloboučku, v pavučinkových punčoškách, s mopslíkem v náručí

nebo se jí svítí v puse zlatej zub, tak taková aristokratka u mě není ženská,
to je u mě nula...
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- výborný překlad
- taková ženská
- použití zvratné

částice

vyvolává pocit hovorovosti (se jí v puse svítí)

2.2.h. Komický okazionalismus

- pa3BepHyJIa CBOIO UOeOJl02UlO BO BceM 06bMe
- předvedla svou ideologii v celý svý kráse
- trefný překlad

- 51, KOHe'lHO, yBJIeKaJIC51 O,n:HOH apucmoKpamKou
- Svého času jsem se

arciť pro jednu

aristokratku nadchl.

- snaha o jazyk vyšších vrstev, přeloženo možná až příliš

knižně

- A X0351IIH ,n:ep)KMTC51 ullouppepellmllo- BaHbKy BaJI51eT.
- Ale prodavač se tváří

indiferentně

a

dělá

naivku.

- A X0351IIH ,n:ep)KMTC51 ulIouppepellmllo- rrepe,n: p0)KeH pyKaMII KpyTIIT.
- Ale prodavač se

tváří indiferentně

a dělá rukou na čele

kolečka.

- bezpříznakový, neutrální překlad

2.3. Stylistický rozbor
2.3.a. Fonetika

- odkudpak seš- Odkudpak seš,

občanko,

ptám se.

- brý den- Brý den, povídám. Brý den.

2.3.h. Lexika
- hovorová

- 6paTIJ;bI-.5I, 6pamljbl MOU, He JII06JIIO 6a6, ... - Lidičky, já vám nemám rád
ženský ... oslovení
- MOIICIIK- IIJIM MonCUK y HeR Ha pyKax- s mopslíkem v náručí
- )KMBIITe- I10)KaJIyRcTa,- rOBopIO,- JlCU6ume.- 3TaKa51 - 3TaKa51 <pp51-

Dobře,

na to já. V pořádku.

nepřekládá

- IJ;OII- IIO,n:Xo,n:MT K 6J1IO,n:y II ljon C KpeMoMII )KpeT- vyrazí k míse,
kousek s krémem a baští
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chňap jeden

- Kp5lKHyJI- )l a)l{ Kp5lKHyfl. - Vyrazilo mi to dech.
- 6apaxJIo- BC5IKOe, KOHeqHO, 6apaxflo- vyvalilo se . ..

neřádstvo

- nespisovná

- 6a6a- He mo6mo 6a6, KOTopble B IIIJI5InKaX- nemám rád ženský, co nosí klobouček

- hanlivá

- <pP5l- fmI)Ky, CTOliT 3maKG5l rjJP5l.- Koukám, co to je za zjev, co tam stojí.
- 6yp)KyH:- 3maKUM 6ypJfCyeM Hepe3aHbIM BbIOCb BOKpyr ee- jako buržuj
nedořezanej

(rusismus)

- CBOJIOq- I1,n:OKyIIIaJI, ceOflO'-l. A dojedl, šupák jeden.

- frazeologismy

- rJIa,n:Koe MeCTO- je to nula
- Myp-Myp- ani ne mňoukne
- rJIa3aMli CTpli)l{eT- jen očima
- npliH5ITb no,n: pyKy- že se do

stříhá,

nevhodný překlad

mě zavěsí

- Hli xpeHa He Bli)l{y- vidím starou belu
- KOT HanJIaKaJI- v kapse jako vymeteno
- C ryJIbKliH HOC- smrdí to málem
- Ey,n:TO nonaJIa BO)l{)I{a no,n: XBOCT.- Ve

mně

se v tom

- KqepTOBOH: MaTepli- krucifix
- BaHbKy BaJI5IeT-

dělá

naivku

2.3.c. Syntaxe
- elipsa

- I1,n:OMOH:! A pak domů.
- fJI5I)KY - aHTpaKT. A vidím, že je

přestávka.

- I1,n:OKyIIIaJI, CBOJIOq. A dojed, šupák jeden.
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momentě něco vzpříčilo.

- změna slovosledu

- ,n:aJIbIIIe- 60JIbIIIe, CTaJIH MbI C HeŘ no yJIHUaM rymlTb. A dál to bylo ještě lepší.
Začali

jsme spolu chodit na procházky. - nezachovává změnu slovosledu a překládá

pomocí dvou vět
- 3a'laCTHJI 51 K HeŘ.

Začal jsem jí navštěvovat.

- 3BOHHJIH, MO)l{eT 6bITb.

Třeba

už zvonili.

- He nopa JIH HaM B TeaTp cecTb? Není už

čas

sednout si do divadla?

- vsuvky

- 6paTUbI MOH- 51, 6paml1b1 MOU, He mo6mo 6a6, ... - Lidičky, já vám nemám rád
ženský ...
- rOBopHT- "OTKy.IJ;a, - 2060plO, - TbI, rpa)l{.naHKa? - "Odkudpak seš,
,,51, - 2060pum, - H3 ce.nbMoro. - "Ze

sedmičky,

občanko,

ptám se.

odpovídá.

- .neCKaTb- /(ecKamb, KaK y Bac, rpa)l{.naHKa, B CMbICJIe nOp'lH Bo.nonpoBo.na
H

y60pHOŘ?-

Prý, jak to u vás vypadá ...

2.4. Nepřesný nebo chybný

překlad

- JIHUO O<pHUHaJIbHOe- oficiální osoba
- y BJIaCTH- mocenský
- rJIa3aMH CTpH)l{eT-

činitel- příliš

oficiální

stříhá očima

- BTeaTp ceCTb- sednout si do divadla
- CMOTpIO pyKOŘ (no KapMaHaM)-

ručním čichem

- Ha KOMnJIHMeHTbI HanpaIIIHBaeTC5I- koleduje si o komplimenty

2.5. Kritické zhodnocení
Překlad

1. Huláka je velmi propracovaný a vyprávění plynulé. Hulák se

přidržuje

originálu a snaží se o co nejpřesnější interpretaci, jeho překlad vyznívá v některých
pasážích jemněji než originál (volí méně nespisovné a hanlivé lexiky).
I když se v překladu vyskytují

nepřesnosti,

originálu. Používá odpovídající množství

neodchylují se od významové linie

frazeologizmů,

zvoleny a odpovídají originálu.
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které jsou velmi precizně

Povídka "Aristokratka"
3. Analýza a kritické zhodnocení

překladu

Libora

Dvořáka

3.1. Stylové zdroje komiky
3.J.a. Použití administrativního výrazu v hovorové řeči

" ... OTKy,n:a, -roBopro, -TbI, rpa:JICOaHKa ... "
" ... ,[(ecKaTb, KaK y Bac, Zpa:JICOaHKa ... "
" ... ,[(oKYIIIaňTe,- rOBopro,- Zpa:JICOaHKa ... "
-překlad

používá slovo "paninka", které se jeví ne zcela vhodné

3.J.b. Srážka hovorového stylu s knižním

- EbIBarro, rrpH,n:y, KaK JlUljO opUljUaJlbHoe.

- v čistě oficielní záležitosti -velmi trefné

-"Mepcu, rOBopHT."
- pokus o použití jazyka vyšší

společnosti

- mersí

- ... 6a6a B IIIJUIIIKe, ... qYJIOqKH Ha Heň cpHJIb,n:eKcoBble, ... MorrCHK y Heň Ha
pyKax, ... 3y6 30JIOTOR ... TaKa5I apucmoKpamKa MHe He 6a6a BOBce, a rrra,n:Koe
MeCTo ...

-... ženská v kloboučku, nebo si dejme tomu navlíkne hedvábný punčošky, nebo chová
v náručí malýho pejska, nebo má třeba zlatej zub- tak takováhle aristokratka pro mě
není bába, ale vzduch ...

3.2. Sémantický rozbor
3.2.a. Nestejnorodý

výčet

- ... 6a6a B UlJl51nKe, ... llyJlOllKU Ha Heň pUJlbOeKCOBble, .. .MonCUK y HeR Ha
pyKax, .. .3y6 30JlOmou .. . He 6a6a BOBce, a rJIa,n:Koe MeCTO ...

- ... ženská v kloboučku, nebo si dejme tomu navlíkne hedvábný punčošky, nebo chová
v náručí malýho pejska, nebo má třeba zlatej zub- tak takováhle aristokratka pro

není bába, ale vzduch ...
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mě

- překlad odpovídá originálu, až na použití slova "bába"

3.2.h. Komický okazionalismus

- pa:mepHyrra CBOIO uoeollo2ulO BO BceM 06'beMe
- rozvinula svou ideologii takříkajíc v plným rozsahu
- trefný překlad

- ~, KOHeQHO,

yBrreKarrc~ O,n:HOŘ

- To víte, svýho

-A

časujsem

X03~HH ,n:ep)I(HTC~

apucmoKpamKou

se o jednu takovou aristokratku samo sebou zajímal.

uuouq)(jJepeumuo - BaHhKy Barr~eT.

- Stánkař to na mě zkouší tak jako
-A

X03~HH ,n:ep)I(HTC~

- Jenže

stánkař

indiferentně

a dělá blbýho.

uuourjJrjJepeumuo - rrepe,n: po)l{eŘ pyKaMH KpyTHT.

zase jen tak jako

indiferentně

komíhá rukama před ksichtem.

3.3. Stylistický rozbor
3.3.a. Fonetika

- prej- Já, prej, jsem ze
- oficielní/obyčejně-

sedmičky.

Vobyčejně

v

nějaký čistě

- povídám- Dobrý den, povídám. (vyskytuje se

oficielní záležitosti.
několikrát)

3.3.h. Lexika
- hovorová

- 6paTIJ;hI- 51, 6pamlfbl MOU, He rrKl6mo 6a6- ... mládenci ... - oslovení
- MorrCHK- HrrH MonCUK y

HeŘ

Ha pyKax- malý pejsek

- )l{HBHTe- 1l0)l{arryŘCTa,- rOBopKl,- J/CU6ume.- ... si to tam,

povidám,pěkně

užijte ...

