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1. Úvod 

Tato práce vychází z pragmatické filozofie jazyka. Pragmatickou 

filozofií jazyka rozumím názory prezentované v pracích Richarda 

Rortyho (1990), který rozvíjí Davidsonovy (Davidson 2004) 

a Wittgensteinovy (1984b) myšlenky o  jazyku.   

Jazyk chápaný pragmaticky nepředstavuje inventář popisek 

přidělovaných jednotlivým předmětům a o  reprezentaci v něm má 

smysl hovořit pouze metaforicky. Je tomu tak proto, že se celý jazyk 

vždy vztahuje k celému světu. To mimo jiné také znamená, že 

hovořit o  něčem absolutně mimojazykovém nedává dobrý smysl, 

stejně jako nedávají smysl otázky po opravdovém (bezkontextovém) 

významu slov. Toto  holistické pojetí jazyka je plně slučitelné 

s dynamickým Saussurovským strukturalismem (Peregrin 1999), 

v němž nejsou významy pevně dané, ale vyvíjejí se v závislosti na 

aktuálním použití.   

Význam se tak smrskává prostě na užití slova v dané situaci 

a kontextu (Wittgenstein 1984b), přičemž rozumění jazyku (jako 

rozumění pravidlům obecně) je věcí sociální praxe (Wittgenstein 

1984b, zejména §84–§87; Davidson 2004, zejména s.  248). 

Existuje mnoho interpretací, ale právě sociální praxe určuje, které 

z nich jsou či nejsou přípustné. Je tedy v zásadě rozumnější  

považovat propozice (věty) za pravdivé tehdy, jsou-li pro nás 

prospěšné, máme-li pocit, že nám pomáhají dosáhnout něčeho, co 

chceme, spíše než spojovat jejich pravdivost s reprezentací věcí  tak, 

jak se skutečně mají (Rorty 1990, s.  10). Rozhodující je samozřejmě 

naše současná situace, protože historii vidíme pouze skrze ni, což 

nám na druhé straně nebrání pokusit se historickou situaci 

rekonstruovat. 

V translatologii rovněž existuje pragmatická teorie překladu: 

teorie skoposu Hanse Vermeera a Kathariny Reissové (1984). 

Překladatelská řešení se v rámci této teorie hodnotí vzhledem k cíli, 
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jemuž mají sloužit; tento cíl stanovuje zadavatel. I v teorii skoposu je 

tedy primární sociální interakce. 

Předkládaná práce se chtě nechtě musí zabývat také chápáním 

literárního díla. Hodnocení překladu, které je jejím cílem, je totiž 

smysluplné jenom vzhledem k interpretaci  a použití díla. 

Je zřejmé, že užití textu se mění s časem (tento důraz na 

historičnost je možná nejmarkantnějším rysem filozofie druhé 

poloviny 20. století) – což samozřejmě platí i pro překlad, který 

stárne rychleji. 

Mým cílem je podat stručný výklad vývoje chápání románu 

Osudy dobrého vojáka Švejka (dále jen Osudy) v českém 

a německém prostředí a na pozadí tohoto vývoje zhodnotit jeho 

překlad do němčiny Grete Reinerovou. 
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2. Stav bádání a prameny 

Překladem Osudů do němčiny se na odborné úrovni, pokud je mi 

známo, zabývali celkem čtyři badatelé. Explicitní či implicitní 

hodnocení překladu však obsahují i četné kritiky románu 

v německém, a dokonce i českém prostředí. Od začátku recepce 

Osudů přitom stran překladu panují velké rozpory. Zatímco část 

české kritiky (Vladimír Dyba, Jan Münzer) hodnotí překlad jako 

nepodařený a kritizuje nakladatele, že po prvních úspěších Osudů 

nevyměnil překladatelku, jiní kritikové překlad považují za uspokojivý 

(Pavel Eisner). I recepce překladu prostředím, které neovládalo 

češtinu, byla rozporuplná. Měl jak své zastánce a obdivovatele 

(Bertolt Brecht), tak kritiky (Kurt Tucholsky). Přesto byla potřeba 

zabývat se překladem pociťována zejména v prostředí, které ovládalo 

češtinu, v ryze německém prostředí se o  překladu jako takovém, 

pokud je mi známo, příliš nediskutovalo.  

Svědčí o  tom i následující skutečnost. Z pěti doposud 

vzniklých monografických studií, které se věnují tomuto tématu, byly 

čtyři napsány autory, které formovalo prostředí bývalého 

Československa.  

Nejprve a vůbec nepodrobněji se Švejkem zabýval Pavel Petr. 

Překladu věnoval samostatnou studii (1962), kterou ve své dizertaci 

Hašeks „Schwejk“ in Deutschland (1963) doplnil podrobnou analýzou 

recepce látky v českém a jazykově německém prostředí. Na jeho 

práce, které překlad hodnotily víceméně pozitivně, reagovali Ludvík 

M. Gregor (1967) a Pavel Trost (1968).  

Ludvík M. Gregor (1967) se překladem poměrně podrobně 

zabývá ve své diplomní práci, odevzdané na FF UK r. 1967. Pozornost 

soustřeďuje především na nedostatky překladu na úrovni slovních 

ekvivalentů a dochází k názoru, že se překlad nepodařil. Mimo 

zřejmých chyb také za nevhodnou považuje substituci obecné češtiny 

originálu pražskou němčinou. 
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Podobně hodnotí překlad i Pavel Trost (1968) v krátké studii, 

která je vlastně polemikou s Petrovou (1963) dizertační prací. Trost 

má vůči Petrovu kladnému hodnocení v podstatě dvě výhrady. 

Pražská němčina Grete Reinerové podle něj není autentická a překlad 

nerespektuje mluvenost originálu. Trost nicméně souhlasí s Petrem 

v tom, že překlad význam originálu zásadním způsobem nemění.  

K překladu kritický je také nejnovější příspěvek k tématu: 

diplomní práce Christiny Kasessové (2005) Der brave Soldat Švejk im 

Deutschen na Vídeňské univerzitě (Universität Wien). Přestože se 

Kasessová zabývá také problematikou recepce, posuzuje hlavně 

kvalitu překladu. Kasessová, stejně jako Gregor, soudí, že je překlad 

nepovedený a na konci své práce dokonce vyzývá k vytvoření 

překladu nového.  

Všem pracím o  překladu Švejka do němčiny se budu podrobně 

věnovat v první části translatologické analýzy.  

Švejkem, jeho interpretací a recepcí se v českém kontextu, po 

krátké fázi nezájmu v první polovině 20. let, zabýval nespočet autorů 

a bylo o  něm napsána řad studií i monografií. Jejich posouzení tvoří 

významnou část této práce, kapitolu věnovanou chápání Švejka 

v českém kontextu. Jak právě tato kapitola naznačí, bylo vnímání 

Haška i jeho románu vždy také záležitostí politickou. K sekundární 

literatuře se tak snažím přistupovat kriticky, zejména proto, že se  

tato práce faktograficky opírá, zejména při zpracování meziválečné 

polemik meziválečné doby, o  práce Radka Pytlíka (1983), Ladislava 

Soldána (1982) a Borise Mědílka (1983), jež vznikly ještě za 

minulého režimu. Asi nejdůležitější pomůckou mi při psaní této práce 

byla právě Mědílkova Bibliografie Jaroslava Haška (Mědílek 1983), 

která uvádí prakticky vše významné, co bylo u nás o  Haškovi do 

začátku 80. let 20. století napsáno. V menší míře zmiňuje také zdroje 

zahraniční. Podle ní jsem vyhledával novinové a časopisecké 

příspěvky o  Haškovi a Švejkovi; komentář Bibliografie byl také 

prvním prubířským kamenem jejich relevantnosti.  
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Recepci Švejka v německý hovořícím zahraničí se vedle četných 

novinových článků, které se objevovaly zejména v době meziválečné, 

zabývali už zmínění Petr (1983) a Kasessová (2005), ale také 

Vladimír Ulrich (1989).  

Je zřejmé, že při tak rozsáhlém množství literatury a pramenů 

nebylo možné zpracovat vše. Můj výběr byl podmíněn jednak jejich 

relevantností a jednak jejich dostupností. 
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3. Zrození Švejka jako literární postavy  

Přestože se řada postav v Haškově tvorbě už dříve vyznačovala 

některými rysy, jež posléze proslavily Josefa Švejka (Česká literatura 

2002, s.  563), je díky Jarmile Haškové možné zrození dobrého 

vojáka velmi přesně datovat: jednoho květnového večera roku 1911 

se zmožený Hašek vrací domů a na kus papíru si poznamená nápad, 

který považuje za geniální. Do rána na něj zapomene, navíc jeho 

žena papírek vyhodí. Hašek prohrabuje smetí, dokud zmačkaný papír 

nenajde – a z nálezu má nesmírnou radost. Na papíru je název 

povídky: Pitomec u kumpanie (Pytlík 1983, s 130). 

Pitomec u kumpanie navazuje na grotesku O  hodném švédském 

vojákovi, kterému upadávají končetiny, ale on cítí velkou slast „umřít 

za boha, vlast a krále“ (Pytlík 1983, s.  131). 

V čase zrození Švejka v Čechách právě vrcholí velezrádné 

procesy. V prvním bylo r. 1909 odsouzeno 44 nadšenců z řad 

národně sociální mládeže, mezi nimi Haškovi přátelé Emil Špatný 

a Alois Hatina. Druhý se v r. 1911 zaměřil na hnutí anarchistické, 

v němž figuroval i Haškův přítel Vlastimil Borek (Pytlík 1983, 

s.  132).   

To vše se děje v době, kdy se v souvislosti s turecko-italskou 

válkou zostřuje mezinárodní napětí a kdy všechny velmoci usilovně 

zbrojí.  

Myšlenka armády jako vůdčí instituce, jež je paradigmatická pro 

instituce ostatní, byla tedy celkem nasnadě. 1   

Armáda ostatně hraje velkou roli i v dalších Haškových 

satirických povídkách jako Oslí historie z Bosny, Čáka pěšáka Trunce, 

Na opuštěné latríně (Pytlík 1983, s.  131), i když se prozatím 

nepodařilo spolehlivě zjistit, zda Hašek v regulérní rakouské armádě 
                                       

1 Patřila ostatně k těm několika málo institucím, které zůstaly společné pro 

obě části monarchie. Její příslušníci se těšili značné oficiální prestiži a sám císař měl 

velkou zálibu v uniformách.  
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skutečně sloužil, či zda přímou zkušenost s vojenstvím c. a k.2 

monarchie získal až za první světové války jako člen c. k. domobrany 

(Pytlík 1983, s.  133); Z. Ančík (Soldán 1982, s.  91) uvádí, že 

roku 1906 Hašek sloužil jako jednoroční dobrovolník v Tridentu, jiní 

to však popírají. 

Proč pro pitomce u kumpanie zvolil Hašek jméno Josef Švejk, 

není zcela jasné. Snad se inspiroval postavou starosty a statkáře ze 

Svaté Kateřiny. Pravděpodobnější však je, že za vzor Švejka posloužil 

syn Haškova přítele Josefa Švejka Josef, s kterým spisovatel sdílel 

dům na křižovatce ulice Sokolské a Na bojišti. Spřátelil se s ním 

přibližně ve stejné době, kdy se objevuje myšlenka pitomce 

u  kumpanie (Pytlík 1983, s.  133). Do postavy se později promítly 

asi i rysy Františka Strašlipky, sluhy nadporučíka Lukáše, který velmi 

rád vyprávěl historky (Soldán 1982, s.  154–155).3  

Tři kapitoly Švejka nejprve vyšly v Karikaturách Josefa Lady, 

další pak u konkurenční Dobré kopy; Hašek totiý zřejmě u Lady nebyl 

zcela spokojen s honorářem (Pytlík 1983, s.  137).  

                                       

2 Rakousko-uherský dualismus měl mimo jiné za následek absurdní situaci 

v názvosloví státních institucí a celé země vůbec. Oficiální název státu zněl Die im 

Reichsrate vertretenenen Königreiche und Länder. Pro instituce společné oběma 

členům unie, tedy např. armádu, se užívalo označení k. u. k. (kaiserlich und 

königlich), česky c. a k., a pro instituce cislitánské označení k. k. (c. k.). 
3 Milan Exner (1995) zastává názor, že jméno Švejk  je vlastně odvozeno (byť 

třeba podvědomě) od imperativu slovesa „schweigen“. Mlčení hraje v kontextu 

rakouské resp. středoevropské předválečné a meziválečné kultury samozřejmě 

navýsost důležitou roli: podunajská monarchie např. nemá oficiální jméno 

a mlčením o  problémech se udržuje její integrita, psychoanalýza naopak odkrývá 

zamlčované problémy a Ludwig Wittgenstein dochází k závěru, že 

o  transcendentálních hodnotách je třeba mlčet (Janik –  Toulmin 1984). Naopak 

ruský bohemista Sergej V. Nikolskij (2003) rovněž jako vzor pro postavu Švejka 

určil Josefa Švejka, který prý jako legionář svému předválečnému příteli Haškovi 

zachránil život, když ho nezatkl, ale nechal utéct. 
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Základní charakteristika Švejka, typická pro poválečné Osudy, je 

zde v podstatě již plně přítomna:  

„Dobrý voják Švejk slouží až do roztrhání těla, jak se na vojně říká. Přitom 

však vyvádí v horlivosti, jak chce sloužit císaři pánu až do posledního vzdechu, 

takové skopičiny, že ho chtěli již poslat domů. Vzpíral se ze vší síly tomu, aby byl 

superarbitrován, a když již superarbitrační řízení mělo s ním být skončeno 

a superarbitrační komise se usnesla, aby byl poslán domů, tu noc utekl 

z nemocnice a dezentýroval, jen aby mohl ještě dál sloužit císaři pánu až do 

posledního vzdechu.“ (Haškovo uvedení příběhu v Dobré Kopě, citováno podle 

Pytlík 1983, s.  137) 

Nápad s pitomcem u kumpanie Hašek také využívá v nově 

založeném kabaretu Strany mírného pokroku v mezích zákona4. Roku 

1912 pak vychází knižní vydání sbírky povídek Dobrý voják Švejk 

a jiné podivné historky (Soldán 1982, s.  137 a 190 ). Tato kniha, 

která náleží spíše žánru grotesky než satiry (Soldán 1982, s.  138), 

zaznamenala slušný čtenářský úspěch. Rozlet nápadu však za první 

světové války zastavila cenzura (Pytlík 1983, s.  140).  

V první světové válce zažije Hašek celou řadu příhod podobným 

těm, které později využije v Osudech: jako simulant se toulá  po 

hospodách, octne se v rakouském vězení, je vyloučen ze školy 

jednoročních dobrovolníků a nakonec se dostane do ruského zajetí 

a přejde k legiím. V románu později využije i lokalit, které za války 

navštívil (Pytlík 1983, s.  141–149; Soldán 1982, s.  90–95). 

Do Osudů se promítnou také některé dílčí detaily a motivy ze 

satir a fejetonů psaných pro legionářský časopis Čechoslovan (Pytlík 

1983, s.  152).  

Vyvrcholení Haškovy válečné tvorby představuje Dobrý voják 

Švejk v zajetí, který vychází v Kyjevě r. 1917. Hašek navazuje na 

předválečné  protiválečné i  legionářské fejetony, přechází však 

                                       

4 Knižně byly hry kabaretu vydány souborně zásluhou M. Laiskeho a R. Pytlíka 

roku 1976 jako Jaroslav Hašek a druzí. Větrný mlynář a jeho dcera. Kabaretní 

scény a hry bohémské družiny Jaroslava Haška. 
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k delší formě (novela) a grotesku předválečného Švejka nahrazuje 

politickou satirou (Soldán 1982, s.  138).  

V novele se uplatňuje přímé pojmenování; povahové i situační 

detaily jsou vyhroceny, ironie projasňována a zjednodušována. Konec 

je vyloženě agitační: Švejk zastřelí svého důstojníka a nechá se 

zajmout (Pytlík 1983, s.  153–55).  

K poválečným Osudům má novela oproti povídkám blíže jednak 

Švejkovou psychologií, která je i v ní zcela stereotypní, tj. „klid, 

nevinný pohled modrých očí, odzbrojující spokojenost v každé 

situaci“ (Pytlík 1983, s.  157), jednak nárůstem autobiografických 

prvků oproti předválečnému období (Pytlík 1983, s.  153).    

Objevuje se i řada  motivů, které se později uplatní v Osudech 

(viz Pytlík 1983, s.  156). Většinou je však jejich zpracování velmi 

přímočaré; novele schází jemná ironie Osudů (Pytlík 1983, s.  149).  

Kvůli patosu a agitační účelnosti tak Dobrý voják Švejk v zajetí 

působí schematicky (Pytlík 1983, s.  156–159). Jeho humor je 

přímočarý: je ve službách angažované agitace, která byla v dané 

chvíli pro Haška důležitější. „Hesla o  „velké době“, boji „za svatou 

věc“, jež jsou v poválečných Osudech dobrého vojáka Švejka 

zesměšněna, byla u Švejka z roku 1917“ ještě míněna vážně, 

v duchu legionářského vlastenectví (Soldán 1982, s.  139, citace 

tamtéž). 
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4. Vznik románu o  Švejkovi 

První světový konflikt i zkušenost s ruskou revolucí znamenaly 

pro Haška životní zlom.  

Pytlík (1983, s.  32) zastává názor, že se Hašek vrátil z války 

„smířlivější, tolerantnější, unavenější“. Přestože si s sebou z Ruska 

přivezl družku5, za což byl dokonce obviněn z bigamie (Soldán 1983, 

s.  113), pokusil se i o  smíření s Jarmilou Haškovou, svou českou 

manželkou.   

Tato smířlivost a tolerance se promítá také do jeho tvorby. 

Určujícím momentem pro Haška zřejmě byl osobní střet s ostrým 

kontrastem mezi ideály a praxí:  v Rusku to byly ideály komunistické 

revoluce, doma národní ideály čerstvě založené republiky. Pytlík 

(1983, s.  36), zmiňuje pouze velmi střízlivý pohled Haška na 

ideologii První republiky a považuje – nebo je vzhledem k dobovým 

poměrům nucen považovat – Haška za přesvědčeného komunistu. 

Jedná se však spíše o  dobovou tendenci česko(slovenské) 

i sovětské literární kritiky: Hašek asi nevnímal politiku z vyššího 

a širšího hlediska (Soldán 1982, s.  37) a se žádným ze směrů, 

k nimž bývá přiřazován, se trvale nesblížil. Z anarchismu se vyléčil 

během měsíčního pobytu ve vězení ještě před válkou (Soldán 1982, 

s.  44–45) a komunismus osobně poznal v Rusku, kde však mimo 

jiné chvíli náležel i k slavjanofilskému konzervativnímu křídlu 

v legiích (Soldán 1982 s.  97). Jak to s jeho vztahem ke komunismu 

skutečně bylo, není zcela jasné (Soldán 1982, s.  111–112). Zdá se, 

že Hašek zpočátku upřímně hledal v bolševické věci smysl, ale záhy 

seznal, jak se věci mají a vrátil se do vlasti již naprosto bez iluzí (Rak 

2003, s.  20).   

Po válce se jeho životním postojem „stává skepse [...], jevící se 

navenek ostentativní lhostejností a netečností vůči všemu dění“ 

                                       

5 Oženil se s ní r. 1920 v Krasnojarsku (Soldán 1983, s.  96). 
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(Pytlík 1983, s.  36). Bodrost veselého pijáka nahradila ironická 

posměšnost člověka, který pije, aby zapomněl (Rak 2003, s.  20). 

Tento nový postoj k životu nalezl na pražském Žižkově, kam se 

spisovatel nedlouho po válce přestěhoval, ideální prostředí (Pytlík 

1983, s.  44). Haškův vztah ke světu mohl srůst s atmosférou této 

čtvrti:  

„Žižkov byl periférií, [...] prostředím sociálních rozdílů a krajností. Žižkovské 

podsvětí bylo neustále na štíru se zákonem; je nedůvěřivé vůči policii a nezajímá 

se o  minulost přestěhovalců. Zloději a kasaři, kteří se před policií cítili ohroženi, 

ztráceli se v nekonečné spleti žižkovských dvorků a pavlačí. V rázovitých 

žižkovských hospůdkách oživují divoké a brutální hry a zábavy, jejichž základem je 

nenávist k šosákům a k představitelům vládnoucí moci. Gaminská ironie této čtvrti 

se vyznačuje šklebem i metaforou, jež dovede být ošklivá, podezřelá, potměšilá, 

zrádná, jedovatá, pokoutní, ukrutná, sprostá, ale i hluboká.“ (Pytlík 1983, s.  44) 

Skepse je dobře patrná i v Haškově tvorbě, angažovaný tón próz 

válečných nahrazuje nevzrušený postoj k okolnímu dění. 

Nevzrušenost umožňuje odstup a odstup znamená „nenápadn[ou], 

leč přesvědčiv[ou] převah[u] nad zobrazovanou skutečností“. V rámci 

této perspektivy je „velké [... ]vždy prosté a elementární“ (Pytlík 

1983, s.  37), a není proto radno věnovat mu přespříliš pozornosti, 

nebo jej brát příliš vážně.   

Na Žižkově byl Haškovi věrným kumpánem místní rodák 

František Sauer, pašerák cukerínu, který se mj. proslavil při strhnutí 

mariánského sloupu na Staroměstském náměstí či organizací 

rekonstrukce bitvy na Vítkově. V rozporu s historickou skutečností 

zahnali při opakování bitvy křižáci husity na útěk (Pytlík 1983, 

s.  45).  

Nové rysy Haškovy tvorby je možno najít už v sérii Velitelem 

města Bugulmy (Hašek 1966; Pytlík 1983, s.  64). Jedná se o  deset 

povídek, v nichž se humornou formou ukazuje, jak se „prostý člověk 

ztrácí ve víru doby“, ale jak je zároveň zárukou zachování hodnot, 

„a to zvláště v kontrastu s pomíjivostí [...] vlasteneckých hesel 

a symbolů“ (Soldán 1982, s.  118). Hašek v tomto, podle Pytlíka 
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(1983, s.  56), autobiografickém povídkovém cyklu vlastně zúčtoval 

s „krutým panoptikem revoluce“ (Rak 2003, s.  20).   

Přestože od různých nakladatelství (Svěceného a Tribuny) Hašek 

přijal objednávky na pokračování švejkovského seriálu, odkládá své 

sliby a r. 1921 dokončuje pro Tribunu knihu humoresek s názvem 

Pepíček Nový a jiné historky (Pytlík 1983, s.  53). 

„V této době, patrně koncem února [1921], přichází rozhodující 

nápad: odtrhnout Švejka od tematiky [striktně] autobiografických 

seriálů [a dát mu novou podobu].“ Zachytit prostřednictvím této 

postavy osud běžného člověka za světové války (Pytlík 1983, s.  53).  

Alexandra Lvová, Haškova ruská manželka, si na tyto chvíle 

velmi dobře vzpomíná:  

„Jednou koncem února přišli se Sauerem domů v dobré náladě. Smáli se, 

objímali a Jaroslav prohlásil, že dostal nápad. Bude psát o  vojáku Švejkovi. Řekl 

mi, že tohle bude něco docela jiného, tohle že bude skutečná literatura. Vysměju 

se všem těm pitomcům, a zároveň ukážu, jaká je naše pravá povaha a co dokáže.“ 

(citováno podle Pytlík 1983, s.  54) 

Nové dílo chtěl Hašek snad původně vydávat v nějakém 

levicovém nakladatelství (Pytlík 1983, s.  54, s odkazem na svědectví 

redaktora B. Šafáře), ale nakonec začal Švejka vydávat sám – 

s Frantou Sauerem. Hašek a Sauer údajně nechtěli přijít o  zisk. Ve 

skutečnosti hrála asi větší roli neochota nakladatelů riskovat peníze 

v podniku s velmi nejistým výsledkem. Nakonec se po četných 

trampotách dvojici podařilo získat potřebné finanční prostředky od 

žižkovského fotografa Václava Čermáka (Pytlík 1983, s.  54). Obálku 

nakreslí Josef Lada, který se s oběma přátelil (Pytlík 1983, s.  53). 

Problémy se vyskytly i při tisku: „[ř]editel i faktor tiskárny mají 

obavy, že policie Švejka zabaví kvůli některým drsným výrazům“ 

(Pytlík 1983, s.  55). První sešit nakonec vychází 14. 3. 1921 (Pytlík 

1983 , s.  55). 

Tento sešit pak opravdu vzbudil prudkou reakci veřejnosti: 

Čermáka  dokonce dopis od ministerstva kultury vyzývající k zaslání 
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exempláře knihy k posouzení – recenze ve Vinohradských listech prý 

knihu označila za hnusnou – přiměl od vydávání Švejka odstoupit 

(Pytlík 1983 s.  56 s odkazem na Franta Habán ze Žižkova, Praha 

1922, s.  374). 

Vulgární slova a drsný styl Švejkův způsobil, že někteří 

nakladatelé, na něž se Hašek se Sauerem obrátili se žádostí 

o  distribuci knihy, pohoršeně odmítli. Sešity s příběhy dobrého 

vojáka tak kolportovali Hašek se Sauerem a svými kumpány osobně. 

I proto se jejich další vydání – první díl byl zakončen 8. sešitem – 

prodlužovalo (Pytlík 1983, s.  57). Za takových podmínek je nasnadě, 

že se v Haškově případě nejednalo o  umění pro umění. Hašek byl na 

svých sešitech existenčně závislý: byl především bohémem a teprve 

pak literátem (Pytlík 1983, s.  63). Osudy také zřejmě, přes tvrzení 

Lvovské, neměly opravdu vážné ambice. Měly konkurovat v první 

republice populárním příběhům Nata Pinkertona a Nicka Cartera 

(Soldán 1982, s.  135). 

Mnohem více než dobová literatura – tu Hašek příliš nesledoval – 

se na Osudech podepsalo prostředí pražských žižkovských krčem 

(Pytlík 1983, s.  77). Přestože Hašek většinou historek vymýšlel sám, 

neváhal do díla zakomponovat ani historky druhých (Pytlík 1983, 

s.  89). Zajímaly jej recepty z kuchařek, katechismus, slabikář, 

Brehmův Svět zvířat a inzeráty v novinách (Pytlík 1983, s.  77 

s odkazem na Suk-Sauer, In memoriam, 1925, s.  48). Velkou část 

příběhů navíc vyprávěl náhodným návštěvníkům a vybíral pak 

motivy, které je zaujaly (Pytlík 1983, s.  77). 

Přesto, nebo právě proto, nelze Haškovi upřít opravdovost: byl 

bezohledně upřímný vůči světu i sobě samému (Pytlík 1983, s.  91). 

A opravdovost, tj. jednota života a díla, je v této době pro kritiku, 

a to nejen českou, ale např. i pro Karla Krause, měřítkem umělecké 

kvality. 

Haškův styl života byl sice po stránce ideové integrální součástí 

jeho tvorby, ale z praktického hlediska působil na pokrok v psaní 
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navýsost negativně. „Bohémský život a podivuhodná nakladatelská 

činnost vyčerpávaly už Haška natolik, že není schopen udržet tempo 

započaté práce“ (Pytlík 1983, s.  76).  

Nakonec se jako spásné řešení – Hašek mezitím přechodil zápal 

plic – jeví nabídka malíře Panušky: Haška vezme s sebou do Lipnice. 

Hašek si situaci velmi pochvaluje, bydlí ostatně přímo v hospodě 

a Panuška se zavázal za jeho útratu (Pytlík 1983, s.  78). 

Záhy si zde však vytvoří podobné zázemí jako v Praze; jeho 

životní styl se vrací do starých kolejí a Hašek je zase bez prostředků 

(Pytlík 1983, s.  78 – 79).  

Haškovy finanční problémy přiměly nakonec Frantu Sauera 

k jednání s nakladatelem Adolfem Synkem, „který ihned vystihl, že 

se jedná o  obchod, při němž se vyplatí riskovat“ (Pytlík 1983, 

s.  79). Sauer chtěl na Haškovi vymoci další pokračování, Hašek však 

odmítl psát a nakonec se Sauerem rozešli (Pytlík 1983, s.  79).  

U Adolfa Synka však přesto v polovině července 1921 vyšel 

knižně první díl Osudů (Pytlík 1983, s.  79). Komerční úspěch byl 

okamžitý: do konce roku 1921 vychází první díl celkem pětkrát, 

druhý dvakrát (Pytlík 1983, s.  84; Soldán (1982, s.  124) uvádí pro 

první díl 6 vydání do roku 1922 a pro druhý Na frontě r. 1922 čtyři 

vydání). Třetí díl, Slavný výprask vyšel r. 1922 hned dvakrát, čtvrtý 

díl, Pokračování slavného výprasku posmrtně r. 1923 (Soldán 1982, 

s.  124). 

Popularitu Švejka zvýšila také dramatizace bezprostředně po 

knižním vydání. Premiéru uvedl E. A. Longen, který byl také autorem 

divadelního zpracování, 2. 11. 1921 na Revoluční scéně (Pytlík 1983, 

s.  84). Longenovi sice scházelo Haškovo povolení – odvolával se na 

údajný souhlas Sauera –, vše však nakonec skončilo dohodou. Na 

Haškův popud odstranil Longen rozdělení hry do epoch,  Haška navíc 

přesvědčily velmi dobré kritiky a vynikající výkon Karla Nolla v titulní 
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roli (Pytlík 1983, s.  84)6. Nejvýznamnější z nich byla kritika Maxe 

Broda v Prager Abendblatt 7. 11. 1921 (Brod 1923), která v recepci 

Švejkovské látky sehrála klíčovou úlohu. 