- IJ;orr- ... rro,n:xo,n:HT K 6rrKl,n:y H lfon C KpeMoMýÍ )l{peT.- ... najednou se vydá k pultu-

a už žere krémovej
- rnapKl- no KapMauaM utaplO- koukám rukou do kapsy

(nepřesné)

- Kp~KHyrr- 51 a)I( Kp~KHyrr.- Já až vyhek.
- 6paxrro- BC~Koe, KOHeQHO, 6apaxllo- vysypaly se všelijaký krámy

28

- nespisovná

- 6a6a- He mo6mo 6a6, KOTophle B IIIJI5IIIKaX - nemám rád baby, co nosej
klobouček

- hanlivá

- <pP5I- fJI5I)I(y, CTORT 3TaKa5I rpP51.- Koukám, že tam stojí ňákáfrajle.
- 6yp)Kyií:- 3TaKRM 6ypJICyeM Hepe3aHblM BhlOCh BOKpyr ee- vinu se kolem ní jako
ňákej

nedoraženej buržoust- zvláštní překlad

- CBOJIOq- 11 ,llOKyIIIaJI, CeOJlOlf.- A dojed to, hajzl.

- frazeologismy

- rJIa,[{Koe MeCTO- vzduch
- Myp-Myp- ani muk
- rJIa3aMR CTpR)I(eT- očkama

střílí

- IIpRH51Th 1I0,ll pyKy- nabídnu jí rámě
- HR xpeHa He BR)I(y- vidím starou belu
- KOT HallJIaKaJI- škoda mluvit
- C ryJIhKRH HOC- pár drobásků
- 6y,llTO 1I0llaJIa BO)K)Ka 1I0,ll XBOCT- jako by voprať pod vocas
- KqepToBoií: MaTepR- koukej to, povidám,
- BaHbKy BaJI51eT-

dělá

okamžitě

přišla

dát zpátky

blbýho

3.3.c. Syntaxe
- elipsa

11 ,llOMOŘ! - A domu.

- fJI51)Ky - aHTpaKT.- Koukám, zrovna je přestávka.
- 11 ,llOKyIIIaJI, CBOJIOq.- A dojed to, hajzl.

- změna slovosledu

- ,ll;aJIhIIIe - 60JIhIIIe, CTaJIR MbI C Heií: ilO yJIRUaM ryJI5ITh.- Ale jak už jsem
nezůstalo- začli

řek,

u toho

jsme normálně chodit na procházky do ulic.

- 3aqaCTRJI 51 K HeŘ.- Já u ní byl pečenej

vařenej.

- výborný překlad, drží se originálu

- 3BOHHJIH, MO)l(eT 6bITh.- Třeba už zvonili.
- He 1I0pa JIH HaM B Te aTp cecTh? - A neměli bysme si jít sednout každej na svý?
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- oslovení

- 6paTUhI MOH-.5I, 6pamlJbl MOU, He mo6mo 6a6, ...

- vsuvky

- rOBopHT- "OTKY,ll;a, - 2oeoplO, - ThI, rpa)l{,ll;aHKa?"- Odkud račte být, povídám,
milá paninko?
".5I, - 2oeopum, - H3 Ce,ll;hMoro.- "Já,prej, jsem ze

sedmičky.

- ,ll;eCKaTh- ,J{ecKamb, KaK y Bac, rpa)l{,ll;aHKa, B CMhICJIe rrOpqH BO,ll;OrrpOBO,ll;a
H y60pHOH?"- Dejme tomu, jakpak to máme ... - kostrbatý překlad

3.4.

Nepřesný

nebo chybný

- Dvořák vynechává úvodní

překlad

větu, nepřekládá ji.

- Y BJIaCTH- představitel moci-

příliš

oficiální

- 6paTUhI- mládenci
- 6aHKoBhIH rrJIaTOK- velký šátek
- BO ,ll;BOpe ,ll;OMa- u nás v bráku
- rpa)l{,ll;aHKa- paninka,

občanka

- CeJIH B Tearp- vynechává
- pa3BpaTHOH rrOXO,ll;KOH-

morálně

zkaženým krokem

- CMOTplO PYKOH- koukám rukou do kapsy
- 6yp)l{yHCKRsr CThI,ll;JIHBOCTh- buržoazní stud
- CBOHM 6yp)l{yHCKHM TOHOM- vynechává

3.5. Kritické zhodnocení
Dvořákův překlad

povídky "ApHcTOKpaTKa" je

nepochybně

všech ostatních překladů. Projevuje se to

především

některých zdánlivě

obratů

nepodstatných slov či

novodobou variantou

volností

překladu,

a nepatrnými úpravami

v překladovém textu. Ne všechny uvedené postupy však vyznívají ve
textu. V

Dvořákově překladu je větší

tohoto rozsahu

očekával.

množství

vynecháváním

nepřesností,

prospěch

než by čtenář v povídce

Lze jen předpokládat, že jsou tyto posuny a odklony

od originálu vytvořeny vědomě, na základě

volněj šího přístupu překladatele.
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obsahu

IV. Povídka "He Ha,Ll;O HMeTh p0,Ll;CTBeHHHKoB"
1. Lingvostylistický rozbor originálu

Obsah
Timofej
že se

Vasiljevič

odstěhoval,

pracuje jako

již dva dny pátrá po svém synovci. Najeho staré adrese zjistí,

neznámo kam. Náhodou na

průvodčí.

i o synovci, ten však

Timofej

strýčkovo

Vasiljevič

příbuzní.

ale natrefí v tramvaji. Serjoža

vykládá na celou tramvaj o svém hledání

nadšení nesdílí. Ke konfliktu dojde, když Serjoža

požádá strýčka o peníze za lístek. Strýc se
že prý když jsme ti

něj

začne rozčilovat

a přemlouvat Serjožu,

..

Serjoža je však neústupný a donutí strýce, aby si vystoupil i přes to, že mu strýc
vyhrožuje svými styky ve Smolném ...

Satira
Strýc,

ačkoliv

ocitá se v

ze

začátku přívětivý

průběhu děje

v pozici

a nadšený z náhodného shledání,

neskutečného

lakoty a autor jej

pranýřuje,

za jeho

malost.
Strýc, který je nejdříve tak mile překvapen, že potkal svého oblíbeného synovce,
mu na konci povídky kvůli jízdence vyhrožuje svými styky ve Smolném. Synovec,
naopak, ani neprojeví kapku příbuzenské náklonnosti a oslovuje strýce "soudruhu
strýčku".

Celý děj je pohlcen omezeností strýce a změnou jeho postoje

vůči

synovci
(

v

průběhu děje. Nejdříve

ho vychvaluje a na konec mu vyhrožuje.

Smutnou ironií je oslovení strýce synovcem (ToBapluu: .D:5I.D:5I).

1.1. Stylové zdroje komiky

J.J.a. Hovorová řeč s knižním slovním spojením (nádech ironie)
- Cepreií BnacoB co6CmeeHl-IOU nepcoHou
- QyBCTBy5I ce65I IIpM MCIIonHeHMM CJlyJICe6Hblx o6fl3aHHocmeu
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I

1.1.b. Hovorová

řeč s

administrativním jazykem (vlastní

důležitost

- moeapuUj OROR

- .neJIO rrpMHMMaeT cepbe3Hblu o6opom

1.2. Sémantický rozbor
1.2.a. Sémantická

nadbytečnost

(vyskytuje se 3x)

- pOOHOU poocmeeHHuK

3TO OH MHe pOOHOU poOcmeeHHUK, ...

5I ero pOOHOU poOcmeeHHUK.
X0T51 ThI MHe MpOOHOU poOcmeeHHUK, ...

1.3. Stylistický rozbor

1.3.a. Morfologie
- ucnyJ/CaJlCR

- BaroH rrporrycTM
- CpO.nHOlO .n5I.nlO- opakuje se, nespisovná gramatická vazba
- .neHhm Tpe60BaellIh
- .no BOK3arry
- YHMqTO)KalOrn:e
- rryrn:aM

l.3:b. Lexika
- hovorová
- 6paTIIhI
- rpMBeHHMK
- pOlOCh
- HeTy
- qepecqyp
- 06JIMqHOCTb
- .naBeqa
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x zesměšnění)

- hanlivá
- COIIJUIKy
- CyKMHOB CbIH

- frazeologismy
- ,Upyr CMTHbIŘ
- IIJIaKarrM 6bI MOM ,UemKKM
- y MeH5I MHoro KOHIIOB
- He ,UeJIaŘ BeTpy

1.3.c. Syntaxe
- hovorová konstrukce
- C5I,Ub 51- rozk.zp.- kdyby, podmiň. zp

- změna slovosledu
,n:arreKO- JIM BaM?

- nedokončené věty
51

ero ceMb JIeT He BM,UeJI ...

He 3HaeM, rOBOp5lT ...
KOH,UyKTOpOM .. .
,n:Be cTaHIIMM .. .
lloToMy KaK HeJIb351,UapMa, 6e3 6MJIeTOB, exaTb ...

51

B IIoe3,Ue ,Uo Beqa exarr ...

- opakování
ce Mb BoceMb

A

TbI BOH r,Ue

KOH,UyKTOpOM
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1.4.

Závěr

V povídce je využit vypravěč jako akcelerátor děje. Statické scény jsou napěchovány
přímou řečí

hlavní postavy, ze které je cítit přízemnost,

nadšení, které posléze

střídá

zároveň

však i nefalšované

vztek a rozčílenÍ. Ironií je, jak málo

stačí,

aby se z nefalšovaného nadšení a lásky stala nenávist plná výhružek.