Způsob Haškova psaní ani života se však prací pro nakladatele  

Synka a pro Revoluční scénu v Adrii nijak nezměnil: nadále si 

udržoval velmi vlažný vztah k povinnostem. Nepomohlo ani 

angažování sekretáře Klimenta Štěpánka (Pytlík 1983, s . 84), navíc 

byl obrovský úspěch Švejka vodou na mlýn Haškova bohémství. 

Mimo jiné mu také umožnil zakoupit domek v Lipnici a pustit se do 

jeho přestavby. Hašek přitom nešetřil penězi, takže mu nakonec 

nezbylo na nové matrace a i nadále spal na staré péřové vložce 

(Soldán 1982, s.  125). 

Příliš dlouho se však Hašek z nového domku netěšil. Brzy vážně 

onemocněl: životní útrapy, silné kuřáctví a především alkoholismus 

a špatná životospráva vůbec vážně podlomily jeho zdraví (Soldán 

1982, s.  126). Už na sklonku roku 1922 se Hašek vůbec nemohl 

pohybovat, seděl u okna a byl vděčný za každou návštěvu (Soldán 

1982, s.  126). 

Nakonec nedokončil ani Švejka, kterého snad původně chtěl, jak 

vyplývá z reklamního plakátu na román (Pytlík 1982, s.  65), dovést 

přes ruskou revoluci až do první republiky7. Text románu však skončí 

prasečími hody v první polovině války: 3.1. r. 1923 Hašek umírá na 

selhání srdce (Soldán 1982, s.  130). 

Po Haškově smrti na přání nakladatele pokračuje v psaní Karel 

Vaněk, který je za to v některých novinách tvrdě kritizován, ale třeba 

Marií Majerovou chválen (Mědílek 1983, s.  64–65).  

                                       

6 V meziválečném období se objevil bezpočet švejkovských dramatizací, při 

nichž často docházelo k politické aktualizaci, seznam představení udává Mědílek 

(1983, s.  207–225 a 250–251). 
7 Podle Pytlíka (1983, s. 56) to potvrzuje hypotézu, že Osudy Hašek přímo 

navazoval na své poválečné vzpomínky a na povídky z Bugulmy. 
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Poměrně záhy se objevují také zpracování filmová, z nichž 

některé původní látku rovněž rozvíjejí dále. Od roku 1926 do konce 

30. let vzniklo celkem šest hraných filmů se švejkovskou tematikou. 

Pět z nich přímo čerpá z epizod románu; Švejk v ruském zajetí 

a Švejk v civilu se (v druhém případě velmi volně) inspirují 

pokračováním Osudů od Karla Vaňka. Ve třech filmech Gloriafilmu 

a jednom Elektrafilmu, podobně jako v divadelní hře, ztvárnil hlavní 

roli Karel Noll. Noll se také objevil ve filmu Martina Friče Osudy 

dobrého vojáka Švejka, který vznikl sestříháním tří produkcí 

Gloriafilmu r. 1930 (Český hraný film I 1995, s.  56–57 a 198–200; 

Český hraný film II 1998, s.  76; Klos–Tausig 1983, s.  18–22 ). 

Do r. 1948 bylo Vaňkovo pokračování řazeno k Haškovu textu, 

v dalších českých vydáních se však od této praxe upustilo (Pytlík 

1983, s.  408). Jednalo se o  důsledek toho, že se Osudy najednou 

octly mezi velkou literaturou, což s sebou samozřejmě přineslo snahu 

o  kanonizaci textu, potřebu román očistit, vydávat jen Švejka 

skutečného, nikoliv trapnou náhražku.  

Jak však Vaňkův Švejk vypadá? 

Jeho dílo je proti Haškovu významově mnohem chudší, 

vyznačuje se značnou stereotypností (Pytlík 1983, s.   248) 

a vulgárnost je zde v podstatě samoúčelná. Tak to alespoň vidí 

kritika, konkrétně Zdena Ančík (1951b, s.   835): „Švejk Jaroslava 

Haška je humanista, [...] Švejk Vaňkův lidi nenávidí.“    

Stupňuje se v něm drsnost příběhu, Švejk opět agituje, zbavuje 

se ironické masky, také proto, že Vaněk více zkonkrétňuje jeho 

psychologii a vyprávění se stává těžkopádnějším a prvoplánovějším, 

přímočařejším. 

Právě Vaňkův text měl zřejmě ještě před druhou světovou 

válkou značný vliv na hodnocení Švejka oficiální kritikou; alespoň 

z dnešního pohledu se zdá, že skutečnosti, které Švejkovi tato kritika 

vytýkala jsou právě výraznými prvky románu Vaňkova (Pytlík 1983, 

s.  410). Recepcí díla se zabývá následující kapitola. 
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5. Češi svému Švejkovi rozumějí 

Přestože Osudy se v podstatě bezprostředně po vydání setkaly 

s velkým úspěchem u publika – jak bylo uvedeno výše, následovala 

vzápětí další vydání a dramatizace –, reakce oficiální literární kritiky 

byla jiná. 

Akademické kruhy existenci Osudů zprvu vůbec odmítly brát na 

vědomí. Důvodem byla skutečnost, že se v případě tohoto románu 

podle tehdejších kritiků nejednalo o  literaturu v pravém slova 

smyslu, tedy o  literaturu vysokou, ale pouze o  kratochvilné čtení.  

Velkou roli samozřejmě sehrálo prostředí, z nějž Švejk i Hašek 

vzešli. O  problémech, na něž Hašek se Sauerem při distribuci svého 

románu narazili, ostatně již řeč byla: jazyk románu si nebral žádné 

servítky, což na tehdejší dobu zdaleka nebylo obvyklé. Vulgarismy, 

užití hovorového jazyka a formální nevytříbenost také značně 

přispěly k tomu, že se oficiální kritika odmítla Osudy  zaobírat jako 

textem literárním a Švejka i Haška, přestože se po jeho smrti 

objevila celá řada nekrologů, vzpomínkových publikací i novinových 

seriálů8, prostě ignorovala (Pytlík 1983, s.  256, 259). 

Je třeba si také uvědomit, že bezprostředně po válce převládl 

v české společnosti nacionalistický elán; panovalo všeobecné 

nadšení, že se konečně podařilo dosáhnout vlastní státnosti 

a veškeré úsilí mělo být (alespoň teoreticky) věnováno rozvoji 

národa. Od občana se očekávalo plnění povinností. To, co se 

z nového pohledu jevilo jako žádoucí pro prostředí habsburské 

monarchie – zesměšňování státních autorit, armády, budování 

paralelních společenských struktur, sabotáž všeho druhu –, bylo nyní 

naprosto nepřijatelné.  
                                       

8 Z autorů nekrologů chci uvést alespoň Josefa Horu, Alfreda Fuchse, Josefa 

Koptu. Haškovi se ve svých knihách věnovali jeho staří žižkovští kumpáni Z. M. 

Kuděj, Franta Kysela (tj. Sauer), František Langer a Josef Mach; Jan Morávek psal 

o  Haškovi na pokračování v Českém slově (Pytlík 1983, s. 265). 
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Mělo se za to, že v důsledku demokratizace a odstranění starých 

neduhů už žádný Čechoslovák nebude cítit potřebu, ba nebude mít 

ani právo se od nového státu distancovat.  

Tentokrát byl stát a jeho instituce prostě náš, a jakékoliv 

podrývání nebo i zpochybňování jeho autority bylo zároveň 

zpochybňováním (nově vzniklého) československého národa a jeho 

národního programu, který pochopitelně obsahoval celou řadu 

vznešených ideálů.  

Literatura byla důležitá jako způsob národního života, jako 

výkladní skříň dosažených úspěchů i jako prostředek k posilování 

národního ideálu, který jako naprosté novum ještě nestihl zakořenit, 

i když byla různě dokládána jeho historičnost9. A právě z hlediska 

tohoto národního ideálu i didaktiky jeho šíření a zvelebování 

představovaly Osudy text velmi problematický. 

Všeobecně se totiž mělo za to – a obliba románu10 sloužila jako 

pádný důkaz správnosti těchto teorií – že se Haškovi podařilo 

literárním typem Švejka postihnout určité nadindividuální konstanty 

české mentality (Pytlík 1983, s.  261): to, co vešlo do širšího 

povědomí jako švejkovina. Termín sám poprvé použil Ivan Olbracht 

v kritice o  níž bude řeč níže, podle Pytlíka (1983, s.  263) jí mínil 

však jen „sociální vlastnosti literního typu, nikoliv sociologický 

fenomén“11. Švejkovina je koneckonců to hlavní, co si Švejkem 

spojuje česká společnost dodnes.  

                                       

9 Celý spor o  smysl českých dějin, jehož hlavními protagonisty byli Josef 

Pekař a T. G. Masaryk je ve své podstatě sporem o chápání tradice českého resp. 

československého národa a toho, co to národ vůbec je.  
10 Podle knihovníka Františka Lipše kniha doslova ovládla národ (Mědílek 

1983, s. 66) 
11 Pytlík však předpokládá, že lze obě stránky věci od sebe odlišit. S jeho 

názorem se neztotožňuji. Ostatně je tato práce, stejně jako literatura v ní citovaná 

o  Švejkovi knize, nebo o  Švejkovi jako sociologickém fenoménu? Pytlík (1983, 
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Většinový názor na Švejka shrnul Karel Vaňek v článku Za 

mrtvým humoristou, který otisklo 6. 1. 1924 v Dělnické besídce Rudé 

právo: „Hrát mariáš je důležitější než celá světová vojna, prohlašuje 

Švejk, jda na frontu, to je krédo devíti desetin těch, kteří tam byli.“ 

(citováno podle Pytlík 1983, s.  276).  

Jistě, hodnotové pojetí pramálo vznešené. A sotva slučitelné 

např. s Masarykovou koncepcí národa bytostných demokratů. 

Nekonvenovalo však ani pravicověji založeným národovcům 

a samozřejmě ani katolíkům.  

První světová válka, to byl pro národovce příběh hrdinských 

legií, tak jak jej podal Rudolf Medek v cyklu Anabaze, jehož první díl 

vyšel prakticky souběžně s Osudy (Pytlík 1983, s.  276–277, Soldán 

1982, s.  162–163). Ostatně, jak podotýká Rak (2003, s.  20), velmi 

výmluvné je také označení Švejkova putování za regimentem jako 

„budějovické anabáze“, spojené s naprostým mlčením 

o  Čechoslovácích na Sibiři, tehdy vrcholu národní mytologie.  

Nacionalistická kritika pociťovala jako hanbu, že by mohl místo 

hrdinského cyklu jako obraz války sehrát ve veřejném prostoru 

daleko významnější roli Švejk. Švejk, tento politováníhodní šašek, 

zbabělec, idiot, poživačník a sprosťák, „jenž docela tvrdošíjně 

a s úspěchem popírá nejen válku, ale i stát, mužnou čest, hrdinství 

a vlastenectví.“ (Novák 1994, s.  264; jako protiklad k Haškovi staví 

hned na následující straně „rytířského“ Rudolfa Medka). Mimo 

mravního úpadku národa vlastního – a jeho branosti – spatřovali tito 

lidé velké nebezpečí také v rozšíření Švejka v zahraničí a neblahém 

dopadu tohoto rozšíření na obraz národa.   

Nepřekvapí proto, že oficiální kritika o  Osudech nejdříve mlčela 

– Ottův literární slovník z roku 1923 Haška vůbec nezmiňuje. 

Nezůstalo jen u ignorování. Roku 1925 dokonce ministerstvo národní 

                                                                                                                

s. 302) soudí, že první diskuse o Švejkovi ztroskotala právě na směšování 

„apelativní[ch] vlastnost[í] uměleckého díla [...] s významy, jež jsou dílu cizí“. 
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obrany nařizuje, aby byl román vyřazen z vojenských knihoven 

(Mědílek 1983,s. 65). 

Po úspěchu Švejka v Německu v druhé půli r. 1926 kritika sice 

Švejka začíná brát na vědomí, hodnotí jej však velmi negativně 

(Pytlík 1983, s.  266). Tak Arne Novák už ve Stručných dějinách 

české literatury, podobně i v německé verzi Českého písemnictví 

z ptačí perspektivy z roku 1923 a v přehledu české literatury pro 

Handbuch der Literaturwissenschaft z téhož roku, kde na s.  105 

píše: 

„Zur Weltruf gelangte dank seinem paneuropäischen Defaitismus und seiner 

unerschöpflichen Trivialität Jaroslav Hašek  (1883–1923), ein ganz unliterarischer 

Schrifsteller, als er den unwiderstehlichen Kriegstypus, den ‚braven Soldaten 

Schwejk‘ (1921) schuf, einen feigen und abgeschmackten, sich idiotisch 

gebärdenden Possenreißer, der mit dem Siegeslächeln seines zynischen 

Übergewichts aus der k. u. k. Armee seine gesunde und stinkende Haut rettet.“ 

(citováno podle Petr 1963, s.  204).   

Podobně smýšleli o  Švejkovi také Tomáš z Hradce a šifra  

B. Z-ová, která v Přítomnosti kritizovala švejkovinu, snad přijatelnou 

za Rakouska, ale ne za republiky (Mědílek 1983,s. 65).  

K opravdu výrazné vlně útoků na Švejka z národních pozic 

zavdal už před zlomovým článkem J. O. Novotného 26.11. 1926 

(Novotný 1926) podnět Josef Kopta v Přítomnosti článkem o  českém 

všiváctví (Pytlík 1983, s.  277).  Tyto kritiky nemířily ani tak na knihu 

samotnou, jako spíš na to, co jejich autoři považovali za negativní 

rysy národní mentality a čeho se Švejk stal symbolem. Kopta totiž 

právě Švejka označil za klasický příklad českého všiváctví, které však 

nechápal výlučně negativně. Narozdíl od něj Jaroslav Durych v článku 

Český pomník v Rozmachu č. 4. 15.3. z r. 1927 Švejka odsoudil. 

Označil jej sarkasticky za „pomník české intelektuality, české morálky 

a českých vlastností“ (citováno podle Pytlík 1983, s.  278). Skrze 

kritiku Švejka však Durych mířil především na ctitele americké 

pragmatické filozofie kolem Karla Čapka, jak se ukázalo ze zařazení 

článku do sbírky esejů Ejhle člověk! v roce 1928. Na Durychovu 
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kritiku reagoval F. X. Šalda (Pytlík 1983, s.  279), který vyzdvihl 

Švejkovu opravdovost, odpor k autoritě, ale zároveň konstatoval, že 

„Švejk je svého druhu pomník, a dokonce pomník hanby – jenže ne 

hanby českého lidu, nýbrž těch, kteří jej tak ponížili a potupili tím, že 

mu vzali všecku možnost obrany čestné a slušné, až se musel bránit 

tak, jak se bránil právě Švejk.“ (Zápisník 1, 1928, s.  17, citováno 

podle Soldán 1982, s.  163). Šalda sice Švejka bránil, ale spíše jako 

dokument o  určité době než jako velké literární dílo, jak vyplývá 

z jeho stati Nejnovější krásná próza česká z roku 1934 (Soldán 1982, 

s.  163). 

Druhá polovina 20. let přinesla klíčovou stať Josefa Otty 

Novotného (1926) Rehabilitace J. Haška v 8. čísle Cesty z 26. 11. 

1926, reagující na ohlas Švejka v Německu. Novotný podobně jako 

Šalda navrhoval chápat Švejka jako historický dokument, 

v Novotného případě jako dokument o  jediné možné formě odporu 

(Pytlík 1983, s.  281). 

Další kolo polemik odstartoval Josef Kodíček svou statí v Tribuně 

z 10.4. 1927. Přiřkl sice Haškovi genialitu, ale omezil význam Švejka 

na první světovou válku, čímž v podstatě navázal na Novotného. 

Švejk v jeho pojetí ztělesňoval soubor charakterových vlastností  pro 

obtížnou dobu (Pytlík 1983, s.  282).  

Proti tomu se ostře postavil v Lidových novinách Vladimír 

Vodička, který odmítl tvrzení, že Švejk je zosobnění českého člověka 

za války, a namítal, že proti tomu protestují statisíce českých vojáků 

a legionářů.  

Arne Novák ve své přednášce k Týdnu české knihy zase stavěl 

proti negativnímu typu Švejka typ pozitivní – Babičku12 Boženy 

Němcové (Pytlík 1983, s.  282). B. Koutník v článku Švejk 

                                       

12 Při obraně kvalit české literatury bývá čato z nějakých, autorovi této práce 

ne zcela pochopitelných důvodů, mnohdy argumentováno právě Babičkou. 
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u literárního raportu v Přítomosti č. 26. z 7.7. 1927 konstatuje, že ze 

Švejků nelze stvořit demokracii (Pytlík 1983, s.  282). 

V září 1927 se  v Přítomnosti č. 37, do polemiky znovu zapojuje 

Josef Kopta a ve smířlivém duchu chce ve Švejkovi vidět především 

nástroj na odhalení blbství Rakouska (Pytlík 1983, s.  285). 

To už nicméně byl na světě článek Karla Kreibicha vykládající 

v německém listu Vorwärts Švejka jako specificky český národní typ 

a obávající se jeho pasivity – zvláště v souvislosti s rostoucí 

popularitou románu. Jeho článek přetiskla, v  6. čísle r. 1926 česká 

Avantgarda. Zevrubněji se článku věnuji v kapitole věnované 

německé recepci Osudů.  

V tomto duchu se pak 15. 4. 1928 ve fejetonu Národních listů do 

Švejka k desátému výročí republiky pouští Viktor Dyk. Posuzuje 

Švejka z hlediska brannosti národa (Pytlík 1983, s.  288) a dochází 

k závěru, že pro národ Chelčického je nebezpečné mít Švejka za 

hrdinu (Mědílek 1983, s.  67). Protikladem Švejka mají být podle 

anonymního článku z Nové Svobody z 19.4. 1928, jak jinak, legionáři 

(Mědílek 1983, s.  67). 

Do polemiky se zapojí ještě mnoho různých autorů: Dykovy 

názory hájí např. Bohuslav Koutník či Jaromír Borecký. Na obhajobu 

Švejkova aktivismu napsala do č. 9–10 z 1928 Avantgardy na 

pozvání překladatelka Grete Reinerová (1928). 

Po námitkách Julia Fučíka ve Válce se Švejkem v Tvorbě č. 9–10 

z roku 1928 (podrobněji níže) a Josefa Hory v Literární novinách č. 9 

z 26. 4. 1928 však i Dyk svým článkem v Signálu č. 1 z prosince 

1928 uznal demokratičnost a republikánskost Švejka (Pytlík 1983, 

s.  290; Mědílek 1983, s.  69).  

Ve stejném roce se F. Kovárna v Signálu č. 4 z r. 1928 pokusil 

vysvětlit Švejka z pozic pragmatické filozofie. Jednalo se 

o  opožděnou reakci na Durychovu kritiku Švejkovy ubohosti. Švejk 

je pro Kovárnu ztělesněním hodnotového realismu, jeho předností je 

vitalismus. V něm a v odporu k hrdinským gestům vidí styčné body 
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mezi filozofickými východisky Osudů a názory českých pragmatiků 

včele s K. Čapkem (Pytlík 1983, s.  302). I pragmatik jako Karel 

Poláček však neopomněl zdůraznit Švejkovu lidovost a sociálnost ve 

své  přednášce O  humoru v životě a umění, což souviselo s širším 

chápáním humoru a anekdoty jako prostředků lidových, a také 

Haškovu realistickou drobnokresbou (Pytlík 1983, s.  303).    

Akademický diskurz nicméně v publikacích Arne Nováka (1994; 

původně součást Československé vlastivědy z r. 1933) a Karla Poláka 

(Dějiny české literatury pro sborník Poznání z r. 1935) ve 30. letech 

ovládalo negativní hodnocení románu. Švejk byl zrůdou, která se 

zrůdně i vyjadřovala (Pytlík 1983, s.  306 – 307). Pokud tedy oficiální 

kritice Švejk vůbec stál za zmínku: František Götz se ve své studii 

Český román po válce z r. 1936 o  Osudech zmiňuje jen jednou větou 

(Mědílek 1983, s.  76).   

Záminkou pro odsouzení Švejka býval od počátků jeho styl 

(Pytlík 1983, s.  266), který představoval velmi odvážný pokus 

o  „fixaci velkoměstské periferní slovesnosti“ (Pytlík 1983, s.  266). 

To bylo pro prostředí první republiky asi stejně nepřijatelné jako 

Švejkovo odmítání ideálů – i psaní jazykem společenské periferie se 

rovnalo útoku proti „sakralizovaným hodnotám“ (Pytlík 1983, s.  268) 

národa. Pod vlivem purismu národního obrození se totiž důraz kladl 

na jazykovou čistotu, hovorové vlivy byly potírány. Vůbec první 

známá kritika Osudů v Knihkupeckém oznamovateli z 29. 4. 1921 

doporučuje, aby byla neslušná slova vytečkována (Mědílek 1983, 

s.  62).  

Přesto se v zápětí po vydání objevují i kritiky pochvalné. Ta 

vůbec první zřejmě musela vzejít z prostředí, jež zůstalo českým 

národním ideálem nezasaženo, a kterému proto znevažování 

„sakralizovaných hodnot“ nijak nevadilo. Bylo to prostředí pražských 

Němců, resp. německy hovořících židů a autorem velmi pochvalné 

divadelní recenze byl, jak už bylo zmíněno, Max Brod (Brod 1921 
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a 1994; Pytlík 1983, s.  264; o  Brodovi bude ještě řeč zevrubněji 

v kapitole věnované recepci Švejka v německém prostředí). 

Z jazykově českých kritiků na význam Švejka vůbec poprvé 

upozornil Ivan Olbracht  15. 11. 1921 v Rudém právu. Na 

Olbrachtově kritice je významných několik aspektů. Předně, Olbracht 

považuje Švejka za velkou literaturu, dokonce za nejlepší český 

válečný román. Tím také odmítl vyloučení Osudů z literatury na 

základě jazyka. Zdůraznil naopak jeho funkčnost, která je 

„bezděčným políčkem staré i nové literární estetice a hlavně starému 

a novému literárnímu estétství“ (citováno dle Pytlík 1983, s.  262).  

Olbracht se podobně jako Brod domníval, že ve Švejkovi dal 

Hašek světové literatuře nový typ. Tento typ podle něj vycházel 

z české lidové tradice, navazoval na českého Honzu a byl odrazem 

české národní mentality, a to zejména pokud se týká vztahu ke státní 

autoritě a k válce (Pytlík 1983, s.  262). 

Obdobně smýšlel o  Švejkovi Alfred Fuchs v liberalní Tribuně, 

který rovněž spatřoval v Osudech dílo geniální (Pytlík 1983, s.  263). 

Pondělní noviny otiskly 6. 10. 1924 stať Josefa Hory Zájem 

o  J. Haška, v níž se Hora kritiky vyjádřil  k memoárové literatuře 

o  Haškovi, zároveň však také poznamenal, že Hašek „je jediným 

opravdu českým humoristou tohoto století“ a vyzval literární kritiky, 

aby Švejkovi věnovali zaslouženou pozornost (Pytlík 1983, s.  269, 

citace tamtéž). 

Nato se Haškovi začíná věnovat Julius Fučík. V článku Početí 

dobrého vojáka Švejka (Rudé právo, Dělnická besídka, 4. 10. 1925) 

konstatuje Haškovu uměleckost a  skutečnost, že  „Hašek byl 

pracující umělec“ (citace podle Pytlík 1983, s.  269). Na tento článek 

navazuje další, tentokrát pro časopis Q roku 1926, v němž Fučík 

(1983a) řadí Haška k modernímu umění a zdůrazňuje sociální 

dimenzi jeho humoru s níž souvisí i jeho „kanonizace lidové češtiny“ 

(Fučík 1983a, s.  51, citace tamtéž) a jeho aktivitu.  
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Sociální význam Haškova humoru klade do souvislosti 

s moderním uměním v článku O  humoru, klaunech a dadaistech 

v Sršatci už  roku 1924 i Karel Teige (Pytlík 1983, s.  270), který 

v Devětsilu z r. 1922 zdůrazňoval i Haškovu lidovost (Mědílek 1983, 

s.  52). 

Jak už naznačuje titul článku v Sršatci, rozumí se moderním 

uměním pro tuto chvíli zejména dadaismus. Spojitost Švejka 

s dadaismem později spatřoval i Bedřich Václavek (Václavek 1947, 

s.  89–90). Dada pro Václavka i Teigeho znamenalo mimo vlastního 

uměleckého směru i tragikomickou absurditu světa (Pytlík 1983, 

s.  271), což se dalo velmi dobře vztáhnout i na Osudy. 

Vřelý vztah mladé české avantgardy ke Švejkovi dokládá také 

první ročník časopisu Trn a v něm otištěný článek Franty Sauera 

o  Haškovi stejně jako skutečnost, že druhý ročník téhož časopisu 

uvádí titul Švejk je náš program (Pytlík 1983, s.  271). 

Proč právě mladá generace umělců přijala Švejka za svého? Pro 

dada byl příznačný odpor k systému, racionalitě a záliba v groteskní 

absurditě jakož i negativní vztah k umění (Pytlík 1983, s.  271). Tyto 

rysy souzněly s protestem české avantgardy proti oficiálnímu, 

tradicionalismem prodchnutému, národnímu umění. Navíc kladlo 

dada důraz na kontext a automatismy a tím potlačovalo autorský 

subjekt. Nové umění mělo být podle avantgardních teoretiků uměním 

kolektivním, lidovým, spontánním a mělo se zabývat každodenní 

skutečností bez patosu a lyriky (Pytlík 1983, s.  272). Tato tendence 

stála svým důrazem na skutečnost včetně jejích tabuizovaných částí 

(Pytlík 1983, s.  273) v ostrém protikladu k předválečnému 

symbolismu, který se uchyloval k transcendentálním veličinám 

a který v době nástupu avantgardy představoval hlavní paradigma13.  

                                       

13 Ve smyslu Thomase S. Kuhna (1997) a jeho knihy Struktura vědeckých 

revolucí. 
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Všechny tyto podmínky Švejk splňoval: byl spontánní, lidový, 

dostatečně konkrétní a neštítil se tabuizované skutečnosti. Navíc se 

nijak neostýchal ani před národní velikostí, čímž hrál na notu 

modernímu internacionalismu. Výstižně to shrnul Jindřich Honzl:  

„[T]o vše závisí od svobody jeho humoru, od svobody jeho spontánního 

spisovatelství, které tvořilo lehce, jež se vyjadřovalo přímo, které psalo bez 

uměleckých, morálních, náboženských, vlasteneckých i jiných cenzur.“ (Haškovy 

noviny. Program D 35, s.  10; citováno podle Pytlík 1983, s.  273–274)  

Svou roli nepochybně sehrálo i generační napětí – starší 

generace kritiků z pozic svého paradigmatu prostě Osudy odmítla, 

nastupující mládí se v nich naopak do značné míry zhlédlo; byly zde 

navíc i důvody politické – zatímco pro starší generaci byla Haškova 

anarchistická a komunistická minulost překážkou, pro generaci 

mladou byla jednoznačným pozitivem. Ostatně meziváleční 

obdivovatelé Haška se v drtivé většině rekrutovali z tábora levice (až 

do r. 192914 pod hlavičkou komunistické strany) a už J.  Fučík 

(1983b, s.  76) konstatoval, že Švejk není přátelsky nakloněn 

buržoazii a je mezinárodním typem vojáka všech imperialistických 

armád.  

Pro mladou generaci byla pro přijetí Osudů jako literárního díla 

určující teoretická východiska dada, vitalismu a poetismu, a proto se 

nemohla tak zcela ztotožnit s Haškovou neliterárností (Pytlík 1983, 

s.  275). Švejka navíc vnímala zejména optikou sociologickou, 

Haškovo umění groteskní zkratky ji, s výjimkou úvodních partií 

Teigeho knihy Svět, který se směje, jež přirovnává Švejka k Sancho 

Panzovi (Pytlík 1983, s.  275),  zajímalo až v druhém sledu (Pytlík 

1983, s.  273).  

Olbracht s J. Fučíkem se ke Švejkovi vrátili ve 30. letech. 

Olbracht ve svém článku Deset let od Haškovy smrti vyslovil 

                                       

14 Po bolševizaci KSČ r. 1929 opustila její řady celá řada významných 

levicových intelektuálů, mj. Teige a Vančura.  
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myšlenku o  všelidskosti švejkoviny a Haška přirovnal k Havlíčkovi. 

Pro Fučíka, jehož článek vyšel r. 1939 už pod pseudonymem, byl 

zase Švejk lidovým bojovníkem proti útlaku a nesvobodě (Soldán 

1982,  s.  164–165; Mědílek 1983. s 72). Zde už se jasně projevila 

reinterpretace, kterou v polovině třicátých let Švejk prodělal.  

V této reinterpretaci hrálo významnou úlohu divadlo D 35 E. F. 

Buriana (Pytlík 1983, s.  308). Švejkova zdánlivá pasivita má být 

vyvrácena: oproti dřívějšímu dadaistickému vitalismu se nyní 

v popředí ocitá Švejkova sociálnost (Pytlík 1983, s.  308). V roce 

1935 položilo divadlo D 35 u příležitosti přípravy dramatizace 

Haškových drobných prací významným spisovatelům a kritikům 

otázku Co je pro Vás Jaroslav Hašek? (Soldán 1982, s.  170). 