Zoščenko vtipně

vykresluje situaci, kdy povinnost je nadřazená příbuzenským vztahům a lidkosti.
Hojně

využívá stylistické prostředky,

především

frazeologismy a opakování.
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hovorovou a nespisovnou lexiku,

Povídka

"Příbuzný"

2. Analýza a kritické zhodnocení

překladu

Jaroslava Huláka

2.1. Stylové zdroje komiky

2.1.a. Hovorová

řeč s

knižním slovním spojením

Cepreli BJIaCOB co6cmeel-l1wu nepcoHoií ... ve vlastní osobě
- kostrbatý překlad

2.1.b. Srážka hovorového stylu s administrativním jazykem
- qyBCTBya ce6a rrpH HCrrOJIHeHHH clly:JICe6Hbzx 065l3aHHOCmeu- ve službě
- ,n:eJIO rrpHHHMaeT cepbe3Hbzu o6opom- jde do tuhého

(překládá

pomocí

frazeologismu)

2.1.c. Oficiální oslovení ve spojení se slovem strýčku
- moeapuUf Ó5lÓ5l- soudruhu strejdo
- oslovení strýce se mění na oficiální ve chvíli, kdy strýc odmítá platit

2.2. Sémantický rozbor

2.2.a. Sémantická

nadbytečnost

- POÓHOU pOócmeeHHuK- příbuzný z prvního kolene
- vynikající překlad, opakuje se 3x

2.3. Stylistický rozbor
2.3.a. Morfologie
- HJIH BarOH nponycmu- nebo netrefit tenhle vagón
- infinitivní konstrukce jako příslovečná věta podmínková
- c pO,n:HOIO ,n:a,n:IO- vlastního strejdu
- ,n:eHhrH Tpe60BaellIh- požaduj eš peníze
- ,n:o BOK3aJIy- jedu na nádraží
- yHHqTO:>KaIOrn:e- vrhl zničující pohled
- rryrn:ali (JIyqllIe rryrn:aií coli,n:y)- to si radši doopravdy vystoupím
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2.3. b. Lexika
- hovorová
lidičky?

- 6paTU;bI- qTO )Ke 3TO, 6pamlfbl, TaKoe? - Co tohle znamená,

- rpHBeHHHK- rrOBepTeJI ZpU6el-ll-lUK B pyKe- obrátil desetikopějku v ruce
- POIOCb- no ropo.n:y pOlOCb.-

Zběhal jsem

celý město.

- QepecQyp/06JIHqHOCTb- 06JIHQHOCTb y KOH.n:yKTOpa .. . lfepeclfyp 3HaKOMa5l: ... - ... je mi
Nějak náramně povědomej ...

- .n:aBeQa- 51 B rroe3.n:e Oa6elfa eXaJI. - To jsem onehdá jel vlakem.

- nespisovná

- Cepery BJIaCOBa- Serjogu Vlasova- nespisovné, familiární

- hanlivá

- COIIJUIKy- Te6e, cOnJl5Ixy 3arrJIaTHTb- takovýmu utřinosovi platit
- CyKHHOB CbIH- ... CyKUl-106a Cbll-la .. .paCCTpemITb Mory ... - ... já tě za to ...
ty prevíte .. . dám

odstřelit...

- v překladu se vyskytuje obecná češtinabodejť

povědomej,

jiný číslo, z týhlenc adresy,

bych si nezaplatil, celejch sedm let, prej druhá stanice

- frazeologismy

- .n:pyr CHTHbIM- kluku ušatá
- rrJIaKaJIH 6bI MOH .n:emKKH- to bych holt musel šáhnout do kapsy
- y MeH5I: MHOro KOHU;OB- mám spoustu nitek ve Smolným
- He .n:eJIaM BeTpy- nemáchej s rukama,

ať pasažéři

nechytnou průvan-

nepřesný

překlad

2.3. c. Syntaxe
- hovorová konstrukce

- C5I,[(b 51: Ha .n:pyroM HOMep- nasednout na jiný číslo
podmiň.

zp.)
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(překlad

nevyužívá možnost

- nedokončené věty
51: ero ceMh JIeT He BM.ll;eJI ... - Celejch sedm let jsem ho
He 3HaeM, rOBOp5IT ... - Tady nebydlí,

řekli

neviděl,

kujónajednoho.

mi.

KOH.ll;j'KTOpOM ... - Konduktéra
)J;Be CTaHUMM ... - Druhá stanice, řekl. ..
I10TOMy KaK HeJIh35I .ll;apMa, 6e3 6MJIeTOB, exaTh ... - Zadarmo bez jízdenky nesmíme
nikoho vozit.
51: B rrOe3.ll;e .ll;aBeqa eXaJI ... - To jsem onehdájel vlakem.

- opakování
- ceMh BoceMh - kluku ušatá
- A ThI BOH r.ll;e- A vida
- KOH.ll;yKTOpOM- konduktér

2.4. Nepřesný nebo chybný překlad

- Cepera- Serjoga
- CyKMHOB ChIH- kujón, kluk ušatá (uvádí 2 různé překlady)
- Ha TpaMBaH:HOH: JIMHMM- na tramvaji
- KOH.ll;j'KTOpOM - konduktéra
- TOp)KeCTBeHHO MB03MymeHHO-

demonstrativně

2.5. Kritické zhodnocení
Překlad

povídky

"Příbuzný"

originálu, chvílemi by se dal

lze považovat za velmi zdařilý. Vystihuje náladu
děj

v podání J. Huláka označit i jako expresivnější,

k čemuž přispívá hojné využívání hovorové syntaxe (ty kluku jeden ušatá, to bych
holt musel, celejch sedm let,
zvolena.

nějak náramně povědomej),

která je velmi trefně

Překladatel se drží liniJ, používá veškeré jazykové prostředky ve shodě

s autorem originálu, po syntaktické stránce sice nezachovává nedokončené
ale překlad přesto vyznívá velmi vyrovnaně a harmonicky.
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věty,

3. Povídka

"Příbuzní

jsou k

ničemu"

- analýza a kritické zhodnocení překladu Libora

Dvořáka

3.1. Stylové zdroje komiky
3.1.a. Hovorová

řeč s

knižním slovním spojením

- Cepreíf BJIaCOB co6cmeeHHou nepcoHou ...

osobně

- vhodný, ale ve srovnání s originálem,rl1eutrální
překlad
j/
Ci

3.1.b. Srážka hovorové řeči s administrativním jazykem
- qyBCTBy5I ce65I rrpR MCrrOJIHeHMR CJly:JICe6Hblx 065l3aHHOCmeu- při

plnění

svých

služebních povinností
- .LJ:eJIo rrpMHMMaeT cepbe3Hblu o6opom-vše nabírá

úřední

obrat

3.1.c. Oficiální oslovení ve spojení se slovem strýčku
/)

- moeapuUf d5ld5l-

;

občane strýčku

~

- význam překladu se odchyluje od originálu

3.2. Sémantický rozbor
3.2.a. Sémantická nadbytečnost
pOdNOU pOdcmeeNHuK- vlastní synovec
- nt.Bříliš trefný překlad, opakuje se 3x

3.3. Stylistický rozbor
3.3.a. Morfologie
- RJIR BarOH nponycmu- možná jsem i splet číslo
- došlo k chybnému překladu nejen po stránce morfologické, ale i po obsahové
- c pO.LJ:HOlO .LJ:5I.LJ:1O- vlastního strej čka
- .LJ:eHbfH: Tpe6oBaernb- z vlastního

strejčka

by to tahalo prachy

-.LJ:O BOK3arry- jedu akorát na nádraží
- YHMqTO)l(alOru:e- upřel na synovce zničující pohled
- rryru:aíf (JIyqrne rryru:aíf coíf.LJ:Y)- radši

mě

nech vystoupit
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3.3.b. Lexika
- hovorová

- 6paTU:bI- lITO )Ke 3TO, 6paml1bl, TaKoe? - Co má tohle bejt, lidi, vidíte to?
- rpllBeHHllK- rrOBepTeJI zpU6eHHUK B pyKe- promnul v ruce

desetikopějku

- POIOCb- I10 ropo):(y pOIOCb.- Lítám po celym městě.
- QepecQyp/06JIllqHOCTb - 06JlUljHOCmb y KOH):(yKTopa .. . ljepecljyp 3HaKOMa5l.... obličej průvodčího je mi nějak povědomej

- ):(aBeQa- 5I B rroe3):(e Oa6elja eXaJI. - To nedávno jsem jel vlakem.

- hanlivá

COrrJI5IKy- Te6e, COnJl51Ky 3arrrraTllTb- Nemůžu ti zaplatit, ty

usmrkanče.

CyKllHOB Cbm - ... CyKuHo6a CblHa .. .paCCTperr5lTb Mory ... - ... usmrkancejednoho
~.

I

prašrvého ... nechat zastřelit

- frazeologismy

- ):(pyr CllTHbIH- kluku ušatá
- rrrraKaJIll 6bI MOll

):(~ll-

(pravděpodobně přebírá

od Huláka)

to bych měl po penězích

- y MeH5I MHoro KOHU:OB- mám konexe ve Smolným
- He ):(erraň BeTpy- nedělej tu rozruch

3.3.c. Syntaxe
- hovorová konstrukce

- C5I):(b 51 Ha ):(pyroH HOMep ... jsem si sed na špatnou tramvaj

- nedokončené věty

5I ero ceMb rreT He Bll):(err ... - Sedum let j sem ho

neviděl ...

He 3HaeM, rOBOp5lT ... - ... Že prej už tam nebydlíš, že ses odstěhoval.
KOH):(yKTOpOM ... - Jo.(synovec odpovídá na strýcovu otázku "KOH):(yKTOpOM?")
,[(Be CTaHU:llll ... - Dvě stanice ...
I10TOMy KaK Herrb351 ):(apMa, 6e3 6llrreToB, exaTb ... - Zadarmo se prostě jezdit nedá ...

5I B rroe3):(e ):(aBeQa exarr ... - To nedávno jsem jel vlakem ...

- opakování

- kluku ušatá- na rozdíl od originálu tento výraz používá jen jednou, dále "kluku
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jedna" a jednou toto oslovení zcela vynechává
- ceMb BoceMb- Kde by to jednoho napadlo
- A Tbl BOH r,ne- No, kdo by to

řek,

ty jsi ...

- KOHL(yKTOpOM - průvodčí

3.4.