Odpovídali mimo jiné K. Čapek, F. Halas, J. Honzl, J. Kratochvíl, 

Z. Nejedlý, V. Nezval, I. Olbracht, V. Vančura, J. Voskovec, J. Werich 

či K. Teige. Reakce byly kladné, a nesly se vesměs v rámci 

avantgardního chápání umění. Nezval a Honzl pěli ódy na Haškovu 

imaginaci, Burian na jeho poetizaci všednosti, Nejedlý na jeho 

lidovost, lásku k lidem a nenávist k mocným a Teige na jeho 

revolučnost (Pytlík 1983, s.  310–311). Dokonce i K. Čapek ocenil 

opravdovost Haškova humoru (Soldán 1982, s.  170).  

I snaha udělat ze Švejka protiválečného aktivistu (Pytlík 1983, 

s.  308) však byla některým ochráncům národních hodnot málo.  

Při návštěvě delegace sovětských spisovatelů Sergej Treťjakov 

zapochyboval, je-li záhodno šířit Švejka v době fašismu. Národovečtí 

kritikové se toho chopili a s heslem „Ne Švejk, ale Žižka!“ (Soldán 

1982, s.  170; detailní soupis příspěvků nabízí Mědílek 1983, s.  73–

76) navázali na starší kritiku Švejkovy pasivity a rozpoutali přitom 

opravdovou lavinu. Příznačně opět nešlo ani tak o  dílo samé, jako 

spíše o  jeho dopad a o  Švejka jako symbol. Na národoveckou 

kritiku reagoval Kurt Konrad  článkem Švejk není sám (Soldán 1982, 

s.  170), který odmítl interpretaci Švejka jako geniálního blba i jako 

hrdiny bojujícího proti systému. Celkem logicky argumentoval, že obě 
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vlastnosti v postavě splývají, tak jak se Švejk přizpůsobuje svému 

okolí (Soldán 1982, s.  170). V dalším článku do Tvorby s titulem 

Švejk a Oblomov z 31. 10.1935 však Konrad poněkud upravil své 

stanovisko v duchu marxisticko-leninské dialektiky: Švejk byl 

předchůdcem Žižkovým, což Hašek dokázal svým vstupem do Rudé 

armády, kterým dal vale švejkovině (Soldán 1982, s.  171). Laco 

Novomeský šel ve svém článku Hašek je věčný v Tvorbě č. 1 

roku 1938 ještě dále: „Ten kdo odmítá Švejka ve jménu bojovnosti 

Švejkovi vůbec neporozuměl. Není důslednějšího bojovníka nad 

Josefa Švejka“ (citováno podle Pytlík 1983, s.  312). 

Švejk se tedy nyní měl stát typem aktivního bojovníka proti 

nacismu (Pytlík 1983, s.312), přičemž modelovým příkladem 

bojovnosti byl v dobové mentalitě Žižka15. Podle Vladimíra Dostála 

dokonce Švejk ve 30. letech a za druhé světové války skutečně 

přispěl k sjednocení českého lidu jako rámec pro anekdoty 

o  nacistech (Soldán 1982, s.  172)16.  

Za války se v protektorátním tisku objevuje přirozeně pouze 

kritika švejkoviny, která je společně s civilismem Voskovce a Wericha 

stavěna do protikladu vůči heroismu nového nacistického řádu. Závěr 

je jasný: švejkovina je řízena z jednoho centra, totiž centra 

mezinárodního židobolševismu (Pytlík 1983, s.  313). Švejk také mizí 

z protektorátních knihoven (Pytlík 1983, s.  315). 

Haškovi přátelé Josef Kodíček a Arne Laurin sice Švejka obhajují 

v emigraci, ale v rámci velkého zápasu převládají obavy 

                                       

15 Že paralela s Žižkou (jakkoliv absurdní) je v českém prostředí velmi 

dobrým způsobem, jak vzbudit zdání bojovnosti a zapálenosti se ukazuje např. na 

tom, za jakého nadšení byl jednooký generál Syrový jmenován za krize v září 1938 

předsedou vlády.  
16 Kritický pohled protektorátní jednotu je možné nalézt ve studiích Jana 

Tesaře (2000a, 2000b). Velmi dobře popisují některé jevy české mentality, které 

se významně promítly (a v podstatě dodnes promítají) i do zápasů o  Švejka a do 

pojetí národa vůbec. 
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z rozkladného odkazu této literární postavy (Mědílek 1983, s.  77) 

a Švejk je v časopise Čechoslovák přijímán s rozpaky (Pytlík 1983, 

s.  313), dokonce je v roce 1944 odstraněn z čítáren Spojených 

armád (Pytlík 1983, s. 314).  

Za války se objevují další pokusy zbavit Švejka pověsti 

defétismu: přednáška Romana Jakobsona na Vysoké škole 

francouzské v New Yorku či články Pavla Reimana Nesmrtelný Hašek 

(přetištěn v časopise Věk rozumu, v Chicagu 15. 4. 1943) a Zdeňka 

Nejedlého, které vyzdvihují Švejkovu lidovost a  protifašistické 

zaměření (Pytlík 1983, s.  314) na způsob 2. poloviny 30. let. 

K těmto pokusům lze přiřadit i švejkovské filmy natočené za války, 

z nichž nejznámější Švejk bourá Německo režíroval ve Velké Británii 

Karel Lamač (Klos – Taussig 1983, s.  21). 

Akademii a školství vůbec nicméně bezprostředně po válce 

nadále vládnou staré texty Arne Nováka (Pytlík 1983, s.  316) 

přestože jejich vydavatelé Rudolf Havel a Antonín Grund už Švejka 

zahrnují mezi velkou literaturu a jeho kritiku vypouštějí (Petr 1963, 

s.  57).  

V učebnicích je Hašek proti svému antipodu Medkovi popelkou: 

Kotrč a Kotalík (1945, s.  176–177) mají poznámku o  Švejkovi 

petitem na třech řádcích; Medkovi a jeho cyklu je věnována stránka 

a půl. Smíme-li věřit Bibliografii Jaroslava Haška, pak negativní 

recepce dokonce dominují i předúnorové poválečné publicistice 

(Mědílek 1983, s.  78). Roli zde opět hrají pochybnosti o  vlivu Švejka 

na budování branné moci. Záporně je Švejk hodnocen Eduardem 

Bassem a dokonce i levicově orientovanou Marií Pujmanovou, podle 

níž byl Švejk příliš pasivní (Pytlík 1983, s.  315). Také Petr (1963, 

s.  56–57) konstatuje, že po druhé světové válce už Švejk v českém 

prostředí není interpretován jako bojovník proti fašismu. 

Pro levicovou kritiku přitom Švejk představoval vždy především 

aspekt lidový a sociální. Soldán (1982, s.  137) tvrdí, že při 

koncipování románu se sice Hašek vkusu lidového čtenáře nijak 
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nepodbízel, přesto byl ohlas Švejka u lidových vrstev okamžitý 

a daleko silnější než u kritiky. Samozřejmě se jedná o  roubování 

Osudů do rámce komunistické představy o  umění17, kdy nezkažený 

lid rozpozná kvalitní hodnoty lépe než buržoazní kritika – a to 

z jednoduchého důvodu: tyto hodnoty jsou totiž právě hodnotami 

lidovými a Hašek je prostě jen (realisticky) zachytil. Nechme teď 

stranou skutečnost, že Hašek v Lipnici v hospodské společnosti 

testoval, nakolik jeho vtipy fungují (jak sám Soldán zmiňuje na 

s.  123); podstatné je, že takovouto optikou (nejen) marxistická 

kritika Švejka před válkou i po ní opravdu vnímala.  

Už Olbracht měl za to, že Hašek zobrazoval skutečnost 

z proletářského stanoviska, přestože Hašek sám proletář nebyl 

(Mědílek 1983, s.  71). Naopak pro Fedora Soldana, jenž tuto 

skutečnost jasně vyjádřil názvem svého příspěvku z 12.1. 1933 

v Tvorbě (Mědílek 1983, s.  72), byl Hašek proletářem, stejně jako 

pro většinu levicových kritiků. Na chápání díla však tyto rozpory 

neměly sebemenší vliv. Švejk podle Soldanova článku v Rozpravách 

Aventina z roku 1934 (Soldán 1982, s.  170), zachycoval vrcholné 

české radikální myšlení z dob první světové války.  

Těsně před komunistickým převratem, 14. ledna vychází velmi 

objevná stať Kapitoly o  J. Haškovi Jana Grossmana (2001, původně 

v Listech roku 1948). Grossman zdůrazňoval Haškův vztah 

k nekonvenční tradici periferního nízkého umění, o  něž Hašek 

obohatil českou literaturu, kterou tak pomohl vymanit z didaktismu 

a historismu 19. století. Také Grossman se  zabýval smyslem Švejka 

a došel k názoru, že dobrý voják je typem depersonalizovaného 

člověka, primitivní biologičnosti. Především ale usoudil, že Švejkovi 

                                       

17 Viz texty Ladislava Štolla (2002) a Jana Šterna (2007), klasické ukázky 

představ o  úloze literatury v socialistické společnosti. Shrnutí Nejedlého koncepce 

realismu, lidovosti a návratu ke klasikům, která měla rovněž nemalý vliv na 

hodnocení umělecké tvorby  vůbec nabízí Janoušek et al. (2007, s.  149–150). 
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jde o  mnohem více, než o  realismus, že tvůrčím principem knihy je 

hyperbola (Grossman 2001, s.  481). 

Rok 1948 pak, pokud se týká Švejka, znamenal zásadní revoluci, 

a to nejen v prostředí v akademickém, ale vůbec oficiálním. Zdeněk 

Nejedlý dostává Haška dokonce do středoškolských učebnic (Mědílek 

1983, s.  54). Švejk zde vystupuje jako bojovník proti buržoaznímu 

řádu:  

„Švejk je hrdina z lidu a představuje v tomto střetnutí s rakouskými 

důstojníky a imperialistickou válkou lid a jeho odpor proti válce a proti nebezpečí, 

jež stále ohrožuje život nebo alespoň pohodlí. Bojuje svou chytrostí, tím, že je 

naoko poslušný až do nesmyslnosti, že však tímto horlivým plněním nesmyslných 

rozkazů obrací je naruby, vytváří zmatek a tak rozvrtává celou už prohnilou stavbu 

společenského řádu a vojenské mašinérie, tak otřásá autoritou důstojnictva, císaře 

a církve.“ (Učebnice literatury pro střední školy z roku 1956, citováno podle Pytlík 

1983, s.  318) 

Ve Stručných dějinách české a slovenské literatury z roku 1958 

se dokonce lidovost Osudů dokládá citátem z hry E. F. Buriana 

„Nestřílejte, jsou tu lidé!“, který, jak známo, čtenář v románu 

nenajde (Pytlík 1983, s.  319).  

Obdobný výrok se objevil i v Poslušně hlásím, pokračování filmu 

Dobrý voják Švejk režiséra Karla Steklého (Český film III 2001, 

s.  69–70 a 234–235). Přestože z hlediska děje se film drží Haškovy 

předlohy poměrně věrně, právě výše zmíněný citát dokládá dobovou 

tendenci dělat ze Švejka lidového antimilitaristu, v rámci stanoveném 

tehdejší oficiální ideologií.  

Tato tendence, přestože navazovala na předválečné chápání 

Švejka, se v nových politických podmínkách stupňovala. Švejk byl 

samozřejmě i nadále velmi oblíbený, což dokládá i další filmové 

zpracování Jiřího Trnky z roku 1954 (Mědílek 1983, s.  266) a celá 

řada dramatizací18. Proniknutí výše zmíněného citátu do učebnice 

                                       

18 Zabývat se těmito jednotlivými dramatizacemi systematicky by bylo nad 

rámec této práce. Jejich seznam do r. 1980 nabízí Bibliografie Jaroslava Haška 
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však ukazuje, že právě populární představa Švejka, dominovala 

veřejném prostoru včetně literární kritiky, a to i proto, že 

konvenovala ideologii tehdejšího režimu. V roce 1959 se také koná 

první ročník Haškovy Lipnice, festivalu satiry a humoru.  

Popisovaná situace se odráží v článku Haškův Švejk očima 

dneška. Jeho autorem je asi nejvýznamnější český haškolog vůbec –  

Radko Pytlík. Tento článek, který nachází na Švejkovi skoro všechny 

čítankové příklady socialistického realismu, navazuje také na 

meziválečné pojetí J. Fučíka. Obsahový smysl díla zůstává podle 

Pytlíka nezměněn, spočívá ve „vyjádření odporu lidu proti 

imperialistické válce.“ (Pytlík 1953, s.  26). Československá armáda 

je nyní lidová, takže v ní staré nešvary neplatí. Ty byly totiž možné 

pouze v kapitalistickém systému. Jen v západních imperialistických 

armádách jsou lidé hnáni na jatka (Pytlík 1953, s.  27). Prostí lidé 

jsou nyní páni a určují si vlastní budoucnost. Haškova velikost 

spočívá v tom, že stál na jejich straně v zápase proti starému řádu 

(Pytlík 1953, s.  26), kterému se byl schopen postavit, protože sám 

žil lidovým životem, jehož vrchol tvoří služba v Rudé armádě, v níž 

radostně pracoval (Pytlík 1953, s.  27). V článku nechybí ani 

invektivy vůči Masarykovi a legiím.  

V konečném důsledku je Josef Švejk „představitelem historicky 

podmíněného způsobu odboje českého lidu proti světové válce.“  

Haškův román je výstražnou připomínkou dob, kdy český národ žil 

v potupě sociální i národní (Pytlík 1953, s.  28). 

Ideologie silně ovlivňuje i první analytickou práci věnovanou 

formě Osudů (zevrubněji se jí budu zabývat v části zaměřené na 

stylistický rozbor originálu) Františka Daneše (1954). Na Danešovu 

práci pak navazuje Milan Jankovič (1960), který rovněž rozebírá 

                                                                                                                

(Mědílek 1983, s. 226–249). Je však nutno uvést, že  Hašek má v této oblasti 

enormní vliv: Jiří Voskovec uvádí Švejka jako hlavní inspiraci dramatické tvorby 

V + W vůbec (Voskovec 1965, s.  28–30). 
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jazyk románu z hlediska stylistického. Daneš rozvíjí starší názor 

Olbrachtův, že Švejk je proletarizovaný maloměšťák a příznačně se 

zabývá pasážemi (Daneš 1954, zvláště 54–58), které později 

Bohumil Doležal (1967) označí za nejslabší z celého díla, totiž 

pasážemi patetickými. Dochází pak k závěru, že přímé řeči věrně 

zachycují styl lidového vyprávění. Jankovič (1960, zejména s.  17–23 

a s.  46) v návaznosti na Daneše tvrdí, že Švejk je obrazem lidu, 

čímž však nemyslí určitou sociální vrstvu, nýbrž vlastně celou 

společnost jako předstupeň socialistické revoluce.  

Daneš i Jankovič samozřejmě zdůrazňují i realismus Osudů, 

který Zdena Ančík (1951a) v téže dekádě zdůvodňoval Haškovým 

obdivem k Maximu Gorkému.  

Že zdůrazňování lidovosti a sociálnosti Švejka bylo do značné 

míry dáno politickými poměry, ukázala 60. léta. v uvolněné 

atmosféře se rozvinula nová polemika o  Švejka. Jejím iniciátorem 

byl filozof Karel Kosík.  

Proti chápání Švejka skrze „paklíč“ lidovosti (Kosík 2003, 

s.  104) stavěl svou koncepci románu, založenou na tehdy velmi 

módním existencialismu. Švejk se podle něj neúčastní kariérní hry, 

stojí mimo systém, a proto je mu nebezpečný. Švejkovým 

protihráčem je abstraktní mechanická struktura (Kosík 2003, 

s.  109). Posuny individuální, dílčí jsou smysluplné, pohyb 

mechanismu absurdní. Tento rozpor je natolik očividný, že Švejk 

nesmí být pozitivní. Švejk musí být nevypočitatelný, aby ukázal, že 

„[č]lověk není redukovatelný na věc a je vždy více než systém 

faktických vztahů, v nichž se pohybuje a jimiž je pohybován 

(Kosík 2003, s.  110, kurzíva v originále), že je víc než systém“ 

(Kosík 2003, s.  112).  

Lidovost Švejka bránil proti Kosíkovi Miroslav Červenka. Podle 

něj je lidovost významově estetickým komplexem, který „skutečně 

z prostředí lidu vyrůstá a jehož úloha v rámci díla je zřetelně 

definována“ (Červenka 1963). 
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Naopak s Kosíkem v podstatě souhlasí Bohumil Doležal (1966, 

s.  27), pro nějž je Švejk „nesen mimocharakterním principem a ve 

své otevřenosti obsahuje základní záruku svobody člověka 

v spoutávající dějinné situaci, agresivní vzhledem k individuu; nic víc, 

ale také nic méně.“  

Proti existencialisticky chápanému významu Švejka vystoupil 

Radko Pytlík (1963). Hašek podle něj překonává naivnost 

existenciálního pohledu. „Namísto nazírání absurdity nastupuje 

vědomí absurdity“, Hašek prý tuší budoucí kolektivitu lidových vrstev. 

Tato kolektivita je zdrojem optimismu: z rozkladu hned roste nové. 

Že lidovost a existenciální pocity nemusejí stát v protikladu, 

ukazuje Bohumil Hrabal (1965), pro nějž je Švejk obrazem potřeby 

„najít [...] místo, [...]kde ještě žije člověk [...]“ „stále postupující 

demokratizace všech pratémat“. Emanuel Frynta (1965, s.  97–102), 

vidí zdroj lidovosti Švejka v pražské krčmě a její atavistické ironii.  

Debata se však brzy opět přesunula do roviny sociologické, tj. 

nakolik je Švejk odrazem národní povahy a nakolik je tato povaha 

vhodná. 

Eduard Petiška (1965) se vrací k etičnosti švejkoviny a dochází 

k závěru, že přežití je základní podmínkou pro jakýkoliv vznešený 

program, čímž opouští marxistický axióm Švejkova aktivismu – a je 

za to kritizován  Pytlíkem (1983, s.  322). 

Polemiky se účastnil i Václav Černý (2003). Čech by se podle něj 

měl za Švejka spolu se Šaldou a dalšími „heroiky“ stydět. Že jeho 

chápání Švejka bylo schematické a opíralo se do značné míry 

o  Dykovy argumenty ukázala M. Hájková (1965); Milan Jankovič 

(1965) zase Černému oponoval tím, že Švejk je především literární 

postavou komickou a Černého kritéria tudíž nejsou zcela na místě.  

Jankovič (1966) ve své mimořádně podnětné prací Hra 

s vyprávěním  razil názor, že základním prvkem Osudů je hra 

s vyprávěním, jež je principiálně neukončené a otevřené novým 

vazbám a tím i novému smyslu. Pevné body pro interpretaci tak 
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hledá každý čtenář sám (Jankovič 1966, zejména s.  197). Do tohoto 

rámce dokázal vtěsnat Švejkovu sociálnost a lidovost (oproti 

maloměšťáctví) i konkrétní historičnost (Jankovič 1966, s.  180–181), 

kterou vyzvedával ve své starší, značně tendenčnější práci Umělecká 

pravdivost Haškova Švejka (1960), napsané ještě v 50. letech.  

Představa lidovosti však přes snahy Kosíka a dalších intelektuálů 

zůstala v obecném povědomí pevně zakotvena. Svou roli tu 

nepochybně sehrály filmy Karla Steklého; na formování této 

představy se však podílely také učebnice, které, jak známo, mají 

tendenci starší výklady konzervovat. 

Přehledné dějiny literatury Bohuše Balajky et al. (1970, s.  442–

445) v interpretaci díla oproti létům padesátým nijak zásadně 

nepokročily: Švejk zastupuje hodný lid vysmívající se zkažené 

vrchnosti.  

S normalizací pak také končí možnost vykládat Švejka 

principiálně jinak a přestože stará interpretace z 50. let poněkud 

ztrácí na schematičnosti, je naprosto zřejmé, na co autoři navazují. 

Tak Pytlík (1978) v článku Současný význam Švejka opakuje 

Fučíkovy postřehy o  nechuti Švejka k buržoazii. v návaznosti na své 

předcházející práce pak dochází k závěru, že Švejk přesahuje parodii 

na Rakousko, i poválečný pacifismus tím, že se vysmívá 

i abstraktnímu individuálnímu protestu. Jeho význam spočívá 

v reálném humanismu a internacionalismu, Švejk zesměšňuje vládu 

a opírá se o  lid. Paradox Haškova bohémství a revolucionářství lze 

podle něj vysvětlit snadno: Hašek chtěl změnit svět. S odkazem na 

Laca Novomeského pak uvádí, že Švejk nebyl nihilista, protože Hašek 

byl jedním z nejlepších komisařů Rudé armády. Aktivní chápání 

románové postavy se tedy, podobně jako v 50. letech, opírá 

o  Haškův životopis.      

Pytlík nezastával takovéto pojetí Švejka sám. Vladimír Dostál 

(1975, s.  496–509) v rámci shrnutí předválečných švejkovských 

polemik pochvalně cituje podobně smýšlející autory.  
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Na interpretaci Švejka jako obrazu lidu a jako činitele aktivního, 

se pak nic zásadního nemění ani v letech osmdesátých. V pracích 

Radka Pytlíka (1983) či Ladislava Soldána (1982) zmínky o Haškovu 

komunismu sice ustupují do pozadí a Kniha o  Švejkovi nabízí 

v kapitole Boje o Švejka dokonce přehled historického vývoje názorů 

na interpretaci, nicméně základní linie chápání románu a titulní 

postavy zůstává nedotčena.  

Radko Pytlík (1983, s.  320–321) sice konstatuje skutečnost, že 

Hašek bývá srovnáván s představiteli moderního románu Kafkou 

a Musilem, jeho dílu však prý chybí povaha modelu:  

Švejk se netrápí pocitem „odcizení“, jenž je vlastní modernímu „muži bez 

vlastností“. Je naplněn obdivem k reálnému, předmětnému světu. Nepodléhá 

metafyzické úzkosti a děsu, ale oddává se volně plebejské euforii z radosti nad 

rozkladem a pádem starého světa. [...] Jakmile se v románu vyskytne náznak 

filozofické či jiné abstrakce, zakrývá ji Švejk svou nepřebernou lidovou empirií. 

Bezbřehou epickou šíří jeho mluveného projevu, maskovaného hovorovou syntaxí, 

se realizuje komický významový kontext, jenž provází Haškův satirický pohled na 

pestré divadlo světa.“ (Pytlík 1983, s.  321)  

 Osudy jsou prostě prodchnuty láskou ke konkrétnímu a nad 

pocitem odcizení i filozofickou abstrakcí vítězí lidovost, která podle 

Soldána (1982, s.  137) propůjčuje Haškovu dílu nesmrtelnost.   

Ruku v ruce s lidovostí je v souladu se socialistickou estetikou 

vyzdvihován také Haškův realismus. Pro Soldána (1982) svým 

významem zastiňuje i moderní avantgardní metody, jimiž se zabývá 

italský bohemista Sergio Corduas  ve svém článku z roku 1981 

Některé poznámky k možné reinterpretaci Haškova Švejka (Soldán 

1982, s.  149):  

„Slovesná hodnota Haškova románu [...] spočívá především v tom, jak 

mistrně jsou zde zobrazeny postavy a typy své doby. Jde tedy o  Haškův 

realismus. [...] [R]ealistický byl ostatně Haškův autorský záměr, jak ho [Hašek] 

tlumočí v krátkém úvodu ke knize“ (Soldán 1982, s.  140–141).  

Asi nepřekvapí, že se Švejk znovu octl v kánonu socialistického 

realismu (Hájek 1979, s.  158–159); o  Švejkově lidovosti se 
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nicméně diskutovalo i v paralelní kultuře, v souvislostech často na 

hony vzdálených oficiální estetice. Z roku 1983 pochází stať Rudolfa 

Starého Hermés jako novopohanské božstvo (citováno podle vydáni 

z r. 1994).  

Starý se opírá o  antické chápání Herma jako božstva cesty 

a lsti. Zároveň s odvoláním na Freuda tvrdí, že člověk může být na 

tomto světě šťastný, jen dokáže-li občas zapomenout na své malé já   

„a stát se součástí nějakého nadosobního účelu, a to buď v podobě určitého 

kolektivního hnutí, nebo jako mluvčí – nevědomý a posedlý – nějaké psychické 

archetypové dominanty (hrdina, apoštol nové spásy, mučedník, vůdce atd.).“ 

(Starý 1994, s.  118) 

Dobrý voják Švejk je tak podle Starého plebejsky pokleslým 

bratrem Herma –  Sílénem. Co víc, hermovsko-sílénovský typ podle 

něj tvoří dominantu české nevědomé mentality. Právě díky jeho 

nectnostem český národ přežívá, ovšem za cenu mrzačení své 

kultury, jež vede k  dalšímu růstu nectností.  

Proti konceptu Švejkovy lidovosti se v samizdatové práci naopak 

vymezil Václav Bělohradský19(1991). Osudy v ní zařazuje do širšího 

kontextu středoevropského meziválečného myšlení, jehož jednotícím 

rysem je chápání toho, co je jiné než zákon a uniká definicím 

a systému. Je to vědomí absurdity  

„úsilí [...] převést život na společného jmenovatele se státní racionalitou, 

v jejíž neosobní čistotě, v tomto éteru čistých pojmů, by život plul očištěn od své 

noční stránky předem určeným směrem[.] [...] [Dokonalý pořádek je přitom] smrt 

chladem, měsíční krajina, nákaza geometrií.“ (Bělohradský 1991, s.  46–47)  

Hašek se zde ocitá v jedné řadě spolu s Musilem, Brochem, 

Dodererem, Rothem, Hayekem, Miesesesem, Husserlem 

                                       

19 Cituji zde podle přepracovaného vydání, aniž bych měi k dispozici původní 

text, který vyšel v samizdatovém periodiku Střední Evropa r. 1984. S původní statí 

polemizuje František Šamalík (1993), který upozorňuje na možnou návaznost 

Švejka na starší verze lidovosti a celkově klade jeho filozofické východisko do sféry 

nihilistického anarchismu. 
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a Wittgensteinem. Švejk je alegorií na „agónii evropského 

racionalismu“, který zdůrazňuje „konečn[ou] existenci každého z nás, 

v neopakovatelném příběhu našich životů.“ Ty jsou nedějinné a  vše 

by v nich mohlo být jinak (Bělohradský 1991, s.  55 a 60). 

Bělohradského interpretace tak v konečném důsledku navazuje na 

Kosíkův existencialismus, interpretaci považovanou v oficiálním 

prostředí normalizace přinejlepším za nesprávnou; pokud se o  ní 

vůbec hovořilo – Bibliografie Jaroslava Haška z roku 1983 (Mědílek 

1983) např. odkaz na Kosíkův článek z roku 1963 vůbec neuvádí. 

Díky Sametové revoluci se oficiální a neoficiální proud literární 

kritiky po listopadu 1989 znovu slily v jedno a v Lidových novinách se 

mohl objevit esej Karla Kosíka (1993) z r. 1969. Jeho tématem je 

význam zklamání pro zrod humoru Osudů. Analýzou cyklu Velitelem 

města Bugulmy chce Kosík ukázat, že Hašek byl nakonec 

bolševismem zklamán a ideologicky se s ním rozešel. V hodnocení 

významu tohoto povídkového cyklu se Kosík mimochodem zcela 

shodne s Pytlíkovou knihou z dob normalizace  (1983, s.  56, viz také 

poznámka č. 7 této práce).   

Velká monografie zabývající se interpretací Švejka se objevila už 

v r. 1991 a byla přijata velmi příznivě20. Postřehy jejího autora, 

Přemysla Blažíčka, se velmi blíží postřehům Václava Bělohradského, 

kontinuálně navazují na myšlenky Grossmana, Frynty a Jankoviče 

(Holý 1992) a do značné míry také na tradici 60. let, přestože se od 

ní zároveň snaží distancovat.  

I u Blažíčka je patrný určitý odpor ke schematickému pojetí 

lidovosti a realističnosti Švejka. Blažíček (1991, s.  103) kritizuje 

Františka Daneše za zdůraznňování lidovosti jazyka románu a o  kus 

dále (Blažíček 1991, s.  58) ukazuje, že z hlediska díla je rozhodující 

estetika, nikoliv realismus.   

 O  co tedy v  románu podle Blažíčka jde?  

                                       

20 Viz např. recenze Jiřího Trávnička (1991) či Jiřího Holého (1992). 
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 „Osudy rozkolísávají ztuhlou strukturu mnohem střídmější racionalizace 

elementárních logických předpokladů, která dávno už jako samozřejmost 

prostupuje náš životní postoj: racionalizace takzvaného zdravého lidského rozumu; 

racionalizace, která svými vazbami jenom utvrzuje schematizaci, bez níž lidský 

život jako takový není možný. Těchto předem předpokládaných racionálních vazeb 

se tvrdošíjně držíme a ve své aktivitě do značné míry musíme držet, i když nás 

neustále zklamávají. a zklamávají nás zvláště tehdy, když jejich rozvrh překračuje 

bezprostřední východisko přítomné situace, a je tak vystaven množství předem 

nevypočitatelných okolností a hlavně zásahů cizích aktivit.“ (Blažíček, s.  239)  

Osudy skutečně ukazují svět, ve kterém metafyzické hodnoty neplatí, ale 

nehodnotí takový svět jako ubohý: právě na údajnou nepatřičnost autorova 

kladného vztahu k tomuto světu řada čtenářů s pohoršením poukazuje. Jako ubohé 

jsou v Osudech ukázány samy metafyzické hodnoty. […] Tato ubohost zde ovšem 

není hrůzná, ale komická.“ (Blažíček 1991, s.  226) 

Přízemnost Osudů tedy není protikladem vůči nadosobnímu, ale 

vůči neosobnímu, nejde o  rezignaci na lidství, ale o  jeho uchování 

(Blažíček 1991, s.  89). a i když se kniha může líbit i primitivovi, její 

základní humor je jemný a chytrý (Blažíček 1991, s.  144). 