Nepřesný

nebo chybný

překlad

- Pa3bICKHBaJI- pátral(nadnesené)
- " ... CeŘqac, L(51L(51 ... 6HJIeTbl L(OL(aM TOJIbKO ... "- " ... Teď,

strýčku,

zrovna prodávám

lístky ... "
- ITaCa)l{Hpbl CTaJIH ... paCCMaTpHBaTb pOL(CTBeHHHKa- ty dva příbuzné prohlížet
- rJI5IL(eJI Ha IlJIeM5IHHHKa- na

synovečka (citově

zabarvené)

- Ha TpaMBaŘHoŘ JIHHHH- na tramvaji
- C5IL(b 51 Ha L(pyroH HOMep HJIH, MO)l{eT 6blTb, BaroH rrporrycTH ... - Jenže asi
jsem si sed na špatnou tramvaj, nebo možná jsem si splet číslo.
- )J;eHbfH Tpe60BaeIIIb 3a rrOe3L(-

úplně

vynecháno

-MeH5I3TO He KaCaeTC5I- To se mi nezdá.
- rrpHHHMaeT cepe3HblŘ 060POT- nabírá úřední obrat (nevhodně,

kostrbatě přeloženo)

- HapOL(HbIŘ TpaMBaH ... - všelidová tramvaj

3.5. Kritické zhodnocení

V překladu Libora Dvořáka je překvapivě mnoho

nepřesností.

Velmi

často

zcela

vynechává i celé věty z originálu a v několika případech je i nesprávně pochopen
a následně

překladem

posunut smysl slovního spojení či celé věty. V překladu

konkrétně

této povídky se ukazuje, že Libor Dvořák je nepochybně překladatelem,

který se s nemalou odvahou, možná až drzostí pouští do takového stylu překládání,
který s sebou může nést riziko odklonu od originálu. Je otázkou, zda právě u této
povídky vede vnášení subjektivního názoru překladatele ke kýženému výsledku.
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v. Povídka "AKTep"
1. Lingvostylistický rozbor originálu

Obsah
Vypravěč

skutečně

dává k dobru historku, kterou slyšel od jednoho ochotníka. Prý se ta událost

stala v Astrachani. Ochotník popisuje, jak jednou hráli hru "Kdo je vinen",

ve které je scéna, kde

lupiči přepadnou

kupce. Ten prý

křičí

a kope nohama,

je to drsný kus ...
Tenkrát se prý těsně před představením opil ochotník, který měl hrát kupce a našeho
vypravěče

se dal

Vasju přemluvil režisér, aby za něj

přemluvit.

je na jevišti

zaskočil.

Vasja nechtěl, ale nakonec

Obecenstvo bylo nadšené jeho výkonem a nikdo netušil, že Vasja

skutečně

okrádán jedním ze

spoluochotníků ... Ať křičel,jak křičel,

nikdo

mu nešel na pomoc. Až když začal mluvit mimo text své role, pochopili "divadelní
odborníci", že je něco v nepořádku. I když byla udělána prohlídka mezi ochotníky,
peníze se už nenašly. Jen prázdná peněženka se válela v zákulisí. "A pak že divadlo
je umění"- povzdechl si nakonec

vypravěč.

Satira
Vypravěč přesně

reprodukuje to, co slyšel od hl. hrdiny povídky, tím

způsobem,

že se na dobu vyprávění vžívá do hl. hrdiny samého.
Vyjadřování

hl. hrdiny, používání hovorového jazyka včetně bezpočtu vsuvek

a oslovení a hlavně naprostá neschopnost vypravěče (nebo hl. hrdiny)
vyjádřit

se v souvislejší větě je až tragikomická. Humor v této povídce

je opravdu až k pláči. Použití velkého množství krátkých vět navozuje pocit strohosti
a nepříjemného

mravenčení

v kontrastu s absurditou děje.

Lidová nátura vypravěče je hybatelem celé povídky, která je
použití přímé

řeči. Přímá řeč Zoščenkovi

stavěna

na základě

slouží k navození akce a vzrušení.
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1.1. Stylové zdroje komiky

1.1.a.

Střídání rádoby

spisovného jazyka s běžně mluvenou řečí

- KOHeqHO, eCJIII nooyMamb zlly6:JICe, TO B 3TOM uCKyccmee MHoro xopornero.
-kontrast v kontextu (v povídce převažuje hovorový styl řeči),

věta

vyznívá rádoby

učeně

- rrbeca M3 rrpe)KHeH: )KM3HM
- jakoby zasvěcený výrok

- ... KpUmU'IeCKUU MOMeHm. ApTMCT CMflbHO rro.n: MyXOH: MHe MO)KeT KpaMrre

BblH:TMTb. x Emoem. (nespisovná řeč)

- "He CpbIBaH:, rOBopMT, npoceemumellbHou pa6ombl".

1.2. Sémantický rozbor

1.2.a. Negace tvrzení

- B 3TOM MCKyccTBe MHOZO xopOUlezo x B 3TOH: rrpo<f.leccMM Hemy xopOUlezo
- tvrzení v jedné větě je popřeno hned ve větě následující

l.2.b. Pleonasmus
- zpa6umellu zpa651m

-sémantické zdvojení je u Zoščenka velmi charakteristické

1.3. Stylistický rozbor

l.3.a. Fonetika
- cpeob rry6flMKM

- rpa)K.n:aHe c OOMy
- Hemy xopornero

- He MO)KeT KpaMrre eblumumb
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1.3.b. Lexika
- nespisovná
- Ilo;:r:JIeIJ;hI
- po)Ka

- hanlivá
- ;:r:ypa
- CBOJIOqh

- frazeologismy
- ;:r:YH: ;:r:o rophI
- KphITh ilO 6aIlIKaM
- caMH C ycaMH
- KpOBH 60JIhIIIe HCIlOpTHIIIh
- IlO;:r: MyxOH:

1.3.c. Syntaxe
- infinitivní vazba
- eCJIH Ilo;:r:yMaTh rJIy6)Ke ... - sloveso v infinitivu vyjadřuje podmiň. zp.

- elipsa
- CJIyqHJIOCh B ACTpaxaRH. PaCCKa3aJI MRe 06 3TOM aKTep- m06HTeJIh.

- B CTOpOHy OT apTHCTOB. OT6HBaIOCh OT HHX.

- oslovení
- rpa)KJJ:aHe- opakuje se mnohokrát
- CYKHH ChIH
- 6paTOK
- CBOJIOqH
- 6paTIJ;hI- opakuje se vícekrát

- vsuvky
- 3HaqHT
- ;:r:eCKaTh
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- BOT
- rOBopro

- změna slovosledu
- B Tearpe nrpan.
- PaCCKa3 3TOT ...
- ... , KOTOphIH KyIIIl;a nrpan ...

1.4.

Závěr

Zoščenko

využil přímou řeč k dosažení

dějovosti. Vypravěč

se velice

často

obrací

na čtenáře i na divadelní publikum (6paTIIhI, 6paToK), využívá vsuvky ()l.eCKaTh, BOT,
rOBopro) k rytmizaci textu. Jde o absurdní příběh; malého měšťáka, vyprávěný jiným
((

malým

měšťákem,

vyprávění

který mu ale dodává lesk a slávu a vynáší ve své fantazii a ve svém

ochotnické divadlo na úroveň profesionálního divadelního

umění

a zároveň

ho na konci naprosto snižuje, což je jeden z typických rysů Zoščenkovy satirické
povídky.
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L

Povídka "Herec"
2. Analýza a kritické zhodnocení

překladu

Jaroslava Huláka

2.1. Stylové zdroje komiky
2.1.a.

Střídání rádoby

spisovného jazyka s běžně mluvenou řečí

- KOHe'lHo, eCJUI nooyMamb zJly6J/Ce, TO B 3TOM uCKyccmee MHoro xopornero.
- Když o tom pochopitelně víc hloubáte, tak na tomhle

umění

shledáte hodně

pěknýho.

- BOT pa3 CTaBIIJIH MbI Ilbecy "KTO BHHoBaT?" J13 npeJ/CHeu )KH3HH.
- Tak jsme jednou dávali hru "Kdo je vinen?" - dále

nepřekládá

- ... KpUmU'leCKUU MOMeHm. ApTHCT CHJIbHO IlO)]; MyxOŘ H He MO)KeT K paMIle
BbIŘTHTb.

EJlloem ... - ... když máme kritickou situaci? Jeden herec se nám tu

sťal

a nemůže na jeviště. Blije.

- He

cpbIBaŘ,

Nepodrývej

rOBopHT, npoceemUmeJlbHOU pa60mbl.

kulturně vzdělávací činnost.

2.2. Sémantický rozbor
2.2.a. Negace tvrzení
- B3TOM HCKyccTBe MHOZO xopOUlezo x B 3TOŘ rrpo<)JeccHH Hemy xopOUlezo
- na tomhle

umění

shledáte hodně pěknýho x na tom povolání není vůbec nic

pěknýho

- překlad zachovává znění originálu

2.2.b. Pleonasmus
- B O)];HOM aKTe zpa6umeJlu Kyrru;a zpa6flm Ha rrra3ax y rry6JIHKH.
- V jednom

dějství přepadnou lipiči před očima
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obecenstva kupce a oloupí ho.

I

~

2.3. Stylistický rozbor

2.3.a. Fonetika
- a cpe)];!, ny6mrKH- mezi obecenstvem
- rpa)l(,IJ;aHe c ,IJ;OMy- lidi z vašeho domu
- HlrqerO B 3TOM: npo<peccHH HeTy xopOIllero- na tom povolání není

vůbec

nic

pěknýho

- He MO)l(eT KpaMne BbIM:THTb- nemůže na jeviště

2.3. b. Lexika
- nespisovná
- nO,IJ;JIe:U;bI- a ,IJ;pyrHe, nOO/lel1bl, B pa)l( BOIllJIH H HaCe,IJ;alOT- mizerové jedni
- pO)l(a- ITp5IMO no pOJ/Ce 6blO.- A biju je rovnou po

tlamě.

- hanlivá
- a ny6JIHKa, XOT5I H oypa- jenže lidi,

ačkoliv

jsou pitomci

- CBOJIO%- ... roBoplO, - C60/l0lJU, - qeCTblO npoIlly ... - Nepřibližujte se ke

mně,

hovádi, radím vám čestně 1

- frazeologismy
- ,IJ;YM:,IJ;O ropbI- rozpal to, nedej se, jen tak dál (objevuje se 3x s různým
- KpbITb no 6aIllKaM- mažje

přes

překladem)

palice, lotrasy

- caMH C ycaMH- máme za ušima
- KpOBH 60JIbIlle HcrrOpTHIllb- spíš se nadělá hodně zlý krve
- no,IJ; MyxOM:-

sťal

se

2.3.c. Syntaxe
- infinitivní vazba
- eCJIH nO,IJ;yMaTb rrry6)1(e ... - sloveso v infinitivu vyjadřuje
když o tom hloubáte ještě víc

(překlad

podmiň.

zp.

nezachovává podmiň. zp., ale zvolen

je vhodně)
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- elipsa

- CnyqIUIOCb B ACTpaxaHH. Stala se (událost) v Astrachani.
- B CTOpOHy OT apTHcToB. A couvám před hercema.

- oslovení

- rpa)l(.LJ:aHe- BOT BbI MeH5I, ZpaJICOa7-le, crrpaIIIHBaeTe ... - Vás teda,

lidičky,

zajímá ...

- CyKHH CbIH- ITepe.LJ:aBHT, CyKUlI Cbl1l, Bce naMrrOqKH.- Nebo mi ten mizera rozšlape
všechny žárovky.
- 6paToK- BblpyqaM, 6pamoK.- Nenech nás v bryndě, kamaráde.
- CBOnOqH- "He rrO.LJ:XO.LJ:HTe,- rOBoplO,- CBOJlOIJU, qeCTblO rrpoIIIy."se ke

mně,

"Nepřibližujte

hovádi, radím vám čestně!"

- 6paTIJ;bI- "Epaml1bl, -KPHqy,- .LJ:a qTO )I( 3TO?"- "Kamarádi", ječím na ně, "co tohle
znamená?"(překládá ještě

2x- kamarádi,

lidičky)

- vsuvky

- 3HaqHT, .LJ:eCKaTb- A TbI, 311aIJUm, IIM 3HaKII .LJ:enaeIIIb- oecKamb, OCTaBbTe
6ecrrOKOIITbC5I, rpa)l(.LJ:aHe ... - A ty na ně taky

děláš

posunky- jen klid,

lidičky.

- BOT - TaK Bom, rrOCTaBIInII 3Ty rrbecy. - Tak tuhle hru jsme dávali.
- rOBoplO - 5I ZOBOplO: - 5I,- rpa)l(.LJ:aHe, He Mory rOBOplO, K paMrre BbIMTII. - Já na to:
"Kdepak,

lidičky,

já na jeviště

nemůžu."

2.4. Kritické zhodnocení
1. Hulák v překladu této

originálu.

Překlad

poměrně

krátké povídky dodržuje rytmus a dynamiku

vystihuje všechny roviny, které by měl

překladatel

ve své práci

zachytit a je v rovnováze s originálem. Hulák se přísně drží originálu i ve druhém
odstavci (viz úryvky), kde

vypravěč přechází

od oslovení vy

(lidičky)

k oslovení

ty (vidíš, jak na tebe z přízemí mrkají). V této povídce se J. Hulák také snažil
o zachování stejné délky a potažmo i stavby vět, což ale u některých
poněkud kostrbatě.

souvětí

vyznívá

Na povídce Herec je zřejmé, že kratší povídka může být pro

překladatele často větším

úkolem, než povídka většího rozsahu.

\

\ C.·
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Povídka "Herec"
3. Analýza a kritické zhodnocení

překladu

Libora

Dvořáka

3.1. Stylové zdroje komiky

3.1.a.

Střídání rádoby

spisovného jazyka s běžně mluvenou řečí

- KOHe'lHO, ecJU'I nooyMamb zJly6:JICe, TO B 3TOM uCKyccmee MHoro xopornero.
Jistě,

když se nad věcí zamyslíme do hloubky, shledáme, že v tomhle kumštu

je hodně

pěkného.

- BOT pro CTaBllJIll MbI nbecy "KTO BIIHoBaT?" 113 npe:JICHeU :JICU3HU.
Jednou jsme například nastudovali hru Kdo je vinen?

Příběh

ze starých

časů ... "

-... KpUmUl.feCKUU MOMeHm. ApTIICT CllJIbHO no,lJ, MyXOll: II He MO)KeT K paMne BbIll:TIITb.
Emoem ... - ... když se představení ocitlo v kritický situaci. Herec
je namol a na jeviště

nemůže. Poněvadž

blije ...

- "He CpbIBall:, rOBopllT, npoceemUmeJlbHOU pa60mbl. "-

"Přece

nám nebudeš kazit

osvětovou práci."

3.2. Sémantický rozbor

3.2.a. Negace tvrzení
- B 3TOM llcKyccTBe MHOZO xopOUlezo x B 3TOll: npo<l>eccllll Hemy xopoUlezo
- shledáme, že v tomhle kumštu je

hodně pěkného

x nic pozoruhodného jsem v tom

neshledal

3.2.b. Pleonasmus
- B O,lJ,HOM aKTe zpa6umeJlu KynIIa zpa651m Ha ma3ax y ny6JIIIKll
- v jednom jednání lupiči vraždí kupce přimo před očima obecenstva
- nepřesný překlad, nezachovává pleonasmus
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3.3. Stylistický rozbor
3.3.a. Fonetika

- a Cpe,l(h ny6mrKH- a mezi diváky
- rpa)K,l(aHe c ,l(OMy- i sousedi z domu
- HHqerO B :3TOH npo<peccHH HeTy xopOllIero- nic pozoruhodného jsem v tom
neshledal
- He MO)KeT KpaMne BhIHTHTh- a na jeviště

nemůže

3.3. b. Lexika
- nespisovná

- nO,l(JIe:U;hl- a ,l(pyrHe, nOOJlel1bl, B pa)K BOllIJIH H HaCe,l(aIOT- ale ostatní mizerové
se rozpálili tak, že od nich nemám pokoj ani na okamžik
- pO)Ka- I1p5IMO no pOJlCe 6hIO.- I po hubě jsem je fláknul.

- hanlivá

- a ny6JIHKa, XOT5I H oypa- diváci

mě okamžitě

poznali, i když jsou to

pitomci (objevuje se 3x se stejným překladem)

- CBOJIOqh- ... roBopIO, - C60JlO'lU, - qeCThIO npollIy ... - ... hajzlové, povídám jim,
snažně

vás prosím!

- frazeologismy

- ,l(yií ,l(0 rophl- ničeho se neboj a opři se do toho (objevuje se 2x se stejným
překladem)

- KphlTh no 6allIKaM-

Klidně

jim

roztřískej

kebule!

- caMH c ycaMH- Však my si poradíme
- KpOBH 60JIhllIe HcnopTHllIh- Že je to spíš jen pro vztek.
- no,l( MyxoH- namazal se, jak zákon káže
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3.3. c. Syntaxe
- infinitivní vazba

- eCJIIi rro,nyMaTh rJIy6)J(e ... - sloveso v infinitivu vyjadřuje podmiň. zp.
když o tom hloubáte ještě víc

(překlad

nezachovává podmiň. zp., ale zvolen

je vhodně)

- elipsa

- CJIyqHJIOCh B ACTpaxaHH.- Stalo se to v Astrachani.
-B CTOpOHy OT apTHcToB.- A od herců se odvrátil.(já)

- oslovení

- rpa)J(,[(aHe- BOT Bhl MeH5I, ZpaJICÓaHe, crrpalllHBaeTe ... - Vy se mě tedy ptáte,
panstvo, ...

- CYKHH ChIH- I1epe,naBHT, CyKUH CbZH, Bce JIaMrrOqKH.- tak tam šlape
v žárovkách

(nepřekládá)

- 6paToK- BhlpyqaH, 6pamOK.-

Zachraň mě, kamaráde.

- CBOJIOqH- "He rro,nxo,nHTe,- rOBopIO,- C60JlO'lU, qeCThIO rrpollly ... "- "Nechte mě
na pokoji, hajzlové ... "
6paTIlhI- "Epamlfbz, -KPHqy,-,na qTO )l{ 3TO?"- "Kamarádi, proboha, co má tohle
znamenat?"

- vsuvky

- 3HaqHT, ,neCKaTh- A Thl, 3Ha'lUm, HM 3HaKH ,neJIaelllh- óeCKamb, oCTaBhTe
6eC110KOHThC5I, rpa)J(,naHe ... - A vy jim nenápadně

naznačujete:

Jen

se nebojte, vážení, však my si poradíme ...
- BOT - TaK 60m, rrOCTaBHJIH 3Ty l1hecy. - No ajak říkám - zrovna tuhle hru jsme
nastudovali.
- rOBOpIO- 51 Z060plO: - 51, rpa)l{,naHe, He Mory rOBOpIO, K paMrre BhIHTH. - Ajá
na to:

"Tohle po

mně nechtějte,

milí

až na forbínu
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spoluobčani",

povídám, "abych šel

3.4. Kritické zhodnocení
Překladatel

se na rozdíl od dvou předešlých povídek více držel linie originálu.

je velice přesný, což bych v tomto
stránce vystihl L.

Dvořák

ho transformoval do
v

překladu plně

hojně

velmi

případě

hodnotila velmi

pečlivě komično

českého překladu.

Fonetické ani morfologické

využity a rovněž tak u syntaxe nezachovává L.

plynule a poskytuje

čtenáři

zážitek ve
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Po stylistické

originálu a nenásilně

používanou elipsu, což ale nijak neubírá na kvalitě

nenásilně,

pozitivně.

Překlad

shodě

prostředky

nebyly

Dvořák Zoščenkem

překladu. Překlad působí

s originálem.