Stejně jako naprostá většina uměleckých děl dávají Osudy 

odpověď před otázkou a bez ní – v tom umění zůstává pravým 

dědicem mýtu (Blažíček 1991, s.243). Chce se říct: ukazují člověku 

jak jeho život vypadá, nenabízejí však návod na změnu, protože 

revoluce vůbec nic neřeší.  

Podobně jako Blažíček rozuměla románu i Sylvie Richterová 

(1997a, 1997b), která viděla kontinuitu mezi Haškem, Voskovcem 

a Werichem, ranými prózami Hrabala a mystifikací Járy Cimrmana 

(1997c). Ona i Blažíček, stejně jako Bělohradský, kladli Haškovu 

tvorbu do souvislosti s rakouskými autory. 

Švejk, a to je jisté, patří v současnosti ke standardnímu 

inventáři české kultury, což potvrzuje třeba i skutečnost, že se 

objevil (v nové podobě) na obalu CD Resistence is futile známé české 

funkové kapely Monkey Business (Hvíždala 2004). 

Ani Blažíčkova interpretace, ani četné další pokusy (Exner 

(1994) navazuje na Bělohradského a klade Švejka do kontextu 
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rakouského totálního románu; o  jeho komentáři k etymologii jména 

už byla řeč v poznámce č. 3; Blaschek-Hahnová (1995) rozvíjí téma 

Švejka jako Herma), i  popularizující (např. Jankovič 1998, Levý 

1997), ani skutečnost, že Švejk v roce 1998 vyhrál anketu časopisu 

Týden o  český román století (knihu volili přední čeští literární vědci), 

však na celkovém chápání Švejka i  Osudů nic podstatného 

nezměnily.  

V rámci publicistiky, a troufám si tvrdit, i obecného povědomí 

vůbec, si postava udržuje svou starou náplň jako národní symbol, 

pevně zakořeněný v české historii (Jandourek 2002; Kučera 2001; 

Hájek 1997). V Británii dokonce lékaři popsali Švejkův syndrom, 

„stav, kdy se někdo tváří jako blázen, ale nikoli proto, aby získal 

nějaké konkrétní výhody“ (Hvíždala 2004). Jméno Švejk padalo 

v souvislosti se vstupem do NATO (Zbožínek 1998; Kučera 2001), 

s vlažným postojem české veřejnosti k bombardování Kosova či 

druhé válce v Perském zálivu (Pehe 2003; Pytlík 1999). Jako další 

dobrý příklad může posloužit Švejk jako kombinace prezidentských 

kandidátů Jana Švejnara a Václava Klause (ŠvejK) v dnes už 

klasickém politickém komiksu Štěpána Mareše Zelený Raoul 

(Lidovecký projekt prezident 2008). Příznačně se i zde objevuje 

výrok „to chce klid“, který Hašek ve skutečnosti Švejkovi do úst 

nikdy nevložil. 

 Populárně Švejka chápou po roce 1989 také dramatikové, které 

k tomu koneckonců vede i dlouhá tradice. Jan Řeřicha ve svém 

představení příběhy silně zvulgarizoval (Varhaník 1998; Hrdinová 

1998). Příliš se nepovedla ani fetišistická revue Iva Krobota a Petra 

Oslzlého (Bartošová 2003b) a taneční „Best of“ Stanislava Moši také 

nepřišlo s něčím zásadně novým (Bartošová 2003a; Mareček 2003; 

Moša 2003). O  rok později uvedlo Divadlo komedie scénický remake 

starého filmu Karla Lamače z roku 1926 v režii Tomáše Svobody, 

který u kritika Zdeňka Hořínka (2004) vcelku obstál. Poměrně zdařilá 
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byla údajně i dramatizace Josefa Dvořáka pro Lucernu (Varhaník 

1998).   

Chápání Osudů se tedy v čase vyvíjelo a názory na román se 

různily. Přesto lze podle mě jasně stanovit dva ideální typy, mezi 

nimiž interpretace osciluje a shrnout tak celou kapitolu.  

Prvním je zdůrazňování Švejka jako postavy z lidu, která 

symbolizuje odpor prostého člověka proti mocipánům. Snad se mi 

v předcházejících pasážích podařilo doložit, že tato interpretace ve 

své podstatě (je v ní zahrnut i aspekt sociální) znamenitě ladí 

s představou o  proletářském umění a s klíčovými kategoriemi 

socialistické estetiky a že její různé varianty (pacifismus, 

antiklerikalismus, internacionalismus atd.) se přizpůsobovaly 

aktuálním poměrům.  

Tato interpretace má i svůj negativ, který Švejka pro jeho 

nízkost odmítá, který jím pohrdá. Děje se tak podle potřeby ve 

jménu různých myšlenkových systémů: katolické etiky, bojovného 

nacionalismu či masarykovského demokratismu.  

Pozitiv a negativ zde však představují dvě strany téže mince: 

oběma je společná víra v nutnost díla vyjadřovat transcendentální 

hodnoty. Rozdíl je ten, že Švejkovi kritici tyto hodnoty v díle, narozdíl 

od jeho zastánců, nedokáží najít.  

Druhý pól interpretačního úsilí představuje chápání, které na 

hledání transcendentálních hodnot v díle samém rezignuje a naopak 

vkládá tyto hodnoty mimo dílo samo – do čtenáře, kterému se dílo 

nabízí ve své hře. Dovolím si poněkud schematicky nazvat tuto 

interpretaci postmoderní. Tato interpretace zdůrazňuje význam hry 

pro hru samou a její principiální otevřenost čtenáři. 

Přirozeně má v důsledku vývoje myšlení v posledním století 

v současném akademickém diskurzu jasně navrch právě tato 

postmoderní interpretace, za jejíhož posledního výrazného zástupce 

považuji Blažíčkovu knihu. Tato interpretace se v menší míře odráží i 



 43

v učebnicích jako je Česká literatura od počátků k dnešku (Česká 

literatura 2002,  563-566).  

 V populárním chápání Švejka však přežívá starší paradigma. 

Ještě jednou je však třeba zdůraznit, že se jedná o  dva ideální typy, 

které se vždy projevují smíšeně. 
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6. Stylistický rozbor originálu 

Ideová interpretace Osudů se historicky vyvíjela. Ovlivňovalo ji 

estetické, filozofické a politické myšlení té které doby. Už 

v předcházející kapitole byla řeč o  tom, že se jednotlivé názory na 

smysl díla od sebe mnohdy značně lišily. Ideové koncepce pak 

přirozeně v textu Osudů hledaly oporu pro svůj pohled na román.  

Přestože základní estetické kategorie (to, o  čem se ve 

stylistických rozborech hovoří) byly všem pohledům víceméně 

společné, rozdíly panovaly v důrazu, který se přikládal jednotlivým 

prvkům výstavby díla. 

V této kapitole stručně shrnu nejvýznamnější poznatky týkající 

se stylu Osudů, na jejichž základě pak budu dílo pro potřeby 

translatologické analýzy rozebírat.  

Již nejstarší kritiky, jak jsme viděli v předcházející kapitole, si 

všimly, že styl Osudů je výjimečný. Zmínil jsem také odsuzující 

reakci a problémy s vydáváním knihy. Na druhou stranu získal jazyk 

Osudů zejména po druhé světové válce zastánce a dočkal se také 

prvních podrobnějších analýz z pera Františka Daneše (1954) 

a Milana Jankoviče (1960). 

Je třeba i na tomto místě zdůraznit, že tento zájem o  styl Osudů 

souvisí s jejich kanonizaci v rámci nové marx-leninské estetiky a že 

tato estetika byla do značné míry i východiskem pro rozbor Haškova 

stylu. V žádném případě to však neznamená, že by Danešovy (1954) 

a Jankovičovy (1960) postřehy dnes už nebyly relevantní.  

Jednu z prvních zmínek o  jazyce románu přináší Havránek 

(1951, s.  30).  V podstatě pouze mimochodem – těžiště jeho studie 

je jinde –  tvrdí, že Hašek používá  argot.  

Naproti tomu se Daneš (1954) zabývá výhradně stylem Osudů. 

Dokládá, že Hašek argot nijak zásadním způsobem neužívá. Přináší 

řadu zajímavých postřehů.  
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Předně není podle něj jazyk Osudů jednolitý. Rozdíl spatřuje 

mezi pásmem vypravěče a pásmem přímých řečí (Daneš 1954, 

s.  53). Zatímco přímá řeč je velmi živá a velmi dobře odposlouchaná 

– Hašek vedle lexika prý věrně zachycuje i rytmus mluvené řeči, jejíž 

záznam se velmi dobře hodí k předčítání –, jeví se jazyk pásma 

vypravěče místy jako „výrazově chudý, ba někdy i toporn[ý] nebo 

jazykově nedostatečně zvládnutý“ (Daneš 1954, s.  53). 

Haškova slovní zásoba není nijak bohatá (Daneš 1954, s.  54) 

ani stylově rozrůzněná, slouží k prostému pojmenování. Syntax je 

jednoduchá, souvětí nejsou složitě komponovaná, projevuje se zde 

snaha o  všednost (Daneš 1954, s.  54). Většinu souvětí tvoří 

vztažné věty i značného stupně závislosti a jeho syntax má tak blízko 

k primitivnímu lidovému vyprávění. Daneš (1954, s.  59) to připisuje 

na vrub způsobu Haškovy práce. Spisovatel psal bez konceptu na 

čisto a k napsanému se už nevracel. Tento styl kompozice,  řetězení 

spíše než promýšlení, je však organickou součástí Osudů. 

    Hašek nechce působit originálním výrazem, přesto dovede 

„zcela přirozeně a samozřejmě vést své vyprávění k účinnému 

ideologickému vyhrocení“ (Daneš 1954, s.  54), což svědčí o  tom, že 

Hašek není jen humorista, ale také spisovatel uvědomělý 

(samozřejmě v komunistickém smyslu slova). 

Přitom využívá zejména ironického kontrastu a přirovnání: věc, 

která má být chápána jako vznešená, se přirovnává k něčemu zcela 

prostému, obyčejnému. Zde vstupují do Danešovy analýzy pojmy 

konkrétna a názornosti. Tyto pojmy mu umožňují interpretovat 

Haškův styl jako realistický (Daneš 1954, s.  57–58).  

Daneš dále konstatuje, že Hašek dává přednost vyjadřování 

slovesnému a volnému spojení před těsným; nebezpečí rozvláčnosti 

podle něj Hašek čelí úsporným výrazem. Výjimku z volného řazení 

tvoří přechodníky, které Hašek vhodně a  hojně užívá. I tak však 

v jeho stylu zůstává celá řada neobratností a nesystematičností: 

užívání infinitivu říct a archaického genitivu záporového, knižních 
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tvarů adjektiv ve tvarů jmenném a knižního „jest“ vedle 

nehovorových forem „dvakráte“ (Daneš 1954, s.  60). v hojné míře 

také čerpá z rejstříku novinářského: Daneš (1954, s.  60) konstatuje 

nevhodné užívání zájmen „týž“ a „tento“, instrumentálu doplňkového 

a četných klišé.  

Pozoruhodný je i slovosled Osudů. Vedle zřejmých rusismů 

konstatuje Daneš (1954, s.  61) nedodržování pravidla o  kladení 

příklonek („starý pán domníval se, že ...), ledabylý slovosled 

a nedostatek ohledu k rytmu řeči vůbec. Nadměrné užívání vět 

vztažných navíc působí jako stylistická pohodlnost. 

Tyto nedůslednosti je podle Daneše třeba přičíst jednak na vrub 

Haškovu spěchu, jednak se však za nimi skrývá i záměr: totiž zesílit 

nevýraznost pásma vypravěče a dát prostor přímé řeči (Daneš 1954, 

s.  68). 

Daneš dále vyzdvihuje Haškovo užití přímé řeči, která románu 

dominuje kvantitativně i látkově. V Osudech slouží přímá řeč jako 

prostředek charakterizace postav, díky ní je vnímáme jako 

individualizované. Často mají jednotlivé postavy svá oblíbená rčení 

(např. poručík Dub, ale i  Švejk). Mimo témat promluv je odlišuje 

také stupeň nespisovnosti jejich jazyka. Důstojníci užívají jazyk 

hovorový bez „tvaroslovných prvků nespisových“ (Daneš 1954, 

s.   63) už jen z toho důvodu, že vlastně hovoří německy, zatímco 

„postavy lidové mluví češtinou obecnou“ (Daneš 1954, s.  63).  

Daneš (1954, s.  65) je s J. Fučíkem zajedno v tom, že „Švejkova řeč 

je v základě lidová mluva pražská“ a Olbrachtem v tom, že  dobře 

charakterizuje „zproletarisovaného maloměšťáka“. Obsahuje všechny 

znaky obecné češtiny: protetické „v“, nespisovné koncovky. Nejedná 

se však (přes dobové charakteristiky jako onikání) o  naturalistické 

zachycení mluvy, i když Hašek určitě neužívá nespisovnosti jen 

náznakově. Švejkův slovní výraz se také přizpůsobuje okolí – 

s představenými se snaží mluvit spisovně až knižně, jeho projev je 

nepřirozený. Podobně i v historkách Švejk často opakuje klišé dobové 
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brakové literatury. Spisovnost a nespisovnost v textu v knižních 

vydáních se však významně liší od dochovaných zbytků Haškova 

textu. Zejména v přímých řečech a ve Švejkově vyprávění jsou 

odstraněny  spisovné tvary ve prospěch tvarů nespisovných, čímž se 

ztrácí stylová disparátnost a posiluje lidovost (Pytlík 1983, s.  406). 

Syntax přímé řeči v románu dobře reprodukuje mluvený projev. 

Odpovídá mu aglutinační rozvíjení souvětí a různé dodatky 

a odbočky, vyjadřované neústrojně větami vedlejšími. Často se 

objevuje parataxe na místo hypotaxe, anakoluty, zájmenný podmět; 

časté je užití ukazovacích zájmen. Reprodukcí přímých řečí dalších 

postav v přímé řeči Švejka vznikají víceúrovňové přímé řeči. Časté je 

proto užívání vedlejších vět obsahových a spojky že. Všechny tyto 

rysy odpovídají podle Daneše lidovému vyprávění. 

Domnívám se, že s Danešovou charakteristikou jazyka románu 

lze až na výjimky souhlasit. Jedna významná výjimka se týká 

příkladů, které Daneš používá k dokumentaci Haškova sarkasmu.  

Danešův výběr působí dojmem, že se román zaměřuje hlavně na 

kritiku církve; přitom církev je v románu bita asi stejně jako všechny 

ostatní autority. Daneš také na sarkasmu dokládá Haškův velký 

humanismus a soucit s trpícím člověkem (1954, s.  57)21. Navíc, ze 

zřejmých důvodů – totiž dokázat Haškovu angažovanost – chápe jako 

nejsarkastičtější pasáže, které Bohumil Doležal (1967, s.  174) trefně 

označil za „dryáčnické“. Stejně jako Doležal považuji tyto pasáže 

z hlediska humorného efektu za vůbec nejslabší z celého románu. 

Otazník visí také nad celou koncepcí lidovosti Švejkova 

vyprávění, kterou zdaleka nezdůrazňuje jen Daneš, ale většina 

badatelů (viz např. Jankovič 1960). Mám podezření, že celé chápání 

Švejka tímto prizmatem je důsledek socialistické (před válkou 

levicové) estetiky.  

                                       

21 Haškova lidskost je oblíbeným toposem levicové kritiky (viz např. Soldán 

1982, s. 137). 
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Švejkův jazyk lze samozřejmě lokalizovat do pražské krčmy 

(Frynta 1965, s.  97–102; Pytlík 1983, s.  399–401). Jistě, 

návštěvníci žižkovské hospody byli také dělníci nebo příslušníci jiných 

sociálních skupin, jež lze pod pojem lid22 zahrnout. Nicméně sám 

Hašek a většina jeho kumpánů z nejnižších sociálních vrstev 

nepocházela, a proto i jazyk, který Hašek v krčmách odposlouchal 

sotva byl jen jazykem proletariátu. Žižkovské putyky ostatně tehdy 

(jako dnes) navštěvovala sociálně velmi pestrá směs lidí. Vulgarismy 

a přehánění je proto spíše třeba považovat za typické prvky 

hospodských historek a hospodského tlachání, za způsob chování 

v určité jazykové hře, které se rádi účastní i lidé relativně movití 

a vzdělaní. Jazyk hospody proto uživatele podle mého názoru 

nevymezuje z hlediska příslušnosti k nějaké společenské třídě (i když 

samozřejmě příslušníci nejvyšších vrstev hospody zpravidla 

nenavštěvovali), ale prostě jen jako lidi, kteří se rádi napijí 

a nevázaně a třeba i sprostě pohovoří. 

Pravdu má tedy spíše Blažíček (1991, s.  103), který proti 

Danešovi namítá, že neústrojnost jazyka nelze považovat za doklad 

jeho blízkosti jazyku lidovému. Účelem této nedokonalosti je podle 

něj vystavit na odiv nejednotnost formy a obsahu – např. tam, kde 

vztažná věta nese jádro sdělení, pointu vtipu a často příčinu celé 

historky. Podobný názor načrtl ve své studii o  překladu Švejka i 

Trost (1968, s.  48). 

Daneš také setrvává v dalším oblíbeném klišé, totiž, že Hašek 

psal Švejka jako realistický obraz své doby. Daneš tím také 

zdůvodňuje oprávněnost užití vulgarismů. Podobně jako v případě 

lidovosti je v představě Haškova realismu přání otcem myšlenky.   

                                       

22 Sám Daneš (2004, s.  114) ve své pozdější práci konstatuje, že nelze 

přesně stanovit, co se pojmem lidový jazyk vlastně myslí. Jinak se drží svých 

dřívějších závěrů, především pokud se týká individualizace postav prostřednictvím 

jazyka.  
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Ve skutečnosti lze sotva tvrdit, že Hašek psal Švejka jako 

realistickou fresku (Rak 2003, s.  10). A brát vážně slova 

v předmluvě (H I s.  3)23 k humoristickému románu, který z velké 

části staví na negaci rozdílu mezi reálným a smyšleným, slova, 

napsaná autorem Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona, 

který sám sebe prohlásil za nejlepšího českého spisovatele?  

Hašek, jak píše Emanuel Frynta (1965, s.  18), nebyl 

encyklopedistou, ale umělcem. Jeho obraz proto nemůže být 

systematický. Už Fedor Soldan si všiml, že v Haškově humoru 

připadá velká úloha mystifikaci, která podle něj spojovala 

spisovatelův život a dílo (Pytlík 1983, s.  305). Masku ve Švejkově 

idiotismu viděl i Karel Kreibich (Pytlík 1983, s.  305). Grossman 

(2001, s.  481) zase zdůrazňoval jeho hyperboličnost.  

Komika i hyperbola staví na skutečnosti, jistě. Ale křiví ji 

k obrazu svému: zdůrazňují jen některé její „zajímavé“ (Blažíček 

1991, s.  143) stránky: proto se koneckonců také čtenář směje.  

Daneš (1954, s.  62) také podobně jako jiní literární kritici (např. 

Soldán 1982, s.  137) rád připisuje Haškovu románu promyšlenost 

a vyjasněnou koncepci, do níž se snaží vtělit i chyby. Jankovič (1960, 

s.  10) soudí, že neliterárnost Osudů, je nástrojem „odsubjektivnění“, 

a to zas prostředkem boje proti měšťáctví, u Haška pravda 

bezděčnému, zato však důslednějšímu. Ludmila Nováková (1966), 

jde ještě dále a ve své studii se snaží dokázat, že Hašek měl užití 

protetického „v“ jednotlivými postavami detailně promyšlené. 

 Je však všeobecně známo (Soldán 1982 s.  123), že Hašek na 

Lipnici ke konci života diktoval další pokračování svému osobnímu 

písaři vždy tak, že si ponechával jenom poslední stránku rukopisu.  

                                       

23 Pro odkazy na originál Osudů používám zkratku „H“, pro odkaz na překlad 

„R“ římská číslice znamená konkrétní díl. Informace o jednotlivých vydáních 

uvádím v oddíle Text, tj. originál a překlad a v seznamu literatury. 
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Tato skutečnost svědčí spíše o  tom, že Hašek s žádnou velkou 

ucelenou koncepcí díla nepracoval (ostatně Osudy patří k těm 

moderním románům, jež lze číst odkudkoliv). Měl zřejmě v hlavě 

základní osnovu, která víceméně odpovídala jeho autobiografickým 

zážitkům, a jinak prostě improvizoval.  

Bohumil Doležal (1967, s.  171) správně poznamenává:„„Osudy“ 

jsou na mnoha místech svědectvím  autorova přímo neuvěřitelného 

lajdáctví.“ Toto lajdáctví začíná podle Doležala na stylistické úrovni 

neobratnostmi ve slovosledu, dokonce i v přímé řeči (Doležal uvádí 

příklad z Markova vyprávění: „Poslal jsem dopis, ve kterém jsem 

celou svou teorii vyložil o  ořešníku“), a to téměř na každé stránce. 

Hašek nemá sjednoceno ani tykání a vykání mezi Švejkem a jeho 

kumpány.  

Podobné nesrovnalosti pak panují i v kompozici, Hašek chybně 

přisuzuje postavám jiné hodnosti a jinou funkci či dokonce zaměňuje 

jejich jména (Doležal 1967, s.  172). Podivuhodně je podán např. 

telefonní rozhovor ve druhém díle Švejka; celkem neústrojně se 

jednou z hlavních postav stává poručík Dub. Ad hoc se ve třetím díle 

objevují historky o  tom, jak Švejk kupoval Lukášovi v hospodě 

dvojité porce. 

Tato fragmentárnost, přes svou náhodnost, podle Doležala 

(1967, s.  178) zvyšuje celkovou fiktivnost vyprávění a zpochybňuje 

celý příběh románu. 

Doležal patetické pasáže, které Daneš (1954, s.  57) vyzdvihuje 

a jimiž dokládá Haškovu angažovanost, nazývá „dryáčnickými 

novinářskými klišé.“ Podle Doležala se zde projevuje Haškovo 

„špatné svědomí“ (Doležal 1967, s.  174), které se pokouší udělat 

z komiky něco vyššího – něco eticky užitečného.  

Toto úsilí však směřuje proti základní tendenci románu, která je 

v souladu s evropským vývojem žánru: totiž odkrývat možnosti 

a cesty, které nemusejí být v souladu s konvencí a etikou (Doležal 

1967, s.  174). 
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Osudy jsou silné právě v tom, že zesměšňují ornamentální 

zástěru pokleslé lidskosti užitím reálií: citovaných vojenských písní, 

úředních dokumentů a mravoučných vyprávění. Toho si všiml už 

Jankovič (1960,  s.  20), který však tento fenomén dokládá na ne 

zcela vhodných příkladech.  

Román odbourává konvenční hodnotovou hierarchii obecnin 

zaměřením na konkrétno (Doležal 1967, s.  174) tím, že konkrétním 

příhodám ze Švejkova (potažmo autorova) okolí přisuzuje stejnou 

důležitost, jako velkým historickým událostem, na jejichž pozadí se 

děj odehrává (Doležal 1967, s.  176). Zdrojem ironie a  sarkasmu je, 

jak si všiml už Jankovič (1960, s.  22), míšení stylů a to zejména 

v rovině přímé řeči. 

V „kronikářských“ (Doležal 1967) pasážích věnovaným reáliím je 

někdy přítomno i vypravěčské já. Nemůže být proto řeč o  nějakém 

zobjektivnění, jak se snaží naznačit Jankovič (1960, s.  21), přestože  

se užití vypravěčského já v pásmu příběhů objevuje jen 

nesystematicky  a výjimečně – a pak spíše rušivě (Doležal 1967, 

s.  177). Co je tedy relevantní z hlediska překladu? 

Především základní princip komiky románu, který popsal už 

Jankovič (1960, s.  54), shodli se na něm Doležal (1967), Pytlík 

(1983, s.  239) a který opět zdůraznil Blažíček (1991, s.  184–186). 

Tento princip bychom mohli shrnout slovem paradox24. Paradoxní 

komika má v Osudech tři hlavní složky. 

                                       

24 Pod paradox zde zahrnuji také komiku nesmyslu, kterou v Osudech 

spatřuje Pytlík (1983, s.  236). Původní užití řeckého adjektiva „παράδοξος“ totiž 

zhruba odpovídá užití českých slov „nepodobný“, „proti mínění či zdání“, „podivný“ 

(Lepař [1892], s. 820), „neočekáváný“, „nenadálý“. Smích bývá s paradoxem 

ztotožňován už ve středověkém a antickém myšlení. Aaron Gurevič (Gurevič 1996, 

s. 367–368) hovoří o  paradoxnosti groteskního, jež má blízko k paradoxu v logice 

svým nízkým pojednáním vážných témat a převracením vnímání, spojováním 

neslučitelného, porušováním daných norem. Cituje známý výrok Notkera 

Koktavého (9. stol. n. l.) „Quid est homo? Risible. Quid est risible? Homo,“ který 
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Text přirozeně těží z vtipných dialogů, ve kterých se odehrává 

komika postavená na míšení vysokého s nízkým v rovině obsahové i 

stylové. Nespisovným jazykem se zde hovoří o  vzletných ideálech 

a naopak, velmi úředním jazykem se řeší naprosté banality, do těsné 

souvislosti se dostávají technické výrazy a vulgarismy např.:  

„Před devátou hodinou vyvede se mužstvo na latríny za nádražím –  potom se 

jde spát. Jinak mužstvo v noci znečistí trať. [...] Also, sehen Sie, Um halb neune 

scheissen, und nach einer halbe [sic!] Stunde schlafen. V této přechodné době má 

beztoho mužstvo řídkou stolici. Hlavně kladu důraz na spánek. To je posila k dalším 

pochodům. Dokud je mužstvo ve vlaku, musí si odpočinout. Jestli není dosti místa 

ve vagonech, mužstvo spí partienweise. Jedna třetina mužstva ve vagonech si 

lehne pohodlně a spí od 9 do půlnoci a ostatní stojí a dívají se na ně.“ (H III, 

s.  101)  

Jak si povšiml už Pytlík (1983, s.  254), nese s sebou obecná 

čeština hru s významy a (vzhledem k redundanci či neúplnosti) důraz 

na proces utváření promluvy. Ze Švejkových monologů navíc čiší 

pohoda i v situacích velmi zoufalých (Pytlík 1983, s.  238).   

Dalším aspektem komiky jsou falešné souvislosti, jak ukazuje 

Blažíček 1991, s.  127), kdy jsou enumerací a paralelou formálně 

usouvztažněny paradoxní jevy. Patří sem případy jako:  

„Jednou se pamatuji, jedna ženská byla odsouzena, že uškrtila svoje 

novorozená dvojčata. Ačkoliv se zapřísahala, že nemohla uškrtit dvojčata, když se 

jí narodila jen jedna holčička, kterou se jí podařilo uškrtit docela bez bolesti, byla 

odsouzena přece jen pro dvojnásobnou vraždu. Nebo ten nevinnej cikán 

v Záběhlicích, co se vloupal do toho hokynářskýho krámu na Boží hod vánoční 

v noci. Zapřísáh se, že se šel vohřát, ale nic mu to nepomohlo.“ (H I, s.  22)  

Tyto paradoxní souvislosti mnohdy čerpají svou humornost 

z rozdílu mezi pragmatikou a sémantikou. I zde je paralela v ději 

románu, kde „[l]ogicky bezvadné dedukce mohou snadno 

                                                                                                                

klade do souvislosti s aristotelsko-boethiovskou tradiicí. Už Aristotelés (2008, 

s. 57) v Poetice píše „Smešné je přece částí ošklivého: směšnost je totiž jakási 

chyba a ohyzdnost [...]“. Podle této tradice existuje smích proto, aby usmířil rozum 

se smrtí. 
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revidovatelný výchozí omyl dovést do nehorázných důsledků a samy 

svádějí k chybným závěrům“ (Blažíček, s.  184).  

Je však na místě zmínit, že komika paradoxních souvislostí 

komicky působí pouze na čtenáře s odpovídajícími presupozicemi; 

např. aby čtenář pochopil komiku kolem náčrtku kadeta Bieglera, 

musí vědět, že Rakousko bitvu u Trutnova vyhrálo a že v celé 

prusko-rakouské válce to bylo jediné vítězství rakouských zbraní 

(Rak 2003, s.  16):  

„Bitva u Trutnova neměla být svedena, poněvadž hornatá krajina 

znemožňovala rozvinutí divise generála Mazzuchelliho, ohrožená [sic!] silnými 

pruskými kolonami, nalézajícími se na výšinách obklopujících levé křídlo naší 

divise.“ (H III, s.  54)   

Paradoxní je také sama skutečnost, že se román rozvíjí 

odbočkou. Tento prvek dochází uplatnění zejména v druhé polovině 

knihy, kdy vyprávění nabírá stále více formu historek odbočujících 

jedna z druhé.  

V této interpretaci pak z hlediska překladu mají zásadní význam 

ty formální prvky, jež se ke zmíněným třem principům vztahují. Pro 

přehlednost je uvedu znovu: formální paralelismus, typická 

neústrojná větná stavba s dlouhými souvětími a množstvím odboček 

a neformální lajdácký styl v rovině morfologie.  

Tyto prvky pak fungují na pozadí reálií, jež vedle popisů 

prostředí, situací, místních jmen zahrnují také vztah mezi cizí, často 

komolenou němčinou, která je zároveň jazykem establishmentu (tj. 

důstojníků), češtinou, která je jazykem Švejka a zamýšleného 

čtenáře originálu, a jazyky dalšími. Jazyk dílo situuje historicky a užití 

toho kterého jazyka národnostně a skupinově zařazuje jednající 

postavy a v určitých případech je i individuálně charakterizuje. Na 

některých místech je vícejazyčnost také zdrojem komiky (Mareš 

2003, s 93–94).   

 „My, jako čtenáři jsme představiteli přímočarého zdravého rozumu 

a dezinterpretujeme Švejka jako činitele, který obnažuje absurditu světa kolem 
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sebe, protože se při výkladu Osudů nedokážeme vyrovnat s jeho vlastní absurdně 

vyznívající paradoxností.“ (Blažíček 1991, s.  186) 

Úkolem translatologické analýzy v následujících kapitolách bude 

stanovit skopos překladatelky a poté z hlediska výše popsané 

interpretace a překladatelčina skoposu posoudit překlad. 
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7. Východiska translatologické analýzy  

Analýza se zaměří na překlad prvků popsaných v předcházející 

kapitole i na překladatelčinu práci s těžko přeložitelnými místy.  

Nejprve je však zapotřebí se alespoň v hrubých rysech zmínit, 

jak překlad Osudů vznikal a kdo vlastně byla Švejkova překladatelka; 

konkrétní případy jednotlivých jevů budou rozebrány v následujících 

kapitolách. 

7.1. Vznik německého překladu a jeho 

autorka 

Myšlenka na překlad se objevuje už na samém počátku Švejkovy 

existence. Už v prosinci 1921 píše Hašek malíři Panuškovi, že by 

nechal své dílo rád přeložit (Petr 1963, s.  61).  

Německý list Prager Tagblatt dokonce 5.1. 1923 přinesl, 

v souvislosti se zprávou o  Haškově úmrtí, překlad částí první 

kapitoly (Gregor 1967, s.  7–9). Oproti pozdějšímu překladu Grety 

Reinerové překlad z Prager Tagblattu, jehož autorem byl Max Brod, 

rezignuje na napodobení účinku obecné češtiny a tento aspekt 

originálního textu prostě ignoruje.  

 Samotný překlad však vznikl až po Haškově smrti – a hlavní 

zásluhu na něm měl vydavatel, Adolf Synek. Motivovalo jej zřejmě 

totéž, co motivuje většinu nakladatelů – zisk. 

Samotné hledání překladatele bylo – vzhledem k odmítavému 

postoji české literární kritiky – poměrně dlouhé,  až se věci ujala 

Grete Reinerová-Straschnowová25. Později tehdejší situaci popsala 

takto: 

                                       

25 Ve jménu překladatelky se držím pravopisu, který používá Petr (1963). Její 

jméno přechyluji.  
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[Nakladatel Synek] obrátil se po řadě na všechny známé překladatele 

z češtiny. Všichni odmítli, žádný nechtěl překládati. Panovala všeobecná nedůvěra 

vůči Švejkovi, považovanému za bezcenného, nestravitelného. Překladatelé žádali 

radikální škrty, chtěli ze čtyř Haškových svazků zkrátiti Švejka na jeden, protože si 

nebyli vědomi, že právě jistá rozvleklost je z podstatných faktorů humoristické 

Švejkovy působivosti. Druzí zase dělali pokusy, jež od dědiců Švejkových musily 

býti jako nedostatečné odmítnuty. Jest veliký počet takovýchto nepodařených 

pokusů ve všech možných nářečích, ve všech pomyslitelných variacích. Dílo však 

zůstalo ležeti, až přišla řada na mě. Je přirozeno, že se nakladatel obrátil na ženu 

naposled. Kdo Švejka zná, pochopí proč. Dala jsem se tedy do toho. A to přes to, 

že jsem si byla vědoma ohromných obtíží. (Reinerová 1927, s.  2) 

Překlad prvního dílu Im Hinterlande vyšel v první půli roku 1926 

a ve stejném roce vyšel i druhý díl. O rok později pak následovaly 

zbylé dva díly (Gregor 1967, s.  10–12). Zdá se, že se Synek snažil 

využít úspěchu Švejka. Vydal velmi rychle všechny díly, což se 

projevilo na formální kvalitě a, jak naznačí další pasáže této práce, 

i na překladu.   

O samotné Gretě Reinerové-Straschnowové toho příliš  

mnoho nevíme, nejdůležitější životní data však získal Ludvík M. 

Gregor (1967, s.  3–4).  

Narodila se 20. 11. 1892 jako Grete Steinová, provdala se za dr. 

Karla Reinera a měla jediné dítě, dr. Kurta Straschnowa. V posledních 

letech svého života působila v pražské redakci nakladatelství Orbis. 

Vedle překládání (seznam jejích překladů uvádí Petr, s.  196–197) se 

zřejmě podílela na vydávání Deutsche Volkszeitung (Wikipedia 

2008a). Lze ji zařadit mezi levicové intelektuály meziválečné Prahy. 

Podle údajů, které od Židovského muzea v Praze obdržel Gregor 

(1967, s.  3–4), byla Grete Reinerová 22. 12. 1942 deportována 

z Prahy do Terezína a posléze 6.9. 1943 do Osvětimi.  Členové 

transportu, pokud nepodlehli už dříve útrapám, byli zavražděni 

v plynové komoře v noci z 8. na 9. března 1944. 
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7.2. Model překladu  

V následujícím rozboru se pokusíme uplatnit model překladu 

Hanse Vermeera a Kathariny Reissové (1984) na expresivní text. 

V základní kategorizaci textů (Texttypen) totiž kniha Osudy dobré 

vojáka Švejka za světové války zcela nepochybně přísluší typu 

expresivnímu, který důraz klade vedle obsahu také na formu.  

Teorii skoposu Vermmera a Reissové lze v kostce shrnout takto: 

 „1) Translation ist eine Funktion ihres Skopos.  

   2) Translation ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und deren 

Sprache über ein Informationsangebot aus einer Ausgangskultur und deren 

Sprache. 

  3) Das Informationsangebot einer Translation wird als  abbildender 

Transfer eines Ausgangsangebots dargestellt. Die Abbildung ist nicht 

eindeutig umkehrbar. In einer kulturspezifisch engeren Fassung der 

Behauptung gilt: Translation ist imitierender Transfer eines 

Ausgangsangebots.  

NB.: Es wird von ‘einem’ Ausgnangsangebot und ‘einer’ Translation 

gesprochen, da beide immer nur in einer Möglichkeit aus einer 

unüberabzählbar großen Menge von Möglichkeiten realisiert werden 

können.“ 

(Reiss – Vermeer 1984, s.  105) 

Všimněme si, že základní kritériem pro hodnocení překladu není 

nějaké abstraktně pojaté převedení esence textu, pravého významu 

slov, nýbrž dosažení cíle (skoposu) určeného zadavatelem. Ten může 

v krajním případě spočívat třeba i v parodii originálu.  

Termín Translation se však zdá, stejně jako české slovo překlad, 

naznačovat, že se něco přenáší z jednoho textu (originálu) do 

druhého (překladu). Následkem toho se nám na jazyk vtírá 

nepříjemná otázka, cože se to tedy vlastně přenáší. Odpověď na tuto 

otázku pak u teoretiků překladu vždy v nějaké podobě zahrnuje něco 

jako invariant nebo smysl díla (Levý 1998, s. 47–48; Popovič 1975, 

s.  77–80).  



 58

V základu této odpovědi přitom stojí představa významu jako 

substance. Taková představa je dobře kompatibilní s pojetím jazyka 

jako soustavy nálepek, typického např. pro sv. Augustina nebo pro 

raného Wittgensteina (1984a).  

Představu významu jako substance mohou autoři jako Levý 

a Popovič sloučit se strukturalistickým pojetím významu, tj. 

s představou, že význam jednoho prvku je dán právě jen jeho 

vztahem k ostatním prvkům systému, pouze za předpokladu, že 

tento systém chápou jako statický, tj. nehybný v čase.  

Nicméně už při překladu stojí takovéto pojetí před obrovským 

problémem – jak se substance přenáší z jednoho systému do 

druhého, když tzv. slovníkové ekvivalenty (což nejsou nic jiného než 

jakési zakuklené bezkontextové ekvivalenty, které staví na 

předpokladu, že význam lze izolovat) pro překlad nelze použít 

bezezbytku?       

   V teorii Vermeera a Reissové je proto spíše třeba zdůraznit 

slovo „Abbildung“. Překlad se pomocí prostředků jednoho jazykového 

systému snaží zachytit způsob užití prostředků jazykového systému 

originálu. Tento způsob užití je dán sociální praxí. V krajním případě 

může být způsob užití překladu oproti originálu zcela odlišný – pokud 

tak stanoví zadavatel: skopos má tedy přednost před imitací.   

Je-li cílem překladu imitace originálu – a tak je tomu 

u expresivních textů většinou –, je-li tedy v textu cílovém zachována 

funkce textu výchozího  – a to přes rozdílnost jazyků a kultur –, 

hovoří Reissová a Vermeer o  ekvivalenci (1984, s.  140). Tato 

ekvivalence podle Reissové a Vermeera není nic jiného než 

ekvivalence hodnot („Werte“), tj. „Gleichwertigkeit“ (1984, s.  126).  

 „Gleichwertigkeit“ pak  představuje něco jako účinek na 

čtenáře, konstruovaný na základě převažujícího užití v dané době 

a komunitě (Reiss – Vermeer 1984, s.  127), tedy něco docela dobře 

slučitelného s Levého „dílem v užším slova smyslu“, tj. jeho 
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významově estetickými hodnotami (Levý 1998, s.  47–48), které 

podle Reissové a Vermeera překladatel napodobuje.  

Významným způsobem spoluurčuje překlad překladatelova 

interpretace, navíc zde nemalý vliv má i časový rozdíl: dnes můžeme 

chápat nějaké dílo jinak, než bylo chápáno dříve (Reiss – Vermeer 

1984, s.  57). 

Rozhodujícím kritériem ekvivalence je opět sociální praxe: 

 „Man kann nicht “äquivalent überstzen“, sondern ein Zieltext kann als einem 

Ausgagstext äquivalent gelten (in der üblichen verkürzenden Ausdrucksweise: 

äquivalent sein).“ (Reiss – Vermeer 1984, s.  140) 

Metafora přenášení prvků z originálu do překladu je proto od 

základu špatná, bohužel je už etymologicky zakotvena v samotném 

slovu „překlad“. Celý proces si spíše můžeme přirovnat k umělci, 

který tvoří sochu podle modelu, aniž by přitom model rozebral a jeho 

kusy zakomponoval do svého díla.  

Význam je dán užitím slova nebo věty v kontextu: nic více, nic 

méně. Není uvnitř slova ale spíše vně: je věcí sociální interakce mezi 

lidmi.   

Z hlediska teorie skoposu je pak důležitá zejména interakce 

překladatel – zadavatel, resp. vztah zadavatele k překladu. Kdo je 

ale vlastně zadavatelem překladu literárního díla?  

7.3. Zadavatel a skopos překladu 

Grete Reinerové zadal překlad vydavatel Synek, jehož hlavní 

motivace byla velmi pravděpodobně materiální. Nepochybně 

požadoval napodobení účinku díla v českém kontextu. Konkrétní 

přístup k románu zřejmě ponechal na překladatelce. Lze dále 

předpokládat, že rozhodnutí překladatelky podléhala nakladatelovu 

schválení. Tak alespoň interpretuji následující větu: „První výsledky 

připadaly nám, t. j. nakladateli a mně, překvapující.“ (Reinerová 

1927, s.  2).     
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Domnívám se proto, že přestože základní skopos, tj. dosáhnout 

ekvivalentního účinku, aby se román prodával i v německy mluvícím 

prostředí, stanovil nakladatel, jeho konkrétní realizaci obstarala Grete 

Reinerová. Ona zvolila způsob prezentace románu i metodu, jak 

převést do němčiny komiku paradoxu včetně Švejkovy nespisovnosti 

a lajdáckosti, která má v románu podstatnou funkci. Jedině při 

zdařilém převodu komiky totiž mohl román komerčně uspět.  

Jak byl román představen německému čtenáři?  

Grete Reinerová se rozhodla uvést svůj text předmluvou, v níž 

vysvětluje, kdo Jaroslav Hašek byl a proč se rozhodla jeho dílo 

přeložit do němčiny. Tato předmluva prozrazuje, že pohled 

překladatelky na český text se lišil od dobového názoru české 

akademické kritiky, která Švejka vůbec odmítla považovat za 

literaturu.  

Reinerová píše:  

„Jaroslav Hašek, der große Satiriker, Homorist und tschechische Cervantes, 

hat im „braven Soldaten Schwejk“ einen für die Weltliteratur völlig neuen Typus 

geschaffen. Denn Typus des raffinierten Dummkopfs.“ (R I, s.  9). 

To, že německý text se zde předkládá jako vysoká literatura, má 

ukazovat i citát z Anatola France. Jistě, z části jde o  přehánění, 

jehož motivem je reklama. Ostatně i paralelu Hašek – Cervantes 

převzala překladatelka od Maxe Broda a Ivana Olbrachta. Nicméně 

Grete Reinerová v duchu české levicové meziválečné kritiky, 

přinejmenším později, chápala Osudy jako vyjádření aktivního 

antimilitarismu lidu: Švejk zde tedy není jen prosťáček, ale 

rafinovaný pitomec. Tento oxymorón (podobný použil roku 1921 Ivan 

Olbracht, hlavní podíl na jeho zpopularizování ve vysoké kultuře je 

zřejmě třeba opět přičíst Maxi Brodovi) nechává posouzení postojů 

Švejka ke svým činům na čtenáři. 

„[Švejkův] antimilitarismus není, jak se velmi často a falešně předpokládá, 

zásadním kvietismem, zásadním zřeknutím se každého boje a podřízením se 

každým okolnostem. Již Švejk není žádnou pasivní povahou, naopak je aktivním 
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bojovníkem svého druhu, jenž se nedá tak lehce „porazit“. Hašek sám svým 

vstupem do Rudé armády ukázal, že není antimilitaristou stůj co stůj. [...]  

Švejk ve své vlastní podstatě není nic jiného než první ztělesnění odporu 

ušlápnutého lidu, který se vždy znovu zvedá. a nelze ho přemoci.“ (Reiner 1928, 

s.  111) 

Na závěr úvodu k Osudům zmiňuje překladatelka problémy 

s překladem nespisovného jazyka a vysvětluje, že se při převodu 

uchýlila k pražské němčině, která se vyznačuje jistým stupněm 

počeštění. To vše má sloužit k tomu, aby si Švejk získal i mezi Němci 

místo, jež mu právem náleží, aby si jej němečtí čtenáři oblíbili. Na 

tomto místě je třeba, vzhledem ke struktuře práce možná trochu 

předčasně, nastínit, jak označení pražská němčina (Prager Deutsch) 

vlastně rozumět. 

7.3.1. Pražská němčina 

Podle Trosta (1962) je pražská němčina širokým pojmem, čímž 

leze vysvětlit dramaticky rozdílné soudy o  její kvalitě, které se 

objevují v různých pramenech. Zahrnuje, jako dva krajní póly 

spektra, jednak jazyk intelektuálů a městské honorace26 – u tohoto 

typu pražské němčiny byla často vyzdvihována její čistota –  

a jednak mluvu nižších vrstev, zejména českých, ovlivněnou 

češtinou. Je zřejmé, že se Grete Reinerová pro překlad Osudů 

rozhodla uplatnit nikoliv vytříbený jazyk pražské honorace, nýbrž 

právě vrstvu, kterou Trost (1962) a po něm i Petr (1963, s.  73) 

ztotožňuje s tzv. Kleinseitner Deutsch, malostranskou němčinou. 

Tento sociolekt, zvaný také Böhmakel či Kücheldeutsch, tedy 

představuje němčinu pražské české a částečně také německé (Trost 

1962, s.  35) maloburžoazie.  

Kleinseitner Deutsch je podle Trosta (1962, s.  34) ovlivněna 

vídeňskou němčinou. Oproti standardní němčině jsou zde rozdíly 

zejména ve slovní zásobě (Petr 1963, s.  68): „rückwärts“ místo 

                                       

26 Psal jí např. Franz Kafka (Trost 1962, s. 37). 
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„hinten“, „Sessel“ místo „Stuhl“, „Schale“ místo „Tasse“, „Tasse“ 

místo „Untertasse“. 

Zejména se tyto odchylky vyskytují u pojmenování jídel 

a potravin:„Gespritzter“, „Ribiswein“, „ein Stamperl“. Typicky 

rakouské jsou i výrazy jako „ganz powidel“, „Beiseln, Spagat“, 

„Trema“ místo „Lampenfieber“, hatschen či nadávky „Fallot“, „Klachl“ 

a „Klachel“, „Lackl“.  

Rozdíly oproti standardní němčině se vyskytují také v syntaxi – 

používání pomocného slovesa „sein“ místo „haben“ u sloves jako 

„stehen“, „hängen“, dvojitým záporem a odlišným používání 

předložek a spojek („wenn“ místo „bis“ a naopak). Nadto tato forma 

německého jazyka na úrovni syntaxe vykazuje i silné vlivy češtiny: 

používání německého „auf“  jako české „na“, např. „auf etwas 

vergessen“; češtinou ovlivněné užívání reflexivního „sich“ a „daß“ 

tam, kde se ve standardní němčině nepoužívá; „gern“ místo „froh“, 

nadužívání slovesa „geben“. Emil Skála (1966, s.  90), který se 

rovněž odvolává na Kische a také na mnou citovanou studii Trosta 

(1962), uvádí také vypouštění zájmena v podmětu a zkracování 

dlouhé přízvučné samohlásky. Jeho závěry jsou však obdobné.  

Asi nejtypičtějšími znaky této formy pražské němčiny jsou slovo 

„herich“ (Trost 1962, s.  36)  – vlastně doslovný překlad českého 

„prý“ – a používání „was“ jako univerzálního vztažného zájmena – 

jako překlad českého „co“ (Trost 1962, s.  36; Skála 1966, s.  90–

91). 

7.4. Text, tj. originál a překlad 

Nelze bohužel stanovit, z kterého českého vydání Osudů Grete 

Reiner-Straschowová překládala. Pro translatologickou analýzu to 

však není, jak by se mohlo zdát, problém nepřekonatelný. Jednotlivá 

vydání se od sebe totiž v zásadních aspektech (o nich viz závěr 

kapitoly 5 této práce) neliší: konkrétní vydání tak strategii 

překladatelky a její přístup k interpretaci díla a řešení 
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překladatelských problému téměř neovlivňuje. Samozřejmě najdeme 

v prvních českých vydáních Osudů celou řadu logických chyb 

(například když si postavy dávají pátou čtvrtku a pak znovu pátou 

čtvrtku atd.). Tyto chyby nicméně nemají sebemenší vliv na celkové 

pojetí díla. Pro účely analýzy používám nejstarší vydání Švejka, jež 

byla pro jednotlivé jazyky k dispozici. České vydání prvních tří dílu 

pochází podle knihovního katalogu Národní knihovny z r. 1923, 

o  které vydání v pořadí se jedná, nelze určit. Jako vydavatel je 

uveden J. Hašek, expeduje A. Synek nakladatelství Praha VII. Jedná 

se o  tři díly v jednom svazku, paginace je nicméně pro každý díl 

vedena  zvlášť. 

Čtvrtý díl cituji podle třetího vydání, jež podle knihovního 

katalogu pochází z roku 1926 či 1927.  Obě knihy jsou dostupné ve 

studovně Národní knihovny (signatury 54J6012 a 54J6965). 

Německý text prvního dílu čerpám z druhého vydání Die 

Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges 

u Adolfa Synka  v Praze (Verlag Adolf Synek, Prag) roku 1926, 

signatura v národní knihovně 9 E 1506. Německý text zbylých tří dílů 

pochází z následujících vydání: Die Abenteuer des braven Soldaten 

Schwejk während des Weltkrieges: Teil II. An die Front. Verlag Adolf 

Synek, Prag, 1926; Teil III. Das glorreiche Debakel, Verlag Adolf 

Synek, Prag, 1928 (druhé vydání); Teil IV. Fortsetzung des 

glorreichen Debakels. Verlag Adolf Synek, Prag, 1927. Všechny tyto 

díly Švejka jsou k dispozici v Knihovně Národního muzea v Praze pod 

signaturou 89H263. 
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8.  Dosavadní poznatky o  překladu Osudů  

Překladem se velmi zběžně zabývali recenzenti německého 

vydáni i česká kritika. Vladimír Dyba (1927) v Právu lidu převzal 

názor Hanse Sochaczewera z jeho receze v Berliner Tagblattu, že 

němčina překladu je němčinou nevzdělaného maloměšťáka a vyzýval 

nakladatele Synka k výměně překladatele. Jan Münzer psal 

v Přítomnosti (1928) o  tom, že se překlad dostal do rukou méně 

povolaných – a citoval recenzi Tucholskeho. Před vlastní 

translatologickou analýzou považuji za vhodné shrnout poznatky 

a názory, které o  překladu Grety Reineorové shromáždili Pavel Petr 

(196327), Pavel Trost (1968), Ludvík M. Gregor (1967) a Christina 

Kasessová (2005). Od výsledků těchto badatelů a v polemice s nimi 

se pak odvíjí má vlastní analýza překladu Grete Reinerové.  

8.1. Hodnocení Petra a Trosta 

Petr (1963, s.  66) za největší překladatelský problém považuje 

obecnou češtinu originálu a konstatuje, že při snaze odpovídajícím 

způsobem zohlednit morfologicko-fonologickou rovinu jazyka románu 

čelila překladatelka nepřekonatelné překážce: skutečnosti, že obecná 

čeština nemá v německém jazykovém prostředí obdobu. Neexistuje 

zde interdialekt, který by hranice regionů překračoval podobným 

způsobem jako právě obecná čeština. Na témže místě uvádí Petr jako 

jedinou možnou kompenzaci obzvláště pečlivý výběr slov. Přestože se 

Grete Reinerová snaží používat prvky hovorové němčiny (Petr 1963, 

s.  68) jako „ich hab“, „sag mr auf Karslplatz“, „haun“, „sie ham“, 

„is“, nemůže účinek obecné češtiny na této úrovni imitovat. Uchyluje 

                                       

27 V knize Hašeks „Schwejk“ in Deutschland z roku 1963 Petr trochu poupravil 

své starší názory ze studie Die deutsche Übersetzung der Abenteuer des braven 

Soldaten Schwejk. Změny spočívají v zakomponování studie Pavla Trosta (1962) 

o pražské němčině.    
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se proto k tzv. pražské němčině, resp. ke Kleinseinter Deutsch; své 

rozhodnutí zdůvodňuje v předmluvě ve smyslu uvedeném v oddílu 

7.3.  

Mimo užití pragismů je podle Petra (1963, s. 71–74) patrný 

doslovný převod českých idiomatických konstrukcí, přestože pro ně 

existuje německý ekvivalent, např. „ich steh nicht so drum“ za „já 

o  to moc nestojím“. Překladatelka přitom nerozlišuje mezi specificky 

českými obraty, které v němčině nemají obdobu („daß du dazu 

gekommen bist wie ein Blinder zu einer Geige“) a idiomy, pro něž má 

němčina vlastní obraty, jež staví na jiné metafoře („sich einen guten 

Tag aus ihm machen“). Překladatelka se často také zjednodušeně 

rozhoduje, má-li český výraz dva slovníkové ekvivalenty, např. 

převádí „noha“ příliš často jako „Fuß“, ačkoliv by mnohdy bylo lepší 

hovořit o  „Bein“, podobně v případech „Hand“ a „Arm“ nebo „Kinn“ 

a „Bart“. Grete Reinerová rovněž užívá lokálních výrazů, silně 

ovlivněných češtinou: „verkutz dich nicht“, „Babe“, „Breigel“, 

„Schlamastik“. Přejímá dokonce bez vysvětlení některé české výrazy 

tak, jak jsou: „Katr“, „hafhaf“.28 

Petr (1963, s.  74–75) dále konstatuje, že v překladu bohužel 

nutně musí dojít ke ztrátě jazykového koloritu vzniklého užitím 

počeštěných německých slov z oblasti vojenské. v češtině tato slova 

nemají komický nádech, narozdíl od  němčiny, kde zvláště při určité 

výslovnosti působí slova jako „Obrlajtnant“ či „Marschbatjak“ (Petr 

1963, 75) humorně, protože parodují cizí přízvuk. 

Podle Petra (1963, s.   77) lze překladatelce vyčíst 

i nedostatečné zohlednění míst, kde je forma důležitá z hlediska 

obsahu: jako příklad uvádí jméno „Vobejda“ nebo situaci se 

šifrováním, kdy Grete Reinerová sice správně dosazuje za české 

geografické názvy německé, ale nezmění už šifru tak, aby odpovídala 

počtu písmen.  

                                       

28 Všechny tyto příklady a mnohé další příklady uvádí Petr (1963, s.  71–74).  
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Dalším nedostatkem je nivelizující překládání některých 

barvitějších českých slov vždy pouze jedním ekvivalentem 

německým. To se týká zejména nadávek. Petr (1963, s.  64) má za 

to, že v překladu dochází k oslabení intenzity vulgarismů. Jejich užití 

přitom označuje z hlediska české literatury za přelomové: „vor Hašek 

konnte man sie kaum jemals gedruckt finden.“ Tyto výrazy velmi 

přispěly k tomu, že byl Osudům odpírán status literatury. 

Překladatelka je podle Petra sice převádí správnými slovníkovými 

ekvivalenty, ty však proti češtině působí vyčpěle:  

„Dem deutschen Leser wird es kaum einfallen, das Buch wegen Ausdrückern 

wie „Steht alles für einen Dreck!, Er is dort gehangen, und die Fliegen ham auf ihn 

geschissen, so hab ich ihn auf den Boden gegeben,“ oder „bemerkte jedoch, daß so 

eine Pünktlichkeit einen Dreck wert sei“ entrüstet aus der Hand zu legen.“ (Petr 

1963, s.  64) 

Překladatelka zde podle něj měla zvolit výrazy silnější, protože 

slovníkové ekvivalenty nepůsobí v němčině v tištěném textu 

dostatečně rázně a čtenáře nešokují. 

Konečně lze v překladu nalézt celou řadu chyb, které 

pravděpodobně vznikly nepozorností. Některé jsou podle Petra 

(1963, s.  78) závažné, protože pozměňují význam, např. „Und bei 

der Erinnerung, wie beim Nachbarn einmal eine ganze Speckwurst 

geplatzt und zerkocht war, schlief er zufrieden ein“. Baloun přitom 

v originále usnul naopak spánkem nepokojným. Podobně chybné je, 

když v německém překladu vyčítá plukovník von Zillergut poručíku 

Lukášovi, že mu psa zkazil, tj. rozmazlil, nikoliv, že psovi zkazil 

žaludek, jak uvádí překlad. Až nečekaně vysoký je také počet chyb 

při převodu vlastních jmen.  

 Naopak složitá souvětí, typická pro Haškův styl vyprávění, 

napodobuje podle Petra (1963, s.  65) překladatelka z větší části 

věrně, protože si velmi dobře uvědomovala jejich funkčnost. Petr 

(1963, s.  61) rovněž  pozitivně hodnotí skutečnost, že se 

překladatelka odhodlala přeložit román celý. Narozdíl od jiných 



 67

překladatelů, na než se nakladatel obrátil a  kteří požadovali radikální 

škrty, pochopila, že určitá rozvláčnost románu je záměrem.  

 Celkově Petr (1963, s.  79–80) konstatuje, že překlad působí 

vzhledem ke zvolené náhradě obecné češtiny, zlepšování stylistických 

nedbalostí překladatelkou a  zmiňovanému oslabení vulgarismů méně 

neliterárně než originál, jehož jazyk byl kritiky ovlivněnými starší 

tradicí hodnocen jako nízký a nehodný umění. Pragismy, doslovné 

převádění idiomů i komičnost českého přízvuku ve vojenských 

slovech vedou k tomu, že čtenář jazyk překladu mnohdy 

neztotožňuje s pražským žargonem, ale prostě s komolením němčiny 

Čechy – a jazyk tak narozdíl od originálu působí komicky. Přestože 

nedůsledností překladatelky dochází místy k nivelizaci a věcným 

chybám, nejsou tyto chyby natolik závažné, aby zásadně změnily 

smysl díla. 

S tímto poslední větou souhlasí i Pavel Trost (1968). Vůči 

Petrovým závěrům má však řadu výhrad. Předně nepovažuje 

pražskou němčinu Grete Reinerové za autentickou. Překladatelka 

totiž využívá i slova, jež se v hornoněmeckých dialektech 

(Oberdeutsch) typicky nahrazují slovy jinými např. „Fläschen“ či 

„Glöckchen“ místo „Fläscherl“ a „Glöckel“, „Eimer“ místo „Kübel“ 

(Trost 1968, s.  48; tam i další příklady).  

K této Trostově námitce chci už nyní podotknout, že jazyk není 

nikdy úplně homogenní. Tím spíše jím nemůže být jazyk literárního 

díla. Jeho druhá a třetí námitka jsou pádnější, vyžadují si však 

textový rozbor.  

Trost (1968, s.  47) totiž dále kritizuje Petrovu tezi, že pro 

německého čtenáře je řeč postav překladu zajímavá svým koloritem 

(Petr 1963, s.  79). Podle něj má naopak německý čtenář problém 

s porozuměním.  