VI. Úryvky povídek a překladů s komentářem
1. "ApHcToKpaTKa"
M. M. 30meHKo
... 11 caMa B 6ycpeT. 5I 3a HeH.
XO,ll;IfT OHa rro 6ycpeTy H Ha CTOHKy CMOTpHT. A Ha CToHKe 6mo,[(0. Ha 6mo,[(e
rrHpmKHble.
A 51 3TaKHM ryceM, 3TaKHM 6yp)l{yeM Hepe3aHbIM BbIOCb BOKpyr ee H rrpe,[(JIaraIO:
- E)l{eJIH, rOBopIO, BaM oxoTa cKyIIIaTb O,[(HO rrHpO)l{HOe, TO He CTeCH51HTeCb.
5I 3arrJIal.Jy.
- MepcH, - rOBopHT.
11 B,[(pyr rrO,[(XO,[(HT pa3BpaTHOH rroxo,[(KoH H Ilorr C KpeMoM H )l{peT.
A ,[(eHer y MeH51 - KOT HarrJIaKaJI. CaMoe 60JIbIIIOe, l.JTO Ha TPH rrHpO)l{HbIX.
OHa KyIIIaeT, a 51 C 6ecrrOKOHCTBOM rro KapMaHaM IIIapIO, CMOTpIO pyKOH, CKOJIbKO
Y MeH51 ,[(eHer.
A ,[(eHer - C ryJIbKHH HOC ...

Překlad

J. Huláka
... A j de do bufetu. Já za ní.

Chodí po bufetu a kouká na pult. Na pultě je mísa. Na míse dorty.
A já se kolem ní točím jako houser, jako buržuj nedořezanej a navrhuju:
Jestli máte chuť sníst si jeden kousek, tak se neostýchejte. Já zaplatím.
Merci, povídá.
Načež vyrazí prostopášným krokem k míse, chňap jeden kousek s krémem a baští.
Jenže já mám v kapse jak vymeteno. Nanejvýš tak na tři kousky.
Ona baští ajá s obavou šmátrám po kapsách, ručním čichem zkoumám, kolik tam je.
Smrdí to málem ...

Překlad

L. Dvořáka
... A rovnou do bufetu. Já za ní.
A vona po tom bufetu chodí a kouká, co tam maj. Na jednom pultě vobjevila talíř.
A na tom talíři dortíky.
Tak se nadmu jako páv, vinu se kolem ní jako ňákej nedoraženej buržoust
a navrhnu jí:
Pokud máte chuť na nějakej dortíček, tak si klidně dejte. Já to platím.
Prej, mersí.
A najednou se takovým jako morálně zkaženým krokem vydá k tomu pultu - a už
žere krémovej.
Přitom co já u sebe měl za prachy - škoda mluvit. Maximálně tak na tři kousky.
Vona se cpe ajá celej zničenej koukám rukou do kapsy, kolik tam může bejt. Jasně,
pár drobásků ...
Komentář

A 5l3maKUM zyceM, 3maKUM 6yp:JICyeM Hepe3mtblM 6b1OCb 60KpyZ ee u npeO!lQZa1O:
- složitá věta pro překlad, ani jednomu z překladatelů se nepodařilo vystihnout tón
originálu (buržuj nedořezanej, nedoraženej buržoust)
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Ha 6mooe nUpO:JICHble.
-překlady
(talíř)

se liší (Na míse dorty. Na talíři dortíky).
a příliš expresivní (dortíky)

Dvořák

používá nepřesný výraz

H eopyz nooxooum pa3epamHou noxooKoU u lJon C KpeMOM u :JICpem.
- Hulák (prostopášným krokem ... baští)
- Dvořák (morálně zkaženým krokem ... žere)- oba překladatelé použili významově
správný překlad, hodilo by se možná lépe nemravným, zhýralým krokem.
CMomplO PYKOU

- Hulák (ručním čichem zkoumám)- n~říliš výstižně
- Dvořák (koukám rukou do kapsy)- ne příliš výstižně

přeloženo
přeloženo

\..-/

A oeHez - C ZyJlbKUH HOC ...
- Hulák (Smrdí to málem.)- nepoužívá se v souvislosti s penězi
- Dvořák (Jasně, pár drobásků,)-,peutrální
Překlad

L.

Dvořáka je volnější,

'L-

obsahuje více subjektivních zásahů ( ... a kouká,

co tam mají). Překladatel však trefně vystihuje tón vyprávění ( ... a vona chodí. .. ),
(Prej, mersí.), ( ... takovýmjako morálně zkaženým ... ).

1. Hulák se drží přesně stavby originálu. Trefný překlad se objevuje především
v těchto případech- jeden kousek s krémem, sníst si jeden kousek, načež vyrazí.
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2.

"He Ha,lJ,O HMeTh p0,lJ,CTBeHHHKoB"

M. M. 30~eHKo
... - )J;Be CTaHIJ;MM, - yHhIJIO CKa3aJI KOH,!J,yKTOp, rJUI,!J,51 B CTOpOHy.
- HeT, ThI 3TO qTO? - y,!J,MBMJIC5I TMMocpeH: BaCMJIheBMq. - ThI 3TO qero, ThI rrpaB,!J,y?
- I1JIaTMTh ,!J,5I)J,51 Ha,!J,O, - TMXO CKa3aJI KOH,!J,yKTOp.
- ,I:(Be CTaHIJ;MM ... I10TOMy KaK HeJIh351 ,!J,apMa, 6e3 6MJIeTOB, exaTh ...
TMMocpeH: BCIIJIheBliq 06mKeHHO C)KaJI ry6hI MCypOBO rrOCMOTpeJI Ha rrJIeM5IHHMKa.
- ThI 3TO qTO )Ke - CpO,!J,Horo ,!J,51,!J,IO? ,I:(51,!J,IO rpa6MIIIh?
KOH,!J,yKTOp TOCKJIHBO rrOCMOTpeJI B OKHO.
- Mapo,!J,epCTByeIlIh, - cep,!J,MTO CKa3aJI ,!J,51,!J,51. - 51 Te651, CyKMHoBa ChIHa, ceMh JIeT
He BM,!J,eJI, a ThI qero TO? ,I:(eHhrM Tpe60BaeIlIh 3a rroe3,!J,. C pO,!J,Horo ,!J,51,!J,IO!
ThI He MaXaH: Ha MeH5I pyKaMM.
XOT5I ThI MHe MpO,!J,HOH: pO,!J,CTBeHHMK, HO 51 TBOMX pyK He Mcrry)KaJIC5I. He MaXaH:,
He ,!J,eJIaH: BeTpy rrepe,!J, rraCCa)KMpaMM ...

Překlad

J. Huláka
'" "Druhá stanice," řekl bezbarvě průvodčí a díval se stranou.
"Ale prosím tě, copak to?" podivil se Timofjej Vasiljevič. "To myslíš vážně?"
"Musíte zaplatit, strejdo." Řekl tiše průvodčí.
"Dvě stanice ... Zadarmo bez jízdenky nesmíme nikoho vozit."
Strejda uraženě stiskl rty a přísně se na synovce podíval.
"Ale prosím tě - vlastního strejdu? Vlastního strejdu chceš okrást?"
Průvodčí zakaboněně vyhlížel oknem.
"Tys mi pěknej vyděrač!" řekl zlostně strejda. "Neviděl jsem tě, prevíte jeden, celejch
sedm let, a ty takhle? Požaduješ peníze za svezení? Na vlastním strejdovi?
Jenom na mě nemávej rukama.
Ačkoliv jsi můj příbuznej z prvního kolena, tak se tvejch rukou neleknu.
Nemávej s nima, ať pasažéři nechytnou průvan." ...

Překlad

L. Dvořáka
... "No tak to jsou dvě stanice," řekl zarmouceně průvodčí a díval se radši stranou.
"Cože?" podivil se Timofej Vasiljevič. "Ty to fakt myslíš vážně?"
"Zaplatit musíte," opakoval tiše průvodčí."
Dvě stanice ... Zadarmo se prostě jezdit nedá."
Timofej Vasiljevič uraženě sevřel rty a nevlídně se na synovce podíval.
"Cože? Vlastního strejčka?! Vlastního strejčka budeš takhle vydírat?"
Průvodčí se stísněně podíval z okna.
"Vobírat!" dodal strýček rozhořčeně. "Já tě, ty neřáde, sedum let neviděl, a ty takhle?
A nemávej nade mnou rukama.
Jen si nemysli, že se tě leknu - i když jsi můj vlastní příbuznej.
A nedělej tu mezi cestujícíma rozruch!" ...

Komentář

2JlJl()Jl

6

cmopoHy- ani jeden z překladatelů přechodník nezachovává (a díval

se stranou)
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TUMopeu BCUJlbeeut{ 06u;)!CeHl-lO c;)!CaJl Zy6bl u cypoeo nOCMOmpeJl Ha nJleMRHHUKa.

- Hulák (Strejda uraženě stiskl rty a přísně ... )
- Dvořák (Timofej Vasiljevič uraženě sevřel rty a nevlídně ... )- Hulák mění strýcovo
jméno na strejdu
Tbl 3mo t{mo;)!Ce -

C pOOHOZO

OROlO? j{ROlO zpa6uUlb?

- Hulák ("Ale prosím tě - vlastního strejdu? Vlastního strejdu chceš okrást?")
- Dvořák ("Cože? Vlastního strejčka?! Vlastního strejčka budeš takhle vydírat?")- oba
překlady výstižné (strejdu, strejčka), Dvořák překládá slovo rpa6Iullh jako vydíratnepřesné. Oba opakují otázku (vlastního strýčka/strejdu) pro posílení expresivity.
MapooepcmeyeUlb (Tys mi pěknej vyděrač!, Vobírat!)- naprosto odlišný překlad, oba
výstižně

fl me6R, cyKuHoea CblHa (prevíte jeden, ty neřáde)- oba výstižně

He oeJlau eempy nepeo nacca;)!CupaMU ...

- Hulák (ať pasažéři ne chytnou průvan)
- Dvořák (A nedělej tu mezi cestujícíma rozruch!" ... )Hulák mění význam originálu.