Konečně Trost (1968, s.  48) soudí, že překladatelka užívá 

v dlouhých Švejkových souvětích syntax, která je typická pro psaný 

a nikoliv mluvený jazyk. 
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8.2. Hodnocení Gregora a Kasessové 

Ludvík M. Gregor přebírá od části německé i české kritiky názor, 

že se překlad Osudů dostal do rukou málo povolané překladatelce 

a dochází k závěru (Gregor 1967, s.  41), že „Egon Erwin Kisch by 

jistě přeložil Švejka lépe než Grete Reinerová.“ Grete Reinerová 

neměla Kischovy životní zkušenosti, „a k tomu byla ještě žena“  

(Gregor 1967, s.  42), čímž  chce říct, že nemohla znát nižší 

(vulgární) německý rejstřík, který by spíše odpovídal zemitému 

jazyku románu (Gregor 1967, s.  31–33 a s.  41). Tím méně mohla 

dobře pochopit ryze mužské záležitosti jako je např. armáda. Těžko 

se pak divit, že nevěděla, že „Intelligenzknopf“ není „inteligentka“, tj. 

škola pro brance bez maturity, ale znak absolventa důstojnického 

kurzu. Podobně mužskou záležitostí je hra „maso“ (Gregor 1967, 

s.  43), kterou překladatelka asi přesně neznala.  

Podle Gregora tak dochází k nivelizaci originálního textu. 

Překladatelka navíc na mnoha místech nerespektuje slovní hříčky. 

Gregor (1967, s. 44) jmenuje následující: „Und werden Sie nicht von 

Zeit zu Zeit von Anfällen gepackt? Nein, bitte sehr, nur einmal hätt 

mich fast ein Autobmobil aufm Karsplatz gepackt“ jako nedokonalý 

překlad za „[A] nemíváte někdy občas nějaké záchvaty? To prosím 

nemám, jen jednou málem by mě zachvátil nějakej automobil na 

Karlově náměstí...“. 

Podobně se Gregorovi nezdá být dostačující „Euch wird die 

Geschichte selig sprechen. Und wer dir zuhört, kann brechen... und 

als hätte Leutnant Dub dies gehört...“ jako náhrada za „Vás bude 

slavit historie věků. Strč si prst do krku...A jako by byl poručík Dub 

poslechl...“ (Gregor 1967, s.  44). 

Není jasné, s čím přesně Gregor není v tomto případě spokojen, 

nepovažoval za nutné se o  tom zmínit. Podle Gregora také 

překladatelka na mnoha místech text nepochopila a dopustila se celé 

řady věcných chyb; spěchem a nepozorností navíc došlo 

k  vynechávkám. Obojí pozměňuje vyznění celých pasáží. Ve třech 
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kapitolách, které Gregor analyzoval, našel poměrně značný počet 

chyb, nedůsledností či oslabení – celkem 103.  

Už z rozložení textu jeho diplomové práce je nicméně zřejmé, že 

středem Gregorova zájmu jsou jednotlivá slova, případně slovní 

spojení. Jen výjimečně se zabývá vyššími jednotkami. Prubířským 

kamenem překladatelských řešení mu pak jsou slovníkové 

ekvivalenty. Posuzovat kvalitu specifického žargonu, který 

překladatelka zvolila, podle slovníků němčiny obecné, je samo 

o  sobě velmi pochybné, zvláště v případě kolokací: zde se také 

Gregor dopouští celé řady omylů. U výše jmenovaných slovních 

hříček je sice snad možné hovořit o  nivelizaci, jejich pragmatický 

účinek však napodoben byl.  

Postup, který se zaměřuje na jednotlivá slova či slovní spojení je 

však především fundamentálně v rozporu s pojetím jazyka, které 

zastávám v této práci. Implicitně totiž operuje s pojmem 

správného významu, který je sám o  sobě hodnotou. Takovýto 

přístup úplně ignoruje skutečnost, že překlad je především sociální 

aktivita, a naprosto pomíjí pragmatickou dimenzi jazyka, která je 

primární a hraje zásadní roli v hledání ekvivalence. Správný význam 

v netriviálním slova smyslu neexistuje. Význam slova je dán jeho 

užitím, nikoliv tím, jak je vysvětleno v sebelepším slovníku – 

přestože obojí spolu souvisí. 

Podívejme se nyní na několik příkladů  nedostatků, které Gregor 

(1967, s.  34–36) zmiňuje. Pocházejí z kapitoly Z Hatvanu na hranice 

Haliče v překladu Aus Hatwan an die galizische Grenze (třetí kapitola 

druhého dílu) a kapitoly Švejk opět u své marškumpanie  v překladu 

Schwejk wiederum bei seiner Marschkompagnie (třetí kapitola 

čtvrtého dílu 4). Tučně je můj komentář Gregorovy kritiky, 

k překladatelce Gregor odkazuje jejími iniciály „GR“: 

1. „restaurace“ x „Restauration“ (Gregor 1967, s.  35) [V tomto případě 

se Gregor mýlí. Wahrig (2001, s.  1048) uvádí pro 

„Restauration“: „veraltet, noch österr. = Restaurant“. Jedná se 
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o  případ pro Gregora typický: austrismy a specifické výrazy 

pražské němčiny velmi rychle odsuzuje jako lexikální nebo 

i  ramatické (u předložek) nedostatky.] 

2.  „a všichni čtyři dohromady neznámýmu sebevrahovi“ x „und alle drei 

zusamn einem unbekannten Selbstmörder“ – „Zlogičtěním textu, t.j. 

správným součtem, ničí GR vtip opilého blábolení Švejka – také 

následující sebevražda na pokračování není dost dobře vystižena.“ 

(Gregor 1967, s.  35) [U Haška vzhledem k počtu nedůsledností 

chybí jistota, že se jedná o  záměr. Česká vydání však 

neopravují.] 

3.  „Je zde Švejk?“ x „Wo ist der Schwejk?“ [V kontextu se jedná 

o  málo významný posun.] 

4. „kavalec“ x „kavalet“ – „Kavalet jako překážka při dostizích je 

doložitelná.“ (Gregor 1967, s.  36) [Pro Gregora nedoložitelnost ve 

slovníku znamená v podstatě chybu. Ve skutečnosti je „Kavalet“ 

ve starém rakouském vojenském žargonu slovo běžné (Weiskopf 

1960, s.  187).] 

5.  „začaly růst uši do délky. Tak ho dali na marodku a regimentsarzt 

povídal, že se to stává všem frajtrům. Ze začátku, že se nafouknou, u 

některých že to brzo přejde, a tohle že je takovej těžkej případ, že by 

moh puknout, poněvadž mu to de vod tý hvězdičky na pupek.“ x „die 

Ohren ham ihm angefangen in die Länge zu wachsen, Man hat ihn also 

ins Marodenzimmer gebracht und der Regimentsarzt hat gesagt, dass es 

so ein schwerer Fall is, dass er platzen könt, weils ihm von dem 

Sternderl bis zum Nabel geht.“ – „Vynechávky a změna smyslu“ (Gregor 

1967, s.  37) [Zde si Gregor všímá podstatné věci – vynechávky. 

Překladatelce se opravdu stává, že něco opomine. Většinou se 

nicméně nejedná o  místa zásadní pro průběh románu. Takových 

míst je ostatně vzhledem k aglutinační kompozici Osudů, kdy  na 

sebe jednotlivé historky navazují naprosto volně, minimum.] 

6.  „slabý otřes mozku“ x „eine kleine Gehirnerschütterung“ – „leichte“ 

(Gregor 1967, s.  37) [Jedná se o  výčitku naprosto absurdní, 

z hlediska jazykového systému je úplně jedno, které slovo 

zvolíme; navíc nemáme zásadnější informace o  kolokabilitě 

„klein“ vs. „leicht“ v pražské němčině: v standardní němčině je 

„leicht“ samozřejmě výrazně častější.] 

7.  „Dostali přes prdel drahá ženo. Jsem zdráv. Odstavilas už našeho 

fakana.“ x Haben übern Arsch gekriegt, teuere Frau. Ich bin gesund. 
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Hast du schon unsern Fratz abgestillt?“ – „V přeneseném smyslu musí 

být „auf“ ne „über“. – „abstillen“ je jednorázové, „entwöhnen“ je zde na 

místě.“ (Gregor 1967, s.  38) [Kritka špatné předložky je 

nepochopením překladatelčiny metody. V Kleinseitner Deutsch je 

používání předložek ovlivněno češtinou, výtka proto není na 

místě. K „abstillen“ uvádí Wahrig (2001, s.  138): „aufhören ein 

K.[ind] zu stillen, von Muttermilch  auf Flaschenmilch umstellen 

od.[er]  an eine andere Nährung gewöhnen,“ tato výtka tedy 

rovněž padá.] 

8.  „Jsi hodule žravá“ x „Du bist gefrässiges Berstel.“ – „Berstel se nedá 

doložit. „Hodule“ není ani ve vysvětlivkách ke Švejkovi. Dala se doložit 

ze starého Ottova naučného slovníku 2 díly, 1905 : na Moravě dobytče, 

jež si obyčejně několik sousedů na hody vespolek koupí a zabíjí.“ 

(Gregor 1967, s.  38) [Opět Gregorova posedlost slovníky, na 

tomto místě se navíc zabývá naprostou marginálií. Z kontextu je 

zřejmé, že jde o  nadávku, slovníkový význam je tudíž celkem 

irelevantní, stejně jako u českého „hodule žravá“.] 

Cílem této kritiky rozhodně není upozadit fakt, že Gregor 

opravdu upozorňuje i na celou řadu míst, kde překladatelka 

z nedbalosti nebo nepozornosti, možná i v důsledku časového tlaku, 

kterému byla vystavena, chybovala. Další nedostatky shrnuje Gregor 

víceméně namátkově na stranách 42–49. Omlouvá (1967, s.  42) 

překladatelku, která podle něj nemohla „vystihnout“ použití němčiny 

v českém textu, deformovanou češtinu, počeštěné termíny německé 

a obecnou češtinu, ale vyčítá ji věcné chyby,  u nichž „není 

kompromis na místě.“ (1967, s.  42). 

Gregor negativně hodnotí také koncepci substituce „Kleinseitner 

Deutsch“ za obecnou češtinu. Kromě toho, že je „pražská němčina“ 

Grety Reinerové „zkažená“, kritizuje (1967, s.  67) její užití také 

z pozic teorie ekvivalence estetického účinku, jak ji známe např. 

z Levého (1998, s.  119–128); tj. že není vhodné použít lokální 

dialekt (nebo žargon) pro reprodukci dialektu jiného – zvlášť jedná-li 

se o  interdialekt širšího dosahu.  

Ponechám teď tuto část jeho kritiky bez komentáře, vrátím se 

k ní v závěřu translatologické analýzy. Celkově lze řicí, že Gregor je 
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vůči Gretě Reinerové v důsledku svého východiska přehnaně kritický: 

vyčítá jí (jak jsem ukázal, často neoprávněně) nedodržení 

slovníkových ekvivalentů, aniž by bral v potaz širší kontext a celkové 

směřování textu. 

Christina Kasessová (2005) ve své diplomní práci rozlišuje 14 

kategorií posunu v překladu. Z pochopitelných důvodů neuvádí 

v práci všechny doklady, ty jsou přítomné pouze v tabulkách jako 

čísla. Posoudit její způsob práce s textem lze však částečně 

z příkladů, které uvádí. Podobně jako Gregor (1967) kritizuje 

počeštěnou syntax např. „Dram habn wir vegessen“ (Kasess 2005, 

s.  90), kterou zařazuje  do kategorie „Eindeutige Fehler“. Jako příliš 

volný kritizuje překlad českého „odvětil“ německým „antworten“, 

protože v němčině existuje slovo „erwidern“ (Kasess 2005, s.  91). 

Její postup je viděť také při rozboru překladu nadávek v příloze, kde 

mimo jiné Grete Reinerovou kritizuje za to, že jednu českou nadávku 

překládá na různých místech různými německými slovy a naopak, 

různé české nadávky překládá na různých místech stejnou 

nadávakou německou. 

Kasessová nakonec dochází k závěru, že německý překlad 

podstatně (ale nikoliv výlučně) ovlivnil chápání postavy v německy 

mluvícím prostředí. Ze Švejka, který idiocii šikovně předstírá, udělal 

skutečného idiota. I v tomto se Kasessová (2005, s.  103–4) mimo 

jiné shodne s Gregorem (1967, s.  9). Podobně jako u Gregora se 

domnívám, že Kasessová nepřistupovala k překladu (a jazyku vůbec) 

dostatečně holisticky a opomněla jeho pragmatickou rovinu. 
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9. Vlastní translatologická analýza 

V této kapitole se zaměřím na vztah mezi výrazovými prostředky 

originálu a překladu. Protože by podrobný rozbor dlouhého románu 

přesáhl rámec diplomové práce, rozeberu postupně pouze tři 

kapitoly. Snažil jsem se, aby byla má volba  části románu 

reprezentativní. Rozebírám tedy po jedné kapitole z prvních tří dílů 

Osudů; nedokončený čtvrtý díl je krátký a domnívám se, že není 

třeba, aby byl zastoupen zvláštní kapitolou. Zároveň jsem se snažil 

zaměřit na místa překladatelsky nejproblematičtější, zejména na 

překlad interakce několika národních jazyků.  

Cílem je nejprve ukázat, jak překladatelka pracovala s textem 

jako celkem a  poté se zaměřit na překlad obtížně převoditelných 

míst,  tj. takových prvků textu, jejichž účinek na čtenáře úzce souvisí 

s formou národního jazyka. Spadají sem zejména příklady komolení 

češtiny cizími mluvčími a kontrast mezi němčinou a češtinou.  

9.1. První kapitola prvního dílu v překladu  

V tomto oddílu se zaměřím na rozbor první kapitoly prvního dílu 

Osudů Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války (Das 

Eingreifen des braven Soldaten Schwejk in den Weltkrieg)29. 

Výsledky mého rozboru následně srovnám s výsledky, k nimž došel 

Gregor (1967, s.  28–32), který se zabýval první kapitolou rovněž 

velmi podrobně. Nejprve je však třeba analyzovat český text. 

Rozebírám text z hlediska jeho současného účinku, snažím se 

nicméně upozornit na možné odlišné historické chápání určitých jevů. 

Je přitom nasnadě, že poznámky k první kapitole budou mít 

u některých jevů obecnější význam a při analýze zbývajících kapitol 

už jim nebude věnováno tolik pozornosti.  
                                       

29 Základem tohoto oddílu je má seminární práce První kapitola „Švejka“ 

v překladu (Hartmann 2008).  



 74

9.1.1. Originál první kapitoly prvního dílu 

Dnešní čtenář si je na první pohled vědom, že čte knihu, která 

poprvé vyšla téměř před sto lety. Objevují se starší formy pravopisu 

(v Úvodu „Aleksandra Macedonského“, „Viktor Hugo“ (H I, s.   8)).  

„sympatisovat,“, „rheumatismem“ (H I, s.    5), „velezrády“ (H I, 

s.   15), hned v úvodu „Veliká“, „též“, „Jest-li“ (H I, s.  8), „k vůli“ 

(H I, s.  11) „u Kalicha“ (H I, s.  8). v době vzniku díla se 

samozřejmě nejednalo o  příznakové prvky.  

Jako příznakové vnímá dnešní čtenář také onikání („Práskli ho 

v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vědí:“ H I, s.    5). 

Z gramatického hlediska je pozoruhodný poměrně častý výskyt 

polovětných vazeb, které se dnes v češtině nepoužívají. Vedle 

přechodníků minulých („který opustiv před léty vojenskou službu“ 

,H I, s.  5) a přítomných se objevují také přídavná jména odvozená 

z přechodníku („Byl to civilní strážník Bretschneider, stojící ve 

službách státní policie.“ H I, s.  8). v textu najdeme také  koncovky 

infinitivu na „-ti“.  

Častý je také výskyt vedlejších vět přívlastkových, dost neuměle 

kladených vedle sebe: objevují se zejména v dialogických 

konstrukcích. Jak jsem v návaznosti na  Blažíčka (1991 s.  104–107) 

ukázal výše, jedná se o  záměr: průvodní okolnosti se stávají 

důležitější než samo téma. Autor k tomu úmyslně využívá neústrojné 

věty vztažné a přechodníky. Všechny události se tak dostávají do 

jedné roviny, je popřeno rozdělení na vysoké a nízké, tragické 

a směšné. „Vypravěč není suverénním osnovatelem složitě, ale 

cílevědomě konstruovaných souvětí, realita se ve Švejkovi rozlévá 

všemi směry živelně.“ (Blažíček, s.  106–107). Typickým příkladem 

tohoto postupu je vlastně už první souvětí v celém románu:  

„Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv 

před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou komisí za 

blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal 

rodokmeny.“ (H I, s.  5). 
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Vlivem větné skladby mají před podrobnější zprávou 

o  Ferdinandovi (Švejk přitom vůbec nemyslí na Ferdinanda – 

arcivévodu) přednost údaje o  Švejkovi a jeho pochybné profesi, 

přičemž jsou ještě seřazeny naprosto neústrojně, bez ohledu na 

chronologii či logiku.     

Text dále těží z vtipných a živých dialogů, ve kterých se 

odehrává komika, rovněž postavená na mísení vysokého s nízkým, 

např. srovnání „pána v Nuslích s revolverem“ s vrahy arcivévody 

(H I, s.  6). 

Obdobně funguje komika i v případě Palivce a nuselské vinárny: 

„v tej nuselskej vinárně? Tam se perou každý den, to vědí, Nusle,“ (H 

I, s.  9) nebo „Když to povážím, strýc císaře pána a voni ho 

zastřelejí. Vždyť je to ostuda, jsou toho plný noviny. U nás před léty 

v Budějovicích probodli na trhu v nějaké takové malé hádce jednoho 

obchodníka s dobytkem, nějakého Břetislava Ludvíka“ (H I, s.  12).  

Toto míšení vysokého s nízkým se, jak už o  tom byla řeč, 

projevuje i na rovině ryze formální: o  velkých ideálech se zde hovoří 

zemitou obecnou češtinou, a Bretschneider zase dokáže zcela 

oficiálně (a tím vlastně pro čtenáře komicky) hovořit o  věcech 

banálních. 

Druhým aspektem komiky jsou falešné souvislosti typu „Kromě 

tohoto zaměstnání byl stižen rheumatismem“ (H I, s.  5), kdy 

„kromě“ uvozuje – a tím formálně spojuje – věci, které spolu za 

normálních okolností nesouvisí: totiž zaměstnání a nemoc. Díky 

syntaktické rekci a větné formě tak nemoc částečně přebírá 

charakteristiky zaměstnání a naopak, což opět vyvolává komický 

efekt. Podobně je tomu v případě  „jak taková jízda automobilem 

může být nebezpečná“ (H I, s.  6) nebo „[...]a taky bych se chtěl 

vsadit, paní Müllerová, že ten člověk, co mu to udělal, se na to pěkně 

voblík“(H I, s.  6) či „Víc lidí má víc rozumu.“ (H I, s.  6) nebo „Musel 

skočit v Krumlově s toho mostu do Vltavy a museli ho vytáhnout 

[atd.]“ (H I, s.  12)  
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Nutno říci, že falešné souvislosti se zdaleka neopírají jen 

o  situační komiku. Této techniky dokáže text využít i pro konstrukci 

politického charakteru: „A v Sarajevu k tomu, to je v Bosně, paní 

Müllerová. To udělali asi Turci. My holt jsem jim tu Bosnu 

a Hercegovinu neměli brát“ (H I, s.  5). A ještě více ke konci 

kapitoly: 

„Jest-li to tomu našemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo 

mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno.“ (H I, s.  11).  

„Může být,“ pokračoval v líčení budoucnosti Rakouska, „že nás v případě 

války s Tureckem Němci napadnou, poněvadž Němci a Turci drží dohromady. Jsou 

to takový potvory, že jim není v světě rovno. Můžeme se však spojit s Francií, 

která má od jednasedmdesátého roku spadeno na Německo. A už to půjde. Válka 

bude, víc vám neřeknu.“(H I, s.  13) 

Tento druh humoru přirozeně vyžaduje čtenáře, který se alespoň 

zběžně orientuje v politické situaci r. 1914 a ví, o  čem postavy 

vlastně hovoří.  Aby pochopil komiku věty „Já bych nechtěl být v kůži 

té vdovy po arcivévodovi“ (H I, s.  12), musí vědět, že následník 

trůnu zahynul v Sarajevu i s manželkou (a že to nebyl císařův 

strýček, ale synovec). Dnes už však takový čtenář, narozdíl od 20. let 

20. století, zdaleka není samozřejmostí. V současnosti zná reálie 

Rakousko-Uherska málokdo, proto na něj narážky jako „Ten poradí to 

a ten ono, a pak se dílo podaří, jak je to v tej naší hymně“ (H I, s.  6) 

a „Jako, jestli si pamatujou na toho pana Lucheniho, co probod naši 

nebožku Alžbětu tím pilníkem. Procházel se s ní. Pak věřte někomu; 

vod tý doby žádná císařovna nechodí na procházky“ (H I, s.  7; 

myšlena je samozřejmě zavražděná císařovna Sisi, po níž už žádná 

císařovna nechodila na procházky také proto, že František Josef se už 

podruhé neoženil a Rakousko zůstalo bez císařovny). Problémy 

zřejmě bude mít i s aluzemi na další události: „prohráli to r. 1912“ (H 

I, s.  11, míněna je první balkánská válka).  

Ostatní vlastní jména míst i osob v první kapitole jsou v českém 

kontextu všeobecně známá. „Konopiště“ (H I, s.  5); Waterloo (H I, 
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s.  8), Napoleon (H I, s.  8), Hugo (H I, s.  8), Nusle (H I, s.  8), 

Pankrác, tj. věznice (H I, s.  9), Karlák (H I, s.  11), Srbsko, 

Bulharsko, Chorvatsko (H I, s.  11). 

Třetím typickým prvkem komiky románu je odbočka.   

„A uvidějí, paní Müllerová, že se dostanou i na toho cara  a carevnu, a může 

být, nedej pánbůh, i na císaře pána, když už to začli s jeho strýcem. Von má, starej 

pán, moc nepřátel. Ještě víc než ten Ferdinand. Jako nedávno povídal jeden pán 

v hospodě, že přijde čas, že ty císařové budou kapat jeden za druhým a že jim ani 

státní návladnictví nepomůže. Pak neměl na útratu a hostinský ho musel dát 

sebrat. A von mu dal facku a strážníkovi dvě. Pak ho odvezli v košatince, aby se 

vzpamatoval. Jó paní Müllerová, dnes se dějou věci. To je zas ztráta pro Rakousko. 

Když jsem byl na vojně, tak tam jeden infanterista zastřelil hejtmana [atd. ]“(H I, 

s.  7)  

Odbočka se dále uplatňuje také jako prostředek kompozice 

Osudů – je tím, co text drží pohromadě. 

Ve své době vzbudila kniha (resp. sešity, ve kterých Švejk 

vycházel na pokračování) značnou pozornost i pro svou vulgaritu. 

Dnešnímu čtenáři je tehdejší pruderie velmi vzdálena. Proto 

nedokáže ocenit sprosté nadávky hostinského Palivce :„sraly na něj 

mouchy, tak jsem ho dal dolů“ (H I, s.  9); „každé jeho druhé slovo 

bylo zadnice nebo hovno“; „s tím ať mně každej políbí prdel“ (H I, 

s.  8) nebo Švejkovy poznámky o  psích hovínkách (H I, s.  5). 

Poslední odstavec představuje jednu z částí románu, kdy 

vypravěč vstupuje do děje. v tomto případě, aby ohodnotil Švejkovy 

schopnosti předvídat budoucí vývoj situace. Tyto pasáže hrají, jak už 

si všimli někteří kritikové, roli méně závažnou: 

   „V Osudech [...] [d]ochází k opaku běžného epického podání příběhu, při 

němž se hlavním stávají činy hrdinů, vyprávěné vypravěčem, a v jejich rámci 

a jako jejich součást se uplatňuje přímá řeč, která jinak sama o  sobě, nebo pokud 

by se dokonce dostala do nesouladu s činy, zůstává „pouhým mluvením.“ (Blažíček 

1991, s.  93) 
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Při posuzování překladu Švejka se často klade do popředí 

nemožnost převodu tam, kde se užívá zkomolené němčiny (která 

sama o  sobě zní pro české uši komicky) či germanismů.  

Germanismy v této kapitole představuje zejména vojensko-

technický diskurz: „avancírovat“, „feldmaršálek“, „obrlajtnantovi“ 

(vše  H I, s.   10), „mundůr“ (H I, s.  11), einclíku (H I, s.  11). Toto 

použití je nasnadě, protože jazykem rakouské armády byla němčina. 

Dnes mohou tato slova znít českému čtenáři komicky, v době sepsání 

Osudů však komicky pravděpodobně nepůsobila, protože byla 

součástí každodenního života za Rakouska. 

9.1.2. Překlad první kapitoly prvního dílu 

I z německého textu na nás velmi zřetelně promlouvá doba, 

v níž vznikl. Mimo lexika, které v tomto směru odpovídá českému, 

vykazuje německý text vyšší míru užití genitivu (pád který je 

v současné němčině na ústupu a jehož sémantiku často nahrazuje 

dativ): „Er geht bescheiden seines Wegs, belästigt niemanden und 

wird auch nicht von Journalisten belästigt“ (R I, s.   11), „Es waren 

ihrer herich mehr, gnä‘ Herr.“ (R I, s.  15). Oproti češtině je však 

německý pravopis překladu bližší modernímu standardu, což je 

samozřejmě dáno odlišným vývojem němčiny a češtiny. 

Rozdíl mezi očekáváními čtenářů originálu a překladu (nebo lépe 

řečeno v presupozicích  čtenářů, pro něž překladatelka text 

překládala) je patrný na užití vysvětlivek:  

 „Ich misch mich in solche Sachen nicht hinein. Damit kann mich jeder im 

Arsch lecken,“ antwortete höflich Herr Palivec und zündete sich seine Pfeife an. 

„Sich heutzutage in so was hinenmischen, das kann jeden den Kopf kosten  

Draus schaut nix heraus als Pankratz *)  *Große Strafanstalt bei Prag (R I, 

s.  19) 

„...wo ihn eine kleine Überraschung erwartete, als ihm sein Biernachbar den 

Adler*  zeigte und erklärte, daß er ihn verhafte und sofort zur Polizeidirektion 

führen werde. Schwejk bemühte sich, ihm klar zu machen, daß sich der Herr 

vielleicht irre, daß er vollständig unschuldig sei und nicht ein Wort gesagt habe, 

das jemanden hätte beleidigen können. 
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*)Das Abzeichen der österreichischen Geheimpolizisten (R I, s.  26) 

Je zajímavé, že se vysvětlivka neuplatňuje také např. 

v následující pasáži: 

In welchem Sarajewo?“ fragte Palivec. „In der Nusler Weinstube? Dort raufen 

sie sich jeden Tag. Sie wissen ja, Nusle!“ (R I, s.18) 

Práce překladatelky s vysvětlivkami mi nepřipadá úplně 

systematická (např. smysl výrazu „Adler“ je z kontextu poměrně 

zřejmý, i když má čeština oproti němčině velkou výhodu v možnosti 

použití zdrobněliny).  

I novější česká vydání obsahují vysvětlivky, nicméně na zcela 

jiných místech. Z pochopitelných důvodů se zaměřují na dobové 

reálie (košatinka, příbuzenský poměr mezi Ferdinandem D’Este 

a císařem atd.), jejichž znalost Reinerová u čtenářů zřejmě 

předpokládá.    

 Jak už bylo řečeno, vytváří si překladatelka specifický styl pro 

napodobení hovorové obecné češtiny založený na Kleinseitner 

Deutsch. Tento styl sestává z užití celé řady syntaktických 

a lexikálních jednotek „Kleinseitner Deutsch“, tak jak ji popisuji 

v oddílu 7.3.1.: „Um beide is kein Schad“ (R I, s.  14), „herich“ (R I, 

s.  15), „Was für einen“ místo „Welchen“ („Was für einen Ferdinand 

Frau Müller?! fragte Schwejk, ohne aufzuhören sich die Knie zu 

massieren., R I, s.   14), „Wie“ místo „Als“ (Wie ich noch bei Militär 

war (R I, s.  16),  „Schwam“ místo „Pilz“ (R I, s.  22). Hovorovost 

naznačuje překladatelka také fonologickými deformacemi: 

vypouštěním slabik na němém „e“ („ham“ místo „haben“, „Versehn“ 

(R I, s.  14), vypouštění koncových souhlásek („is“ místo „ist“). 

Pražská němčina a stažené tvary tvoří podle mého názoru dostatečný 

protiklad k patosu. Výsledný komikcký efekt je tudíž v tomto ohledu 

obdobný jako v originálu.  

Podívejme se nyní na převod komických pasáží, který má na 

účinek textu na čtenáře největší vliv: tkanivo románu totiž tvoří 

právě sled těchto komických historek. Zaměřím se na místa, kde se 
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typickým způsobem projevuje specificky švejkovská komika, jak o  ní 

už bylo pojednáno výše.  

„Also sie ham uns den Ferdinand erschlagen,“ sagte die Bedienerin Herrn 

Schwejk, der vor Jahren den Militärdienst verlassen hatte, nachdem er von der 

militäriärztlichen Kommission endgülitg für blöd erklärt worden war und der sich 

nun durch den Verkauf von Hunden, häßlichen, schlechtrassigen Scheusälern 

ernährte, deren Stammbäume er fälschte.“ (R I, s.  13–14) 

„Neben dieser Beschäftigung war er von Rheumatismus heimgesucht und rieb 

sich gerade die Knie mit Opodeldok ein.  

„Was für einen Ferdinand Frau Müller?! fragte Schwejk, ohne aufzuhören sich 

die Knie zu massieren. „Ich kenn zwei Ferdinande. Einen, der is Diener beim 

Drogisten Pruscha und hat dort mal aus Versehn eine Flasche mit irgendeiner 

Haartinktur ausgetrunken, und dann kenn ich noch den Ferdinand Kokoschka, der 

was den Hundedrck sammelt. Um beide is kein Schad.“ (R I, s.  14) 

Na první pohled je zřejmé, že  základní ladění této pasáže je 

zachováno. Přesto však k mírnému oslabení humorného účinku 

dochází. Je to dáno převodem „prohlášen za blba“ jako „für blöd 

erklärt“ a užitím slova „Beschäftigung“, které v daném kontextu 

poněkud stírá rozpor mezi „zaměstnáním“ a Švejkovou nelegální 

činností.  

„Blb“ je v češtině slovo, jež se užívá v odborném diskurzu, jako 

nadávka se používá v narážce na něj. Naopak „blöd“ je v němčině 

charakteristikum velmi obecné. Ani použití formálnějšího „erklärt“ 

nedokáže stejnou mírou naznačit úředničinu, která používá vlastní 

jazyk, jenž se musí za každou cenu lišit. 

V další pasáži jde o komickou kauzální souvislost:  

Da schau her, im Automobil ist er gefahren. Frau Müller, ja, so ein Herr kann 

sich das erlauben und denkt gar nicht dran, wie so eine Fahrt im Automobil 

unglücklich ausgehn kann. (R I, s.   14) 

Ve srovnání s češtinou zde nedochází k žádnému oslabení, 

komická falešná souvislost (jízda autem je skutečně nebezpečná, 

ovšem nikoliv proto, že pasažéra někdo může zastřelit) je zachována. 

Podobně je na tom i následující pasáž:  
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Sie wissen ja, so ein Revolver is kein Spaß. Unlängs hat auch ein Herr bei uns 

in Nusle mit einem Revolver gespielt und die ganze Familie erschossen, mitsamt 

Hausmeister, der nachschaun gekommen is, wer dort im dritten Stock schießt.“ 

„Mancher Revolver geht nicht los, Frau Müller, wenn si sich aufn Kopf stelln. 

Solche Systeme gibts es viel. Aber auf den Herrn Erzherzog ham sie sich gewiß was 

Besseres gekauft und ich möcht wetten, Frau Müller, daß sich der Mann, der das 

getan hat, dazu schön angezogen hat. Nämlich auf einen Herrn Erzherzog 

schießen, is eine sehr schwere Arbeit. Das is nicht so, wie wenn ein Wilddieb auf 

einen Förster schießt. Da handelt sichs darum, wie man an ihn herankommt.“ (R I, 

s.  15). 

Také zde překladatelka velmi dobře převádí falešnou souvislost: 

pěkně se obléci na znamení úcty k arcivévodovi, ale zároveň se tím 

maskovat. 

A překladatelka velmi dobře převedla komično i v pasáži 

následující.  

„No das versteht sich doch von selbst, Frau Müller,“ sagte Schwejk, seine 

Kniemassage beendend. „Wenn sie [sic!] einen Herrn Erzherzog oder den Kaiser 

erschlagen wollten, möchten sie sich sicher auch mit jemandem beraten. Mehr 

Leute haben mehr Verstand. Der eine rät ihnen das, der andere wieder was 

anderes und so wird das Schwerste leicht vollbracht, wies in unsrer Volkshymne 

heißt.“ (R I, s.  15) 

 Nutno říci, že komika těchto pasáží nespočívá v humoru, který 

by byl nějak zakotven ve specifickém jazyce (s výjimkou poslední 

pasáže, která částečně stojí na idiomu „víc hlav víc ví“, který však 

obdobně funguje i v němčině), lze jej proto snadno převést do cizí 

kultury, která s kulturou originálu sdílí alespoň základní standardy 

(rychlá jízda automobilem se považuje za nebezpečnou, některé 

revolvery nestřílí atd.). 

Z uvedeného je zřejmé, že v případě této komiky hraje roli 

především stavba výpovědi; důležitá je věta a delší významové 

celky, nikoliv slovo. Charakteristika postav prostřednictvím 

morfologických a hláskových jevů je zde druhotná.  

Podobně je vedlejší i problém germanismů v českém textu. Už 

výše byla řeč o  tom, že tato vrstva jazyka přísluší po výtce 
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technickému vojensko-správnímu diskurzu. V německém znění se 

tyto výrazy na první pohled nijak neliší od svého okolí. „Obrlajtnant“ 

(R I, s.  19), „Und er hat auch zum Feldmarschall avanzieren solln“ 

(R I, s.  20), „Montur“ (R I, s.  20), „saß [...] dafür vierzehn Tage 

Einzel [...]“ (R I, s.   20). 

   Překladatelka mírně zanedbává stylistické odlišnosti v řeči 

jednotlivých postav. Přitom v českém originále je patrný určitý rozdíl 

mezi oficiálním tónem Bretschneiderovým a neoficiálním tónem 

Švejka a Palivce. v některých momentech se Bretschneider přiblíží 

hovorovosti Švejka a Palivce: „V tom Sarajevu, muselo to být asi 

ošklivý, pane hostinský“ (H I, s.  9). Dělá to však proto, aby z nich 

vylákal řeči velezrádného charakteru a mohl je posléze zatknout. Je 

však zřejmě chybou přenášet tuto tendenci i do replik, kde 

Bretschneider hovoří spisovně: „To máme pěkné léto.“ (H I, s.  9); 

„Vy ale máte divná přirovnání“ (H I, s.  12) nebo jeho poměrně 

věcné tvrzení:  

„Tady kdysi visel obraz císaře pána,“ ozval se opět po chvíli, „právě tam, kde 

teď visí zrcadlo.“ (H I, s.  9) 

Ve vzduchu se vznáší otázka, tak trochu jako u výslechu. 

Reinerová převádí: „Da ist mal ein Bild vom Kaiser gehangen,“ ließ er sich nach 

einer Weile von neuem vernehmen. „Gerade dort, wo jetzt der Spiegel hängt.“ (R I, 

s.   19).  

Ponechme stranou specifické působení „ist gahangen“ na 

(severo)německého čtenáře, který je zvyklý na tvar s pomocným 

slovesem „haben“, následkem čehož se u něj vytváří dojem místního 

koloritu – to je součástí překladatelčiny strategie. Lze ještě vytknout 

“mal“, které je v němčině hovorové. Naopak v případě „Polizist“ (R I, 

s.  15)  za „policajt“ (H I, s.  6) dochází k efektu přesně opačnému: 

k oslabování hovorovosti, jak už si všiml Gregor (1967, s.  29).  

Gregor (1967, s.  28–32) nalezl v překladu první kapitoly značný 

počet nedostatků. Vytýká překladatelce bohemismy („in Hadern“ R I, 

15; „Es waren ihrer, herich, mehr“ ) a stažené tvary („Gnä‘ Herr“, R 

I, s.  14), oprávněná je jistě jeho výtka týkající se zájména „sie“ 
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s malým „s“ jako překladu českého „oni“ při onikání. Řadu 

ekvivalentů také považuje za nevýstižnou (příslušné místo ve vydání, 

s kterým pracuje tato práce, udávám v kulatých závorkách, hranaté 

závorky obsahují můj komentář ke Gregorovu textu): 

 „že přijde čas, že ty císařové budou kapat, jeden za druhým a že jim ani 

státní návladnictví nepomůže“ (H I, s.  7) x „dass eine Zeit kommen wird, wo die 

Kaiser einer nach dem anderen abdampfen wern und wo sie nich einmal die 

Staatsanwaltschaft herausreissen wird.“ (R I, s.  16)  

Podle Gregora (1967, s.  29) se „abdampfen“ v hovorové řeči 

užívá ve smyslu „odjet“, „zmizet“. V podobném duchu Gregor (1967, 

s.  29) oprávněně kritizuje „Nämlich auf einen Herr Erzherzog 

schiessen, is eine sehr schwere Arbeit“ (H I, s.  6; R I, s.  15), 

protože „„Střílet je zde ve smyslu „zastřelit“ a ne „střílet po někom“ – 

a změnou trpí komika. Podobně oprávněná je kritika v případě 

drobných posunů v následujícíh případech: „Hostinský Palivec myl 

tácky“ x „spülte die Tassen ab.“ Zde si asi německý čtenář opravdu 

představí špíše šálky než podšálky, tj. pivní tácky, přestože 

v pražském žargonu se slovo „Tasse“ používá místo „Untertasse“ (R 

I, s.  18;H I, s.  8; Gregor 1967, s. 30). 

„Pak ho odvezli v košatince“ x „Dann ham sie ihn in der 

Gemeindetruhe abgeführt“. „Gemeindetruhe“ zvláště ve spojitosti se 

slovem „abgeführt“ může německého čtenáře zmást. (R I, s.  16; H 

I, s.  7; Gregor 1967, s.  30). 

Důsledkem nepozornosti vznikají chyby jako:  

„Když jsem tam sloužil, tak museli dávat našemu oberlajtnantovi led na 

hlavu“ x „Wie ich gedient hab, muesten wir unserm Oberlajtnatn Eis aufn Kopf 

geben“ (R I, s. 19; H I, s. 10; Gregor 1967, s. 31) 

„odpověděl spokojeně Švejk“ x „antwortete Schwejk heiter“ (R I, s.  22; H I, 

s.  12; Gregor 1967, s.  32) 

„mu propíchli pilníkem“ x „mit einem Dolch durchbohrt“ (H I, s .14; R I, s.  25; 

Gregor 1967, s. 33) 
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„měsíc v úplňku“ x „der zunehmende Mond“ (H I, s.  14; R I, s.  25, Gregor  

1968, s. 33) 

Chyby tohoto typu se nicméně nedotýkají hlubší struktury díla 

a jeho komiky, a nejsou proto nijak závažné. I originální Haškův styl 

je navíc značně ledabylý, jak už o  tom byla řeč výše. Opět je proti 

Ludvíku Gregorovi třeba zdůraznit, že komika Osudů je především 

záležitostí souvislostí, nikoliv slov.   

V tomto ohledu jsou mnohem závažnější následující prohřešky 

překladatelky: 

„co napsal o  poslední předmětě Viktor Hugo“ x „was Viktor Hugo über den 

letzteren niedergeschrieben hatte“  (R I, s.  18; H I, s.  8;  Gregor 1967, s.  31). 

[Grete Reinerová nezohlednila, snad z neznalosti či nepozornosti, narážku 

na odpověď „merde“ Napoleonovy gardy, v jejím překladu se „den 

letzteren“ vztahuje na „Hinterer“.] 

„hajný měl takové ošklivé jméno Piňdour“ x „ein Hegr, der hatte den 

hässlichen Namen Pintscher“  (R I, s.  23;H I, s.  13; 32). [Na tomto místě 

Gregor správně konstatuje velké oslabení Švejkovy drsnosti, narážka se 

týká mužského přirození, v překladu jde pouze o  bezvýznamného člověka; 

na tomto místě by před zvukovou podobou vhodné dát přednost zachování 

drsností]   

„že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou, poněvadž Němci a Turci 

drží dohromady. Jsou to takový potvory, že jim není v světě rovno. Můžeme se 

však spojit s Francií, která má od 71. roku spadeno na Německo. a už to půjde.“  x  

„dass uns im falle des Kriegs mit den Türken die Deutschen in den Rücken falln 

wern, weil die Deutschen und die Türken zusammenhalten. Wir können uns aber 

mit Frankreich verbünden, das seit dem Jahr einunsiebzig auf Deutschland schlecht 

zu sprechen is. Und schon wirds gehn.“ (H I, s.  14; R I, s.  25–26; Gregor 1967, 

s.  33–34) [Byla vynechána celá věta o  německých „potvorách“, snad aby 

se nemecký čtenář neurazil. Navíc německé „Und schon wirds gehen“ 

v tomto kontextu svádí k interpretaci ve smyslu: „s pomocí Francie“ 

budeme moci proti Německu obstát. ] 

„a teď mě dej ještě jednu slivovici“ x „jetzt geben sie mir noch einen 

Sliwowitz“ (H I, s.  15; R I, s.  26; Gregor 1967, s.  34) [Švejk začíná Palivcovi 

vykat, ovšem „sie“, ačkoliv mu předtím tykal.] 

Ani tyto chyby, přestože oslabují účinek komiky, nemohou 

román vykolejit z jeho trajektorie. Např. vykání a tykání 
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systematicky (ovšem na jiných místech) nedodržuje ani sám Hašek 

(Doležal 1967, s.  172). Že překlad oslabuje vulgární stránku Osudů, 

tvrdil už Petr (Petr 1963, s.  64). Palivcovo „hovno“ překládá Grete 

Reinerová jako „Dreck“, což Petr (1963, s.  65) i Kassesová (2005, 

nepaginovaná příloha) považují za oslabení. Možná, že historicky 

tomu tak opravdu bylo. Dnešního českého čtenáře nicméně slovo 

„hovno“ zřejmě pobouří asi stejně jako „Dreck“ německého.  

Ostatní chyby, které Gregor (1967, s.  28–32) uvádí, jsou buď 

zcela nepodstatné, nebo se spíše než o  chyby jedná o  důsledek užití 

Kleinseitner Deutsch. 

9.2. Čtvrtá kapitola druhého dílu v překladu 

Čtvrtá kapitola druhého dílu Osudů nese název Nová utrpení, 

německy Neue Leiden. Byla už řeč o  tom, že členění na kapitoly, 

z počátku poměrně pevné, se v románu postupně rozpadá: kapitoly 

nabývají na délce a  přestávají být zřetelně vymezeny tematicky. 

První díl má 15 kapitol, druhý, při jen o  něco menším počtu stran, 

toliko pět. Druhý díl je navíc svým způsobem přechodný: tematické 

ohraničení kapitol je zde o  něco zřetelnější než v dílu třetím.  

Vzhledem k omezenému rozsahu této práce jsem se  při analýze 

zaměřil pouze na část výše zmíněné kapitoly, která rozsahem zhruba 

odpovídá první kapitole prvního dílu. Výběr byl podmíněn zajímavostí 

materiálů a tedy i možností sledovat, jakou metodu překladatelka při 

řešení těchto zajímavých míst zvolila. 

9.2.1. Originál čtvrté kapitoly druhého dílu 

Pro text románu z hlediska morfologického a syntaktického 

samozřejmě platí postřehy uvedené v oddíle 9.1.1. a v kapitole 6. 

I v této kapitole hraje z hlediska komiky hlavní roli paradox a text se 

rozvíjí formou odbočky: od vší (H II, s.  168) přes známou historku 

s cikánem Janečkem až k růži z Jericha (H II, s.  169). Paradoxní je 

i historka o  zavražděné tetičce, jejíž vražda kvalifikuje pachatele 
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jako blázna – a tetička tak svého synovce chrání před trestem 

u soudu (H II, s.  186). I tato historka začíná nenápadnou odbočkou 

(H II, s.186). 

Také v této kapitole se projevuje polarita mezi přímou řečí 

a pásmem vypravěče, které se však omezuje na nezbytné minimum 

– stručné popisy. Styl těchto pasáží působí proti přímým řečem 

někdy poněkud těžkopádně, Hašek volí z dnešního pohledu archaický 

slovosled a někdy je dokonce nedůsledný: 

„V jednom přepažení, v dlouhé místnosti, skládali podle předpisu deky na 

slamník a kteří byli s prací hotovi, seděli na lavicích podle stěny a buď si hledali vši 

ti, kteří přišli z fronty, nebo se bavili vypravováním různých příhod.“ (H II, s.  185) 

Za stylistickou nedůslednost považuji: „buď si hledali vši ti, kteří 

přišli z fronty, nebo se bavili vypravováním různých příhod“. Problém 

spočívá v nedodržení logiky spojky „buď, nebo“. Tato spojka 

v kontextu podobném úryvku většinou binárně rozděluje nějakou 

skupinu tak, že její části se věnují té nebo oné činnosti, ale ne oběma 

zároveň. U Haška však nemáme skupinu jednu, nýbrž dvě. Říkat 

„buď jedna skupina dělá x, nebo druhá skupina dělá y“  v situaci, kdy 

mezi x a y a oběma skupinami není očividný vztah A↔¬B, tj. „když 

A, pak ne B,“ je matoucí.  

Menším nedostatkem je opakované užití slova „uměle“ v jedné 

větě (H II, s.  190). Slovo samo je použito ve smyslu „umně“ a tak 

zároveň odkazuje k době vzniku textu. Za stylistickou nedůslednost 

lze rovněž považovat opakování slova „nový“ (H II, s.  197). 

Mnohem zajímavější než stylistické nedůslednosti autora je však 

jeho velmi důmyslné využívání různých rejstříků. V úryvku vystupuje 

množství postav a ty hlavní mají specifický idiolekt.  

Starý sapér Vodička je drsný hulvát, používá vulgarismy („[...] 

se taky na všechno vysrat i na celou přísahu“ H II, s.  186) 

a konstantně nespisovnou obecnou češtinu. 

Obecnou češtinou hovoří i ostatní vězňové české národnosti 

(celý úryvek se odehrává u divisijního soudu) s výjimkou učitele, 
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autora básničky o  vši, a jednoročního dobrovolníka Marka, jehož 

češtinu Daneš (1954, s.  63) charakterizoval jako spisovně 

hovorovou, vzdělaneckou s občasnými prvky obecné češtiny 

a vulgarismy. V této kapitole Marek opravdu dodržuje spisovné 

koncovky a nepoužívá protetické „v“ (H II, s.  191–192; 200). Marek 

rovněž cituje autoritu, tj. Humboldta, (H II, s.  200) a předstírá patos 

(H II, s.  200), což rovněž plně odpovídá Danešově charakteristice.    

Spisovnost slouží podle Daneše (1954, s.  63) i jako náznak 

cizího jazyka –  němčiny. Auditor Ruller z hlediska děje česky 

pořádně neumí, přesto v textu komunikuje se Švejkem a Vodičkou 

češtinou. Neužívá protetické „v“ a koncovky má většinou spisovné – 

jen výjimečně se objevují morfologické znaky neformálnosti: 

„chlupatý deky“ (H II, s.  198), nicméně někdy sklouzne k hovorové 

slovní zásobě, která zahrnuje nadávky jako „vole“, „drž hubu“, 

hňupi“ či výraz „haxnama“ (H II, s.  198–199). 

 Ani Švejkův jazyk není neměnný. Za normálních okolností mluví 

hlavní postava obecnou češtinou, zdá se však, že se alespoň částečně 

dokáže přizpůsobit komunikačnímu partnerovi: 

„[V]ono jen přijde na to, koho voni u soudu budou myslet tím starým 

všivákem rakouským. Ještě dobře, že jste tam dal to vo tom páření, to je spletete, 

že budou z toho janci. Jen jim vysvětlete, že všivák je sameček od vši a že na 

samičku veš může lézt zase jenom sameček všivák. Jinak se z toho nevymotáte. 

Nepsal jste to jistě, abyste chtěl někoho urazit, to je jasný. Řekněte jen panu 

auditorovi, že jste si to psal pro svoje potěšení, a jako se říká samečkovi od svině 

kanec, tak že se říká všude samečkovi od vši – všivák. 

Učitel si povzdechl: „Když ten pan auditor neumí dobře česky. Já už jsem mu 

to také podobným způsobem vysvětloval, ale on na mne spustil, že sameček od vši 

se jmenuje česky „vešák“. „Šádný fšivák“, povídal pan auditor [sic!]„vešák“. 

Femininum, sie gebildeter Kerl, ist ten „feš“, also masculinum ist ta „fěšak“ [sic!]. 

Wir kennen uns’re Pappenheimer.“(H II, s.  187–188) 

  Šedě jsem zvýraznil místa, která se v obecné češtině vyslovují 

jinak než ve standardní; tučné písmo znázorňuje v textu skutečně 

realizované odchylky. Domnívám se, že Hašek  před replikou učitele, 
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tj. vzdělance, který hovoří spisovně, částečně potlačil Švejkovu 

nespisovnost. Ludmila Nováková (1966, s.  375nn), která si této 

tendence všímá, se domnívá, že jde o  záměr a kompoziční 

propracovanost Osudů. Otázkou je, nakolik se při Haškově pověstné 

nedbalosti (Doležal 1967) jedná o  úmysl a nakolik o podvědomé 

snižování rozdílu na přechodu od jedné postavy (a tím i rejstříku) 

k druhé (druhému). Osobně se domnívám, že spíše než detailní 

propracovanost svou roli v tomto případě sehrála přirozená spodoba. 

Uvedená ukázka zároveň při překladu do němčiny představuje 

překladatelský oříšek: češtinu zkomolenou německým mluvčím. 

Situace je o  to obtížnější, že zde je nesprávně udávaný rod 

substantiv „veš“ a „vešák“ či „fěšák“ (tj. pohledný muž) součástí 

komiky, již zvyšuje i to, že auditor poučuje učitele o  rodech. Navíc 

se celá historka vztahuje k české básničce (8 veršů, schéma abab 

a abac).  

Z překladatelského hlediska je zajímavé srovnání vztahu „svině“ 

a „kanec“ se vztahem „veš“ a „všivák“ a převodu nedorozumění 

„pomocnej dělník“ x „ponocnej“ (H II, s.  190) a nesrozumitelné věty 

„Dejmám u Kříže.“ (H II, s.  190). Podobně použití jména 

spisovatelky Pavly Moudré (H II, s.  192): „Hajzly lítaly sem a tam, 

jako by to bylo nějaké dětské říkadlo od Pavly Moudré.“  

I v této kapitole užívá Hašek německých výrazů. Nalezneme je 

jednak v pásmu postav, které užívají vojenský jazyk: „hauptwaše“ 

(H II, s.   191), „Zuwachs“ (H II, s.  190); „Divisionsgericht (H II, 

s.  201). V pásmu Švejka naopak „abgébovat“ (H II, s.  199) je snad 

jen výrazem Švejkovi ironické podlézavosti. V Markově vypravování 

„Sie Einjähriger“ (H II, s.  192) naznačuje, že se rozmluva odbyla 

v němčině, podobně jako ve výše citovaném úryvku s učitelem. 

Poslední věta „Wenn die Leute auseinander gehen, da sagen sie auf 

Wiedersehen“ (H II, s.  204) je převzata z textu sentimentální 

zlidovělé písně z poloviny 19. století, jehož autorem byl vídeňský 
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lékař Ernst Maria Johann Karl svobodný pán von Feuchtersleben 

(Fiala 2004, s.  136).  

Objevují se i výpovědi v jiných jazycích. Nadávky v polském 

dialektu (jejich správnost si netroufám posoudit) „marekvium“, 

„grupi rolmopsie, „Krajcová sedmina“, „swina porypana“, „dum vám 

baně na mjesjnuckovy vaši gzichty“ (H II, s.  203) a ruské uvítání, 

které učitel učí Čechy: „Zdrastvujtě, ruskije bratja, my bratja Čechy, 

my nět avstrijci.“ (H II, s.  201). Vodička také cituje maďarštinu: 

„isten almeg a magyar“ (H II,s. 189). 

I v této kapitole se předpokládá znalost reálií. Většina z nich 

nepůsobí českému čtenáři potíže: „Bohnice“ (H II, s.  186) , 

„U Fleků“ (H II,  s.  193), „Drina“ (H II,  s.  197); „športky“ (H II, 

s.  196) si čtenář domyslí z kontextu. Problémy působí snad pouze 

slovo „čužák“ (H II, s.  192). 

9.2.2. Překlad čtvrté kapitoly druhého dílu 

Také při překladu této kapitoly šlo v prvé řadě o  napodobení 

paradoxního účinku specifické větné syntaxe románu. Nutno říci, že 

větné stavby v dialozích se překladatelka drží velmi přesně 

a zachovává délku souvětí. Komika postavená na paradoxu tak 

v překladu funguje obdobným způsobem jako v originále: 

„Kurz und gut,“ sagte Schwejk „es steht mit Ihnen mies, aber Sie dürfen 

nicht die Hoffnung verlieren, alles kann sich noch zum Bessern wenden, wie der 

Zigeuner Janetschek in Pilsen gesagt hat, wie man ihm im Jahre 1879 wegen 

diesem Doppelraubmord den Strick um den Hals gelegt hat. Und er hats auch 

erraten, weil man ihn im letzen Moment vom Galgen weggeführt hat, weil man ihn 

wegen dem Geburtstag Seiner Majestät nicht hat hängen können, der grad auf den 

selben Tag gefalln is, wo man ihn hängen wollt. So hat man ihn erst am nächsten 

Tag gehängt bis der Geburtstag vorüber war und der Kerl hat noch so ein Glück 

gehabt, daß er am dritten Tag drauf begnadigt worden is und die Verhandlung mit 

ihm hat erneuert wern solln, weil alles drauf hingewiesen hat, daß das eigentlich 

ein anderer Janetschek angestellt hat. So ha man ihn ausn Sträflingsfriedhof 

ausgraben müssen und hat ihn aufn Pilsner katholischen Friedhof rehabilitiert und 
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dann is man erst drauf gekommen, daß er ein Evangelischer is, so hat man ihn auf 

den evangelischen Friedhof überführt und dann – “ (R II, s.  261) 

Na tomto místě si neodpustím citaci českého originálu. Činím tak 

proto, že tato historka v podstatě v kostce shrnuje nejlepší místa 

románu, nemluvě o  naprosto symbolickém zakončení – Vodička 

Švejka přeruší a historka zůstává neukončená: 

„Zkrátka a dobře,“ řekl Švejk, „je to s vámi vachrlatý, ale nesmíte ztrácet naději, 

jako říkal cikán Janeček v Plzni, že se to ještě může vobrátit k lepšímu, když mu 

v roce 1879 dávali k vůli tý dvojnásobný loupežný vraždě voprátku na krk. A taky 

to uhád, poněvadž ho vodvedli v poslední okamžik vod šibenice, poněvadž ho 

nemohli pověsit kvůli narozeninám císaře pána, který připadly právě na ten samej 

den, kdy měl viset. Tak ho voběsili až druhej den, až bylo po narozeninách a chlap 

měl ještě takový štěstí, že třetí den na to dostal milost a mělo bejt s ním obnovený 

líčení, poněvadž všechno ukazovalo na to, že to vlastně udělal jinej Janeček. Tak 

ho museli vykopat z trestaneckého hřbitova rehabilitovati ho na plzeňskej 

katolickej hřbitov a potom se teprve přišlo na to, že je evangelík, tak ho převezli na 

evangelickej hřbitov a potom...“ (H II, s.  188) 

Pořadí, v jakém jsou jednotlivé informace sdělovány, kostrbatost 

logické konstrukce i vedlejší věty čtvrtého stupně závislosti – to vše 

je v překladu zachováno. Nejasnost českého „druhý den[...] třetí den 

na to“. Grete Reinerová převádí  „druhý den“ jako „nächsten Tag“, 

ale pak se příliš zaplete do české formulace, která je navíc dost 

nepřehledná, a výsledkem je nešťastný „am dritten Tag drauf“. 

Vzhledem k tomu, že v němčině „nächster“ nevyvolá tak 

bezprostředně číselný dojem tak jako české „druhej“, dochází 

k narušení koherence a čtenář při podrobné analýze bude asi „drauf“ 

vztahovat ke dni oběšení. Tím by samozřejmě došlo k oslabení 

komiky, protože by paradoxní zvrat byl rozložen na více dní.  

Při normálním čtení však čtenáře pravděpodobně natolik omámí 

samotná historka a její vypointovaná forma, že si tohoto nedostatku 

ani nevšimne.  

Nazval-li jsem tuto historku jakýmsi Švejkem v kostce, jsem 

v pokušení nazvat řešení překladatelky překladem v kostce: vše 
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podstatné je vyřešeno správně, jsou zde však chyby vyplývající 

z nepozorností. Komický účinek naštěstí výrazně neoslabují, narozdíl 

od následujícího případu:  

„Ein Bergarbeiter hat dort unter vier Augen einen Ingenieur verprügelt, so 

daß es niemand gesehn hat. Und der Advokat, was ihn verteidigt hat, hat ihm 

immerfort gesagt, daß ihm nichts geschehn kann, er soll leugnen, aber der 

Vorsitzende vom Senat hat ihm immerfort ans Herz gelegt, daß ein Geständnis ein 

erleichternder Umstand is, aber er is fort drauf bestanden, daß er nicht gestehn 

kann, so is er fregesprochen worn, weil er sein Alibi nachgewiesen hat. Am selben 

Tag war in Brünn –“ (R II, s.  263) 

Poslední věta však v češtině zní: „V ten samej den byl v Brně“ 

(H II, s.  190). Představuje paradoxní pointu historky: její 

nevyjádřený podmět je bezpochyby horník. Na druhou stranu za tuto 

nesrovnalost nemusí být odpovědná překladatelka, protože tato 

chyba mohla vzniknout i v tiskárně.   

Při převodu jiné věty vzniká trochu dojem, že armáda s Markem 

jen žertuje, že obžalobu nemyslí tak úplně vážně: „Já jsem 

obžalovanej pro vzpouru.“ „To nic není,“ chlácholivě ozval se Švejk, 

„to je legrace.“ (H II, s.  191) jako „Das is nur eine Hetz.“ (R II, 

s.  264). 

To hlavní a všudypřítomné, v čem lze spatřovat systematickou 

problematičnost překladu, je ale napodobení vztahu mezi standardní 

a obecnou češtinou originálu, jak už bylo řečeno v oddílech 9.1.1 

a 7.3. a 8.1., a mezi češtinou a dalšími jazyky.  