Dvořák

použil vynikající obrat,

L. Dvořák používá při překladu více hovorových výrazů (radši, fakt, prostě, sedum).
U J. Huláka se objevují dvě nepřesnosti v překladu (druhá stanice, pasažéři nechytnou
průvan)- významový posun
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3. "AKTep"
M. M. 30meHKo
... BoT BbI MeH51, rpa)l():{aHe, crrpanIImaeTe, 6bIJI JIH 51 aKTepoM?
Hy, 6bIJI. B TeaTpe HrpaJI. I1pHKaCaJIC51 K3TOMy HCKyCCTBy.
A TOJIbKO epyH):{a. HHqero B 3TOM HeT BbI):{aIOlllerOC51.
KOHeqHO, eCJIH rro):{yMaTb rJIy6)l(e, TO B 3TOM HCKyccTBe MHoro xopoIllero.
CKa)l(eM, BbIH):{eIllb Ha clleHy, a rry6JIHKa CMOTpHT.
A cpe):{b rry6JIHKH - 3HaKOMble, po):{cTBeHHHKH co CTpOpHbI )l(eHbI, rpa)l():{aHe C):{OMy.
fJI5I):{HIllb - rrO):{MHrHBaIOT C rrapTepy - ):{eCKaTb, He p06eH, Bac51, ):{yH ):{O rOpbl.
A TbI, 3HaqHT, HM 3HaKH ):{eJIaeIllb - ):{eCKaTb, oCTaHbTe 6ecrroKOHTbC51, rpa)l():{aHe.
3aQeM. CaMH C ycaMH.
Ho eCJIH rro):{yMaTb rJIy6)l(e, TO HHQerO B 3TOH rrTo<peCCHH HeTy xopoIllero. KpOBH
60JIbIlle HcrropHIllb ...

Překlad

J. Huláka
... Vás teda, lidičky, zajímá, jestli jsem někdy hrál divadlo?
Pravdaže hrál. Ano, byl jsem herec. Zkusil jsem tohle umění.
Ale je to nesmysl. Nic světobornýho.
Když o tom pochopitelně víc hloubáte, tak na tomhle umění shledáte hodně
pěknýho.

Vyjdeš dejme tomu na jeviště a obecenstvo na tebe kouká.
A mezi obecenstvem jsou tví známí, příbuzný z ženiny strany, lidi z vašeho domu.
Vidíš, jak na tebe z přízemí mrkaj - Vasjo, hele, jen žádnou trému a rozpal to.
A ty na ně taky děláš posunky - jen klid, lidičky. Všecko víme. My máme taky
za ušima.
Ale když o tom hloubáte ještě víc, tak na tom povolání není vůbec nic pěknýho.
Spíš se nadělá hodně zlý krve ...

Překlad

L. Dvořáka
... "Vy se mně tedy ptáte, panstvo, jestli jsem byl někdy v životě hercem ...
No ano, byl. Hrál jsem divadlo. Tohle umění jsem si takříkajíc osahal.
Ale jsou to jen hlouposti. Nic pozoruhodného jsem v tom neshledal.
Jistě, když se nad věcí zamyslíme do hloubky, shledáme, že v tomhle kumštu
je hodně pěkného.
Člověk vyjde na jeviště - a publikum se na něj dívá.
A mezi diváky jsou samozřejmě známí, příbuzní z manželčiny strany i sousedi
z domu.
Když se podíváte pozorněji, uvidíte, jak vám z parteru fandí - jen tak dál, Vasjo,
ničeho se neboj a opři se do toho.
A vy jim nenápadně naznačujete: Jen se nebojte, vážení, však my si poradíme.
A když se nad tím člověk zamyslí opravdu poctivě, zjistí, že na téhle profesi nic
dobrého není.
Že je to spíš jen pro vztek ...
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Komentář

Bom ebl Melt5l, zpaxoalte, cnpaUlueaeme, 6blJl JlU 5l aKmepoM?
Hy, 6blJl. B meampe uzpaJl. IIpuKacaJlc5l K 3moMy uCKyccmey.
-Dvořák

se drží originálu (byl jsem hercem, hrál jsem divadlo), Hulák zaměňuje
(hrál jsem divadlo, byl jsem herec).
-Oba dva velmi pěkně překládají (Zkusil jsem tohle umění. Tohle umění jsem
si takříkajíc osahal.)
A mOJlbKO epyltoa. HU'lezo e 3mOM Item ebloalOUfeZOC5l.
- Hulák (Ale je to nesmysl. Nic světobornýho.)- vynikající
- Dvořák (Ale jsou to jen hlouposti. Nic pozoruhodného ... )
c napmepy - oeCKamb, Ite p06eu, Bac5l, oyu 00 ZOpbl.
- Hulák (Vidíš, jak na tebe z přízemí mrkaj - Vasjo, hele, jen žádnou trému
a rozpal to.)
- Dvořák (Když se podíváte pozorněji, uvidíte, jak vám z parterufandí - jen tak dál,
Vasjo, ničeho se neboj a opři se do toho.)
- Dvořák používá slovo (fandí), které není příliš přesné, ale v kontextu nevadí. Výrazy
(rozpal to, opři se do toho) jsou velmi trefně použity.

rJl5l0UUlb - nooMuzuealOm

A mbl, 3ltalJUm, UM 3ltaKU OeJlaeUlb - oeCKamb, OCmaltbme 6ecnOKOUmbC5l, zpaJICoalte.
3alJeM. CaMU C ycaMU.

-Hulák (A ty na ně taky děláš posunky - jen klid, lidičky. Všecko víme. My máme
taky za ušima.)- trefněj ší překlad
- Dvořák (A vy jim nenápadně naznačujete: Jen se nebojte, vážení, však my
si poradíme)
Kpoeu 60JlbUle ucnopUUlb ...

-Hulák (Spíš se nadělá hodně zlý krve)- ne zcela přesný překlad
- Dvořák (Že je to spíš jen pro vztek)- lépe vystihuje originál
Dvořák

vkládá do překladu více osobní iniciativy a tvořivosti (kumšt, když
se podíváte pozorněji, z parteru fandí, zamyslí opravdu poctivě), což v tomto případě
překladu nijak neubírá na autentičnosti.
V části, která začíná slovy: CKa)l{eM, BbIH:.IJ:eIIIb Ha cu:eHY, se překlady liší. Hulák
se drží originálu s oslovením TY (Vyjdeš dejme tomu na jeviště), Dvořák užívá
obratu ČLOVĚK (Člověk vyjde na jeviště) a poté VY (když se podíváte).
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VII.

Závěry

V úvodu své práce jsem uvedla předpoklad, že styl i jazyk obou překladů se bude lišit
v závislosti na době jejich vzniku. Musím konstatovat, že tento

předpoklad

se v průběhu analýzy jednotlivých povídek ajejich překladů zcela nepotvrdil.
I přes to, že přístup každého

překladatele

je odlišný, není v tomto

případě

odlišnost

způsobena časovým odstupem jednotlivých překladů. Odlišnost přístupu

k překladatelské práci je jistě závislá především na individuálním přístupu
překladatele

a způsobu uchopení daného úkolu, na znalosti autora,

prostředí,

doby,

ve které dílo vznikalo atd ..
Moje

domněnka,

zastaralý a hůře

že

překlad

čitelný,

Jaroslava Huláka bude pro dnešního

čtenáře poněkud

byla tedy nesprávná. Naopak se domnívám, že pokud

by čtenář porovnával oba překlady bez znalosti jakýchkoliv detailů, nebyl by schopen
určit,

který překlad je starší apod ..

Jaroslav Hulák se ve svých překladech více drží originálu, dodržuje ve všech
aspektech jeho linii jen s nepatrnými odchylkami, které jsou většinou způsobeny
možnostmi jazyka překladu.
Libor Dvořák je překladatelem, který vkládá do své práce více subjektivního, rád
se

alespoň nep~tn~

tvůrčí

odklání od originálu.

Dvořák uplatňuje

s nemalou odvahou své

schopnosti, schopnosti spisovatele. Je otázkou, zdajsoujeI:? inovátorské

zásahy do linie originálu vždy v souladu s originálem
Jak jsem zmínila v úvodu,
se slovem je tím, co

Zoščenko

dělá jeho

překládané

povídky.

byl mistrem slova, schopnost

povídku výjimečnou.

nevědomky připravil Zoščenko překladatelům

Zároveň

však

"čarování"
samozřejmě

svých děl složitý úkol. V

analýzy mohu, myslím, konstatovat, že překlad i té nejkratší

závěru

Zoščenkovy

této

povídky

je pro překladatele velkou výzvou.
Je

zřejmé,

že oba překladatelé jsou profesionály ve svém oboru. Analýza, kterou

jsem provedla, jen potvrzuje, že překlady J. Huláka, které byly vydány před 20 lety,
neztrácí na aktuálnosti a j sou čteny se stejnou lehkostí jako mladší překlady
L.

Dvořáka.
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Pe310Me
Pa60Ta rrpeL(CTaBJUleT c060H: aHaJUI3 Tpex BhI6paHHhlx paCCKa30B M. M. 30IIIeHKo
M MX rrepeBOL(OB, KOTOphle CL(eJIaJIM 51pocJIaB XyJIaK M JTM60p lI.BOp)KaK. I1pe)KL(e
Bcero MMeeTC51 BBML(y cpaBHeHMe L(Byx pa3JIM"llHhIX rrOL(XOL(OB K rrepeBOL("lleCKOH:
pa60Te.
B rrepBOH: rJIaBe pa60ThI rrpMBoL(MTC51 KpaTKa51 aBT06Morpa<pM51 MMXaMJIa
MMXaH:JIOBM"lla 30IIIeHKo.
BTOpa5I rJIaBa COL(ep)KMT xapaKTepMcTMKy KOMM3Ma 30IIIeHKO, BKJIIO"lla51
ceMaHTM"lleCKMe M CTMJIMCTM"lleCKMe MCTO"llHMKM, M C orrMcaHMeM repoeB paCCKa30B
M xapaKTepMCTMKOH: cMTyaIIMoHHoro IOMopa.
B TpeTheH:, "lleTBepTOH: M rr51TOH: rJIaBe CJIeL(yeT aHaJIM3 oTL(eJIhHhIX paCCKa30B.
CHa"llaJIa pe"llh ML(eT o JIMHrBMCTM"lleCKO-CTMJIMCTM"lleCKOM aHaJIM3e OpMrMHaJIa,
a rrOCJIe 3Toro 06 aHaJIM3e M KpMTM"lleCKOH: OIIeHKe OTL(eJIhHhIX rrepeBOL(OB. B IIIeCTOH::
rJIaBe rrpMBOL(51TC51 rrpMMephI M3 Ka)KL(OrO paCCKa3a M MX rrepeBOL(hI, BKJIIO"lla51

B BBeL(eHMM CBoeŘ pa60ThI 51 rrpMBeJIa rrpeL(rrOJIO)KeHMe, "llTO CTMJIh M 513hIK 060MX
rrepeBOL(OB 6yL(eT OTJIM"llaThC51 B 3aBMCMMOCTM OT BpeMeHM B03HMKHOBeHM51. 51 L(OJI)KHa
KOHCTaTMpOBaTh, "llTO 3TO rrpeL(rrOJIO)KeHMe B rrpoIIecce aHaJIM3a oTL(eJIhHhIX
paCCKa30B M MX rrepeBOL(OB rrOJIHOCThlO He rrOL(TBepL(MJIOCh.
HeCMOTp51 Ha TO, "llTO rrOL(XOL( Ka)KL(OrO rrepeBOL("llMKa OTJIM"llaeTC51, B L(aHHOM CJIy"llae
pa3JIM"llMe B03HMKJIO He M3-3a rrpOMe)KyTKa BpeMeHM B03HOKHOBeHM51 OTL(eJIhHhIX
rrepeBOL(OB. Pa3JIM"llMe rrOL(XOL(a K pa60Te rrepeBOL("llMKa HeCOMHeHHO 3aBMCMT rrpe)KL(e
Bcero OT MHL(MBML(yaJIhHOrO rroL(xoL(a rrepeBOL("llMKa M crroc06a peIIIeHM51 L(aHHOH:
3aL(a"llM, OT 3HaHMH: aBTopa, CpeL(hI, BpeMeHM, B KOTOpOM rrpOM3BeL(eHMe B03HMKJIO,
M T.L(.
Moe rrpeL(rrOJIO)KeHlle, "llTO rrepeBOL( 51pocJIaBa XyJIaKa 6yL(eT L(JI51 COBpeMeHHoro
"llMTaTeJI51 HeMHoro yCTapeBIIIMH: M xy)Ke "llMTaeMhIŘ, 6hIJIO HerrpaBMJIhHoe. I1epeBOL(bI
51. XyJIaKa, KOTophle 6hIJIM M3L(aHhI 60JIee "lleM

20

JIeT Ha3aL(, He Tep51IOT CBOIO

aKTyaJIhHOCTh M "llMTaIOTC51 C TaKOH: )Ke JIerKOCThlO, KaK M 60JIee rr03L(HMe rrepeBOL(hI
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n. ,.[.(Bop)J{aKa . .5I C"lIHTaIO, "lITO eCJIM 6bI "lIMTaTeJIb cpaBHHBaJI o6a rrepeBO,L(a 6e3

3HaHMŘ KaKMX-JIM60 ,L(eTaJIeŘ, OH 6bI He 6bIJI crroco6eH orrpe,L(eJIMTb, KaKoŘ M3
rrepeBO,L(OB CTapIIIe M T.rr .
.5IpOCJIaB XyJIaK B CBOMX rrepeBO,L(aX 60JIbIIIe rrpM,L(ep)J{MBaeTC51 OpMrMHaJIa,
C06JIIO,L(aeT BO Bcex acrreKTax JIMHMIO opMrMHaJIa TOJIbKO C He3Ha"lIMTeJIbHbIMM
OTKJIOHeHM51MM, KOTopble B 60JIbIIIMHCTBe CJIy"lIaeB BbI3BaHbI B03MO)J{HOCT51MM 513bIKa
rrepeBO,L(a.
nM60p ,lJ;Bop)J{aK - rrepeBO,L("lIMK, KOTOphlŘ BKJIa,L(bIBaeT B CBOIO pa60Ty 60JIbIIIe
cy6beKTMBHoro, JII06MT XOT51-6bI HeMHoro OTKJIOHMTbC51 OT opMrMHaJIa. ,lJ;Bop)J{aK
rrpMMeH51eT C 60JIbIIIOŘ CMeJIOCTbIO CBOM TBOp"lIeCKMe crroco6HOCTM, crroco6HOCTM
rrMCaTeJI51. BorrpOCOM 51BJI5IeTC51, eCJIM ero MHHOBaUMOHHble BMeIIIaTeJIbCTBa B JIMHMIO
OpMrMHaJIa BCer,L(a COOTBeTcTByIOT rrO,L(JIMHHMKy rrepeBO,L(MMOrO paCCKa3a.
KaK 51 y)J{e yrroMMHaJIa B BBe,L(eHMM, 30IueHKO 6bIJI MaCTepOM CJIOBa, crroco6HOCTb
"KOJI,L(OBCTBa" CO CJIOBOM 51BJI51eTC51 TeM, "lITO ,L(eJIaeT ero paCCKa3 MCKJIIO"lIMTeJIbHbIM.
O,L(HaKO O,L(HOBpeMeHHO 30meHKO 6e3yCJIOBHO rrOCTaBMJI rrepe,L( rrepeBO,L("lIMKaMM
CBOMX rrpOM3Be,L(eHMŘ CJIO)J{HYIO 3a,L(a"lIy. B KOHIle :noro aHaJIM3a 51 Mory
KOHCTaTMpOBaTb, "lITO rrepeBO,L( M Toro caMoro 3aMe"lIaTeJIbHOrO paCCKa3a 30meHKO
51BJI51eTC51 ,L(JI51 rrepeBO,L("lIMKOB 60JIbIIIMM BbI30BOM.
TIpocpeCCMOHaJIbHO C,L(eJIaHHble rrepBO,L(bI .5I. XyJIaKa M CMeJIble, O,L(HaKO TO"lIHO
rrOH51Tble rrepeBO,L(bI n. ,.[.(Bop)J{aKa ,L(OKa3bIBaIOT, "lITO rrepeBO,L(qMKy He,L(OCTaTOqHO
TOJIbKO OCBOMTb rrpMHUI:IrrbI rrepeBO,L(qeCKOH pa60TbI.

Y

rrepeBO,L(qI:IKa ,L(OJI)J{eH 6bITb

TaJIaHT I:I "lIyTbe rrI:ICaTeJI51.
O"lIeBI:I,L(HO, "lITO o6a rrepeBO,L("lII:IKa 51BJI51IOTC51 rrpocpeCCI:IOHaJIaMI:I B CBoeŘ 06JIaCTI:I.
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práce. FFUK v Praze. ÚSVS. Vedoucí práce PhDr. Olga Uličná, CSc.
Resumé

Práce je analýzou tří vybraných povídek M. M.

Zoščenka

a jejich překladů, které

zpracovali Jaroslav Hulák a Libor Dvořák. Jde především o porovnání dvou odlišných
přístupů

k překladatelské práci.

Předpokladem

bylo, že styl i jazyk obou překladů budou závislé na době jejich

vzniku.
V první kapitole práce je uveden

stručný

životopis Michaila Michajloviče

Druhá kapitola obsahuje charakteristiku Zoščenkovy komiky včetně

Zoščenka.

zdrojů

, sémantických, stylových a s popisem hrdiny povídek a charakteristikou situačního
humoru.
Ve

třetí, čtvrté

a páté kapitole následuje rozbor jednotlivých povídek. Nejprve jde o

lingvostylistický rozbor originálu a poté o analýzu a kritické zhodnocení jednotlivých
překladů.
včetně

V šesté kapitole jsou uvedeny ukázky z každé povídky ajejích překladů

poznámek.

Z provedené analýzy vyplývá, že i přes rozdílný přístup každého z vybraných
překladatelů,

není v tomto

jednotlivých překladů.

případě

Překlady

odlišnost způsobena časovým odstupem vzniku

J. Huláka, které byly vydány před více než 20 lety,

neztrácí na aktuálnosti a čtou se se stejnou lehkostí jako mladší překlady L.
Originalita a náročnost Zoščenkových

děl

je pro

překladatele

Dvořáka.

velkou výzvou a

nelehkým úkolem.
Profesionálně
překlady

L.

provedené překlady J. Huláka a odvážně, avšak precizně pojaté

Dvořáka

překladatelské

práce.

dokazují, že

překladateli nestačí

Překladateli

nesmí

chybět
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jen dokonale zvládnout postupy

spisovatelský talent a cit.

Ripplová, J. Nové české překlady M. M. Zoščenka.(Recent czech translations of
M. M. Zoshchenko). Praha 2008. Bakalářská práce. FFUK v Praze. ÚSVS.
Vedoucí práce PhDr. Olga Uličná, CSc.
Abstract

This thesis is an analysis ofthree selected short stories by M. M. Zoshchenko and
their translations, that were carried out by Jaroslav Hulák and Libor Dvořák. The
main aim is to compare two distinct approaches in translation techniques.
The key hypothesis was that the style and the language ofboth translations would be
dependant upon the period of their origin.

In the first chapter a briefbiography ofMichail Michajlovič Zoščenko is presented.
The second chapter contains a characteristic of Zoščenko' s comicality togehter with
the semantic and style sources and with the description ofthe short stories' hero and a
characterisation of situational humour.

In the third, fourth and fifth chapter an analysis of individual short stories is
performed. Initially, a linguo-stylistical analysis of the original is carried out. A
critical evaluation of each individual translation is subsequently performed. In the
sixth chapter extracts from each short story are quoted together with their translations
and notes.
From the performed analysis it is apparent that although each selected translator uses
a different approach, the dissimilarities are not caused by the time-gap between the
origin ofindividual translations. Translations by J. Hulák, that were published more
than twenty years ago, lose nothing of their recency and they are read with the same
ease as the more current translations by L.

Dvořák.

The originality and the complexity of Zoščenko' s publications are a great challenge
and an uneasy task for translators.
Profesionally carried out translations by 1. Hulák, and daringly but precisely grasped
translations by L.

Dvořák,

prove that it is not sufficient to on ly perfectly handle

translation techniques but that the translator must also have a literary talent and flair.
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