Vedle již zmíněné nepozornosti je nestandardnost 

a jinojazyčnost v této kapitole příčinou problematických řešení. 

Přestože v pásmu vypravěče překladatelka nepoužívá zkrácené 

hovorové tvary jako „is“ či „hab“, o  jejichž roli už byla řeč v 9.1.2, 

tyto stažené tvary naopak obsahuje řeč jednoročního dobrovolníka 

Marka, která je v českém originále prakticky standardní (šedě jsou 

vyznačené tvary, u nichž lze provést zkrácení či které lze vyjádřit 



 92

slovem ze substandardní vrstvy, tučně skutečně realizovaná stažení 

či užití substandardního lexika) : 

„Ich wollt nicht die „Häusl“ auf der Hauptwache reinigen,“ erwiderte dieser, 

„so hat man mich zum Oberst geführt. Und das ist eine feine Sau. Er hat 

angefangen mich anzuschreien, daß ich angeblich auf Grund des 

Regimentesrapports eingesperrt bin und daß ich ein gemeiner Arrestant bin, daß er 

sich überhaupt wundert, daß mich die Erde trägt und nicht aufhört sich zu drehn 

wegen dieser Schande, daß in der Armee ein Mensch mit dem 

Einjährigfreiwilligenrecht aufgetaucht ist, der Anspruch auf die Offizierswürde hat, 

aber mit seinem Benehmen bei seinen Vorgesetzten nur Ekel und Verachtung 

erwecken kann. Ich hab geantwortet, daß die Rotation der Erdkugel nicht durch 

das Erscheinen so eines Einjährigfreiwilligen, wie ich es bin, unterbrochen werden 

kann, daß die Naturgesetze stärker sind als die Einjährigfreiwilligenstreifen und daß 

ich gern wissen möchte, wer mich zwingen kann, irgendein Häusl zu putzen, das 

ich nicht bemacht hab, obzwar ich drauf ein Recht hätt, nachdem verfaulten Kraut 

und geweilten Schöpfenfleisch [...]“ (R II, s.  265) 

Překladatelka zde přitom postupuje velmi citlivě. Nechává tvary, 

u nichž jinak u postav, jež mluví obecnou češtinou, dochází ke 

krácení nejčastěji („ist“), ve standardní podobě, dokonce nepoužije 

ani typické „herich“, nýbrž standardní „angeblich“. Naproti tomu 

používá zkrácený tvar „hab“, který evokuje mluvenost projevu.  

Podívejme se nyní, zda překladatelka nějakým způsobem 

reaguje na zespisovnění Švejkovy češtiny před učitelovou replikou, 

které jsem rozebíral v části věnované češtině. Šedě jsou vyznačená 

místa, kde překladatelka mohla použít stažený tvar, tučně pak 

skutečné realizace. 

„[E]s kommt nur drauf an, wen sie bei Gericht unter diesem alten 

österreichischen Lauser verstehn wern, Noch gut, daß Sie das von dem „Paaren“ 

hineingegeben ham, das wird sie so vewirrn, daß sie davon ganz blöd sein wern. 

Erklären sie ihne nur, daß ein Lauser das Männchen von der Laus is und daß auf 

ein Lauseweibchen wieder nur ein Lausemänchen kriechen kann. Anders wern Sie 

sich draus nicht herauswinden. Sie hams sicher nicht darum geschrieben, weil Sie 

jamanden ham beleidigen wolln, das is klar. Sagen Sie nur dem Herrn Auditor, daß 

Sie sich das zu Ihrem Vergnügen geschrieben ham und daß man so wie man dem 

Männchen von der Sau Eber sagt, dem Männchen von der Laus überall – Lauser 

sagt. 
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Der Lehrer seufzte: „Wenn der Herr Auditor schlecht tschechisch kann! Ich 

hab es ihm auch schon auf ähnliche Art erklärt, aber er hat mich angefahren, daß 

das Männchen von der Laus tschechisch „Feschak“, heißt. „Kein Lauser“ hat der 

Herr Auditor erklärt, sondern ein „Feschak“. Der „Fesch“* ist Femininum, Sie 

gebildeter Kerl, folglich heißt das masculinum „Feschak“. Wir kennen unsere 

Pappenheimer.“ „*Veš, sprich wesch, tschechisch Laus“ (R II, s.  260–261) 

  Je patrné, že v pásmu Švejka z hlediska stažených tvarů 

k žádnému omezení nedochází, naopak učitel, který v originále 

hovoří spisovnou češtinou, užije jen jeden stažený tvar „hab“. Plný 

tvar najdeme v poslední větě, který v německé větě originálu naopak 

chybí.  

Podobně jako při rozboru první kapitoly prvního dílu tedy 

v tomto případě dochází k  jemnému oslabení jazyka jako prvku, 

který charakterizuje jednotlivé postavy.   

Citovaný úryvek se dotýká také velkého překladatelského oříšku 

v této kapitole: vyřešení vztahu mezi německy zkomolenou češtinou 

auditora, standardní češtinou a učitelovou básničkou. 

Pro pořádek nejprve básnička v češtině:  

„Vše zavšiveno, front se drbe celý, 

veš po nás leze veliká. 

Pan generál se válí na posteli, 

a každej den se převlíká. 

Vším u vojska se velmi dobře daří,  

i na šarže už přivyká, 

s vší pruskou už se hbitě páří, 

ten starý všivák rakouský.“ (H II, s.  187) 

A nyní v němčině:  

„Verlaust ist alles, alle juckt es, 

auf uns kriecht eine große Laus 

Mit unserem Kommandanten zuckt es 

und fort zieht er sich an und aus. 

Der Laus, der geht es gut im Heere, 

selbst Chargen bleibt sie nicht erspart. 

Seht, wie die Laus vom Preußenheere 

sich mit dem österreichischen Lauser paart. (R II, s.  260) 
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Tematicky překladatelka báseň bez problémů zvládla, sylabicky 

se německá verze od české liší (9, 8, 10, 8; 9,8,9,10 oproti české 11, 

8, 11, 8; 11, 8, 9, 8). Rozdílná sylabická struktura německé verze 

vede k tomu, že její konec je trochu méně pádný, což zase 

vynahrazuje rýmem navíc. Poslední verš se v německé verzi rýmuje 

s veršem šestým. 

Obtíže samozřejmě působí slova „veš“, „všivák“ a německé 

zkomoleniny „Šádný fšivák“ „vešák“, „ten „feš“ a „ta fěšak“ (H II, 

s.  187; R II, s.  260). V básni překladatelka za české slovo klade 

německý ekvivalent, přičemž se „Lauser“ v němčině používá podobně 

jako „všivák“ v češtině. Problém nastává, když německý auditor 

komolí český tvar na „fěšak“. V překladu se jednak úplně mění vztah 

mezi češtinou a němčinou – čeština se zde vyskytuje v podstatě 

pouze výjimečně –, jednak je překladatelka nejednou nucena kvůli 

logice historky ponechat český tvar, který vysvětluje poznámkou pod 

čarou, jak jsme viděli ve výše uvedeném úryvku. Německý čtenář je 

tak ochuzen o  trojí komičnost: jednak o zkomolenou češtinu, jednak 

o  vědomí, že sameček od vši opravdu není „fěšak“, což z německého 

textu nevyplývá a jednak o vtip ze špatného určení rodů – also 

masculinum ist „ta veš“ (H II, s.  168), který navíc působí ironicky 

v souvislosti se skutečností, že auditor poučuje o  gramatice učitele. 

Základem této komiky je paradox: auditor sice neumí dobře česky, 

ale nenechá si namluvit, že báseň je nevinná; jeho lingvistická 

nemohoucnost tak nahrává systému, místo aby z ní těžil věci znalý 

učitel.  

Jedná se samozřejmě o  překladatelsky navýsost obtížné místo, 

snad nepřeložitelné. Forma a obsah tu spolu souvisejí více než 

obvykle a klasickou substituci nelze asi vzhledem k jasnému 

lokálnímu ukotvení Švejka a jeho vztahu k auditorovi použít.    

Se vztahem „veš“ – „všivák“ souvisí také vztah „svině“ – 

„kanec“, kontextově důležitým rysem tohoto vztahu je formální 

odlišnost. Německý převod je zde zbytečně doslovný: morfologický 
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vztah mezi „Laus“ a „Lauser“ samozřejmě vztahu mezi „Sau“ a „Eber“ 

neodpovídá, protože kořen „Laus“ je stejný jako u „Lauser“.  

Jazykově podmíněný je i případ:  

„Ich mach Rauch beim Kreuz.“ Und es hat über eine halbe Stunde gedauert, 

bevor er dem Auditor erklärt gehabt hat, daß er beim Schmieden Kreuz den 

Blasebalg zieht und wie man ihn dann gefragt hat: „Sie sind also in Zivil 

Hilfsarbeiter“, hat er ihn geantwortet:“ Woher den Hilfsabräumer, der is ja der 

Franta Hibsch.“ (R II, s.  262)  

V originále jde o  pomocného dělníka a ponocného (H II, 

s.  190). Přestože překlad představuje nivelizaci (rozdíl mezi profesí 

ponocného a pomocného dělníka je větší než mezi tím, co dělají 

„Hilfsabräumer“ a „Hilfsarbeiter“; „Hilfsabräumer“ je v podstatě také 

Hilfsarbeiter.     

Z pragmatického hlediska je problematické i ponechání jména 

Pavly Moudré bez vysvětlivky (R II, s.  266). Její jméno totiž v textu 

působí i  významem adjektiva „moudrý“. Totéž se týká i „Herr 

Nemrava“ (R II, s.  258). Překladatelka naopak cítila potřebu  

vysvětlit  „Bohnitz“ (Große Irrenanstalt bei Prag, R II, s.  259), 

přestože to pro pochopení textu čtenářem není nezbytně nutné.  

Pozitivní je, že se v této kapitole překladatelka nezdráhala užít 

slova „Scheisse“: „auf alles scheissen können“ (R II, s.  258); 

„Falloten“ (R II, s.  262) je snad v daném kontextu dokonce 

expresivnější než „klukama“ (H II, s.  189), i když se nejedná 

o  nadávku v pravém slova smyslu. I účinek nadávky  „pahejle“ je 

v německém kontextu dobře napodoben expresivním 

„Schlappschwanz“ (R II, s.  279). 

Pasáže v cizím jazyku nechává překladatelka nedotčené, 

v případě maďarštiny (R II, s.  262) je to v pořádku, v případě 

polského nářečí na zváženou („marekvium“, „glupi rolmopsie“, 

„krajcova sedmina“, „svina poryvana“, „dum vam bane na 
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mjesjnuckovy vaschi gzichty“30 (R II, s.  281) a v případě učitelovy 

ruštiny by asi bylo na místě uvažovat o  vysvětlivce či překladu, 

protože přizpůsobený pravopis: „Zdrastwujte, ruskije bratja, my 

bratja tschechy, my net austrijci,“ (R II, s.  278) německému čtenáři 

příliš nepomůže. 

Poslední poznámka se týká vylepšování původního stylu 

překladatelkou.  

„Nějaký felák, s hubou ještě zamaštěnou od oběda, podávaje Švejkovi 

a Vodičkovi papíry s náramně vážnou tváří, nedal si ujít té příležitosti, aby 

nepronesl k oběma řeč, ve které apeloval na jich vojenského ducha, proplétaje to, 

poněvadž byl wasrpolák, různými pěknými výrazy svého nářečí [...] (H II, s.  203)  

Tuto pasáž převádí Grete Reinerová takto: 

„Irgendein Feldwebel mit einem noch vom Mittagessen fetten Mund, der 

Schwejk und Woditschka mit überaus ernstem Gesicht die Papiere reichte, ließ sich 

die Gelegenheit nicht entgehen, den beiden eine Rede zu halten, in der er an ihren 

militärischen Geist appellierte. Dabei flocht er, weil er ein Wasserpollake war, 

verschiedenen feine Ausdrücke seines Dialektes ein[...]“ (R II, s.  281)  

Jedná se o  jediný případ rozdělení originální věty, který jsem 

v kapitole objevil. Ke zlepšení stylu přispívá i použití standardního 

„Feldwebel“ místo Haškova „Felák“. Úprava věty jde však trochu proti 

ironii textu. Daneš (1954, s.  60) stejně jako Petr (1963, s.  61) by 

s takovouto úpravou mimo pásmo přímé řeči vzhledem ke svým 

premisám možná souhlasili, opozice pásmo vypravěče vs. přímá řeč 

postav u Haška nikdy není z hlediska funkce absolutní, jak ještě 

uvidíme v oddíle 9.3.  

Opakované užití slova „uměle“ v jedné větě (H II, s.  190) 

i slova „nový“ (H II, s.  197) je uhlazeno. V prvním případě slovy 

„geschickt“ a „kunstfertig“ (R II, s.  264); ve druhém případě tím, že 

                                       

30 Zajímavá je skutečnost, že narozdíl od českému textu, s kterým pracuji, 

má německý text u těchto slov jiný pravopis. Nejedná se však o  pravopis foneticky 

přizpůsobený němčině: ten by totiž nekladl „v“ za písmeno „w“. Zdá se tedy, že 

překladatelka překládala z textu, v němž byl použit jiný přepis.  
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oproti originálu „nové lítosti“ vynechává překlad modifikující 

adjektivum a má pouze „Leidwesen des gekreuzigten Gottes“ 

(R II, s.  274). Tím řeší nevhodný styl; připravuje se však o  šanci 

posílit komiku originálu, která v důsledku nevhodně zvoleného slova 

v češtině (místo „lítosti“ by bylo spíše na místě „utrpení“) příliš 

nevyniká. 

Podobně dvojznačný je převod „buď si hledali vši ti, kteří přišli 

z fronty, nebo se bavili vypravováním různých příhod“ (H II, s.  185). 

Věta překladatelku zmátla tak, že překládá „die, welche von der 

Front gekomen waren suchten sich entweder Läuse oder unterhielten 

sich mit der Wiedergabe verschiedener Erlebnisse.“ (R II, s.  257). 

Tím na druhou stranu rovněž opravuje Haškovu nedůslednost 

a usnadňuje čtenáři čtení, přestože představa, kterou překlad vyvolá 

je jiná než u originálu.  

9.3. Čtvrté kapitola třetího dílu v překladu 

 Tento oddíl je věnován čtvrté kapitole třetího dílu románu. 

Kapitola nese název V Budapešti německy In Budapest (H III, s.  72–

135; R III, s.  91–165). Rozbor se opět zaměří pouze na část kapitoly 

(H III, s.  99–126; R III, s.  122–156). 

Kapitola je zajímavá především tím, že hlavně v první polovině 

mnou zvoleného úryvku významný prostor zaujímá pásmo vypravěče 

– a odehrává se v něm také komika. Až ve druhé části úryvku znovu 

přichází ke slovu dialog a Švejkovo vypravování. 

9.3.1. Originál čtvrté kapitoly třetího dílu 

Hašek v této kapitole pracuje se stejnými morfologickými 

a syntaktickým prostředky jako v kapitolách, kterými jsem se 

zabýval výše. V této kapitole však mnohem více prostoru dostává 

pásmo vypravěče. V kapitole 6 byla už řeč o  tom, že vypravěč hraje 

v románu zejména úlohu pojiva a pozadí. Často se v něm vyskytují 

Doležalova (1967) „dryáčnická klišé“.  
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V rozebírané části kapitoly V Budapešti však kritické pasáže 

neoplývají takovým patosem jako třeba příklady uváděné Danešem 

(1954, s.  57). Nicméně i tak přerušují tok komiky a působí proti 

základní tendenci Osudů, proti svobodě dělat si legraci ze všeho, jen 

tak pro nic za nic, jak ukázal Doležal (1967, s.  174). 

Přesto je však Hašek schopný komiku paradoxna uplatnit 

i v pásmu vypravěče. Tato komika je pak ale přímočarejší: vypravěč 

vlastně shrnuje dialogy a tak obnažuje jejich absurditu, třeba když 

komentuje vojenskou organizovanost na latrínách (H III, s .107).   

Na začátku úryvku Hašek pracuje se zprostředkovanými dialogy. 

Před jejich skutečným ztvárněním v přímé řeči dává přednost popisu, 

nepřímé řeči nebo přechodným formám, nevlasní přímé a polopřímé 

řeči. Tyto formy se uplatňují v kritických pasážích, jako je ta 

následující:  

„Nadporučík Kolář pak vyprávěl, jak se šetří. Ukradne se na regimentu 600 K 

a strčí se do své vlastní kapsy a s důslednou logikou dá se rozkaz po všech 

kuchyních, aby se denně na muže strhly v kuchyni 3 gr [sic!] hrachu.“ (H III, 

s.  100) 

Zprostředkovanou přímou řeč však využívají i pasáže komické:  

„Pro pana generála bylo všechno tak jednoduché. Cesta k válečné slávě šla 

dle receptu: v šest hodin večer dostanou vojáci guláš s brambory, o  půl deváté se 

vojsko v latrině vykadí a v devět jde spat. Před takovým vojskem nepřítel prchá 

v děsu.“ (H III, s.  105) 

 Základní Haškova komika je dobře patrná i v pasáži, 

v níž vystupuje velitel nádraží (H III, s.  106), který musel kvůli 

častým návštěvám inspekčních generálů zpronevěřit armádě dva 

vozy se senem:  

„Velitel nádraží si vzdychl. Generál si nevzpomněl, že má platit za beafsteak 

a láhev vína. Musí to zas zaplatit sám. Takových návštěv je denně několik. Už na to 

praskly dva vozy se senem, které dal zatáhnout na slepou kolej a které prodal 

firmě Löwenstein, vojenským oddavatelům sena, jako se prodává žito na stojatě. 

Erár zas ty dva vogony od nich koupil, ale on je tam nechal pro jistotu dál stát. 

Snad je bude muset zas jednou odprodat firmě Löwenstein.“ (R III, s. 131) 
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Tento vnější přítup k dialogům však neznamená, že by se 

skutečné dialogy v úryvku kapitoly neuplatňovaly. Zpočátku jsou to 

hlavně dialogy důstojníků, které se odehrávají ve spisovné češtině. 

Tu Hašek používá, jak už bylo zmíněno v 6. kapitole, také jako 

náhradu němčiny. Tento prostředek se uplatňuje v pasážích 

inspekčního generála v makarónském míšení s němčinou:  

„Also sehen sie [sic!]. Um halb neune scheissen, und nach eine halbe [sic!] 

Stunde schlafen. Das genügt volkommen. V této přechodné době má beztoho 

mužstvo řídkou stolici.“ (H III, s.  101)  

Pro překlad do němčiny to samozřejmě vytváří těžko řešitelnou 

situaci, zvlášť, když generál zahájí německy: „Böhm oder 

Deutscher?“ (H III, s.  102) a pak pokračuje polsko-česky „ty rzveš 

na sena jako krava. Stul pysk, drž gubu, nebuč! Býl jsi už na 

látrině?“ (H III, s.  102). 

I v této kapitole se uplatňuje rozdíl v řeči důstojníků a mužstva, 

potažmo Švejka. Že si tohoto rozdílu jsou vědomy i samotné 

postavy, ukazuje rozhovor Švejka s nadporučíkem Lukášem. Šedě 

jsou vyznačena místa, kde je v obecné češtině možno očekávat 

morfologické změny, tučně změny skutečné: 

„Poslušně hlásím,“ řekl přívětivě, že se rozhodně nemůže vo nic jinýho jednat 

než vo mejlku. Když jsem dostal ten váš rozkaz, abych vám někde zaopatřil 

a koupil něco dobrýho k snědku, tak jsem počal uvažovat, co by tak asi bylo 

nejlepšího. Za nádražím nebylo vůbec nic jenom koňský salám a nějaké sušené oslí 

maso. Já jsem si, poslušně hlásím, pane oberlajtnant všechno dobře rozvážil. V poli 

je třeba něco velmi výživného, aby se mohly lépe snášet válečný útrapy.“ [...] 

 „Ale s tím panem lajtnantem, který měl tam službu nebyla žádná řeč, ani 

když jsem ho prosil, aby se vás zeptal, je-li to pravda, že jste mne poslal, abych 

vám koupil něco dobrýho. Ješě se na mne rozkřik, abych držel hubu, že prý mně 

beztoho kouká z očí silná větev s dobrým provazem. Von byl patrně v nějakej moc 

špatnej náladě, když mně povídal ,že takhle vypasenej může bejt jen voják, kterej 

loupí a krade.“ [...] 

„Švejku,“ řekl za chvíli nadporučík Lukáš, „vy už jste měl tolik zvláštních 

náhod a nehod, tolik, jak vy říkate „mejlek“ a „vomylů“, že vám přece snad jen 
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jednou pomůže z těch vašich malérů silný provaz kolem krku s celou vojenskou 

poctou ve čtverci. Rozumíte?“ [...] 

„Švejku, já vám poroučím, abyste už zmizel i se slepicí, nebo vám ji otluču 

o  hlavu, blbče jeden.“ (H III, s.  116–119) 

Vidíme, že na rozdíl od Švejka mluví Lukáš spisovně (s výjikou 

citace Švejkových slov). Na druhou stranu neužívá Švejk obecné 

češtiny důsledně. Citovaný úsek nás zároveň elegantně přenáší 

k dalšímu klíčovému aspektu kapitoly a komiky románu vůbec. Je jím 

rozpor mezi sémantickým a pragmatickým významem vět. 

Na předcházející nadporučíkovu poznámku, která je v podstatě 

výhrůžkou, totiž Švejk reaguje jako na otázku: 

„Ano poslušně hlásím, pane oberlajtnant, čtverec z tak zvaného 

geschlossenebatalion [sic!], sestává se čtyř, výjimečně také ze tří nebo pěti 

setnin.“ (H III, s.  118)“ 

Podobně Švejk reaguje i dřívější postesk poručíka: 

„Vy jste chlape, já nevím opravdu, jak vás mám nazvat, zapomněl na svou 

přísahu. Mně se může hlava roztočit.“ 

Švejk podíval se na nadporučíka Lukáše tázavým pohledem a rychle se ozval: 

„Poslušně hlásím, že jsem nezapomněl na přísahu, kterou náš válečný lid má učinit. 

Poslušně hlásím, pane oberlajtnant, že jsem přísahal slavně svému nejjasnějšímu 

knížeti a pánu Františku Josefovi I., věren a poslušen budu také generálů [...] 

(H III, s.  113) 

Na témže principu je pak založena interakce Švejka s cizím 

svobodníkem (H III, s.  118) a později s poručíkem Dubem. 

„Co je to?“ rozkřikl se poručík Dub, zvedaje se země uříznutou slepičí hlavu. 

„To je, poslušně hlásím,“ odvětil Švejk, „hlava slepice druhu černých vlašek. 

Jsou to, pane lajtnant, velmi dobré nosnice. Snáší až 260 vajec do roka.[...]  

Poručík Dub odcházel bruče: „U Filipy se sejdeme.“ 

„Co že ti říkal?“ obrátil se k Švejkovi Jurajda. 

„Ale dali jsme si schůzku někde u Filipy. Voni tihle vznešení páni bejvají 

obyčejně buseranti.“ (H III, s.  120) 

Tato komika je přitom stavěna tak rafinovaně, že neumožňuje 

jasně stanovit, zda Švejk neporozumění pragmatice pouze předstírá, 
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nebo skutečně nerozumí. Krátce před výstupem s poručíkem Dubem 

rozmlouvá Švejk o  slepici s telefonistou Chodounským – 

a pragmatické stránce jeho otázky velmi dobře rozumí: 

„Je to daleko odtud?“ Musí se přelejzat na dvůr, nebo je to ve volnu?“ 

„Já jsem ji koupil.“ (H III, s.  119–120) 

Neporozumění pragmatickému významu výpovědi pak bývá 

základem odbočky – ve výše uvedením příkladu se Švejk od 

„buserantů“ dostane ke znásilnění impotentního flašinetáře. Tato 

historka, podobně jako historka o  lokomotivě (H III, s.  123–125), 

která je koneckonců také důsledkem asociativní odbočky, společně 

s Švejkovým vysvětlováním kauzy se slepicí jsou příkladem klasické 

komiky švejkovské historky. V těchto historkách se vrchovatě 

uplatňují jevy, o  nichž už byla řeč při analýze kapitol předchozích: 

neústrojné vztažné věty, paradoxnost, falešné souvislosti.  

Paradoxy v historkách doprovázejí i paradoxy v samotném ději – 

Švejk je pochválen za příkladnou vojenskou duchapřítomnost, když 

na latríně zavelel k pozoru (H III, s.  107–109); pro maďarského 

důstojníka je stručné Švejkovo vysvětlení, že nemohl ukrást krocana, 

protože celý prapor se tou dobou nacházel v Rábu, pouhou výmluvou 

(H III, s.  118). Paradoxně komické je také užití románu Růženy 

Jesenské jako toaletního papíru (H III, s.  107) a vůbec zmínka o  ní.   

Také v kapitole V Budapešti dochází k míšení několika jazyků. 

Z překladatelského hlediska je zajímavý polský generál hovořící 

zkomolenou češtinou i Švejk hovořící německo-maďarsky s majitelem 

slepice (H III, s.  114): 

„Also zehn gulden,“ obrátil se na muže, „fünf gulden Henne, fünf Auge. Öt 

forint vidíš kikiriki, öt forint kukuk igen? Tady je štábsvagon, zloději. Dej sem 

slepici!“ 

  V závěrečné pasáži analyzované části této kapitoly se zase do 

bezprostředního sousedství dostávají české nadávky a německé 

vojenské rozkazy (H III, s.  122–123). Pro správné pochopení textu 

samozřejmě není znalost významu jednotlivých pokynů nezbytná, 
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bez ní si nicméně čtenář situaci vizualizuje jen mlhavě. Ve své době 

mohl Hašek samozřejmě předpokládat obecnou znalost těchto 

rozkazů, pro současného čtenáře jsou však těžko srozumitelné. 

9.3.2. Překlad čtvrté kapitoly třetího dílu  

Také v této kapitole je důležité zachování aglutinační syntaxe, 

což překladatelka pečlivě dodržuje: 

„Es ist halt eine Leidenschaft, aber am ärgsten is es, wenns über Weiber 

kommt. In Prag II. [sic!] gabs vor Jahren zwei verlassene Frauen, sie waren 

geschieden, weil sie Schlampen waren, eine gewisse Mourek und Schousek, und 

die ham einmal in den Alleen von Rostok, wie dor die Kirchen geblüht ham, einen 

alten impotenten Leierkastenman abgefangen und ham sich ihn ins Rostoker 

Wäldchen geschleppt und dort ham sie ihn vergewaltigt.“ (R III, s.  149) 

„Vona je to holt vášen, ale nejhorší je to, když to přijde na ženský. V Praze-

II. byly před léty dvě vopuštěný paničky, rozvedený, poněvadž to byly coury, 

nějaká Mourková a Šousková a ty jednou, když kvetly třešně v aleji u Roztok, 

chytli tam večer starýho impotentního stoletýho flašinetáře a vodtáhly si ho do 

roztockýho háje a tam ho znásilnily. (H III, s.  121) 

Členění překladu přesně odpovídá členění originálu. Také 

Švejkovu obecnou češtinu (český text, šědě) reprodukuje 

překladatelka známými prostředky: staženými tvary a prvky 

Kleinseitner Deutsch (německý text, šedě).  

Zmínil jsem však už, že tato kapitola je významná podílem 

autorské řeči a smíšených forem, které mají v češtině spisovnou 

podobu. 

„Hierauf erzählte Oberleutnant Kolarsch, auf welche Weise gespart werde. 

Man stiehlt  dem Regiment 6000 Kronen, steckt sie in die eigene Tasche und erteilt 

mir konsequenter Logik an alle Küchen den Befehl, täglich jedem Mann drei Gramm 

Erbsen abzuzwicken.“ (R III, s.  128) 

Mimo absence stažených tvarů je důležitým prostředkem, který 

do jisté míry nahrazuje obecnou češtinu v tom, že vytváří předěl 

mezi autorským pásmem a přímou řečí, německý konjunktiv. Tzv. 

erlebte Rede, která zhruba odpovídá české polopřímé řeči, 
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samozřejmě zůstává v indikativu. Jak ukazuje citace, užívá 

překladatelka konjunktiv pro imitaci vyššího stylu, v pasážích 

Švejkových či např. Balounových chybí:  

 „Melde gehorsamst, Herr Oberlajtnant, daß er schon gegangen is,“ meldete 

Baloun aufgeheitert. „Er hat gesagt, der Herr Oberlajtnant wird zufrieden sein, und 

daß den herrn Oberlajtnant alle beneiden wern. Er is irgendwohin ausm Bahnhof 

gegangen und hat gesagt, daß er hier alles bis nach Kakos-Palota kennt. Wen der 

Zug vieleicht ohne ihn wegfahren sollt, daß er zur Automobilkolonne gehen wird 

und  uns auf der nächsten Station mit dem Automobil einholen wird.“ (R III, 138) 

Komiku pásma vypravěče překladatelka převádí bez větších 

obtíží. Zajímavé je řešení následujícího případu, jehož česká část už 

byla citována v předchozím oddíle: 

„Pro pana generála bylo všechno tak jednoduché. Cesta k válečné slávě šla 

dle receptu: v šest hodin večer dostanou vojáci guláš s brambory, o  půl deváté se 

vojsko v latrině vykadí a v devět jde spat. Před takovým vojskem nepřítel prchá 

v děsu.“ (H III, s.  105)  

„Für den General war alles einfach. Der Weg zum Kriegsruhm war laut 

Rezept: „Um sechs Uhr bekommen die Soldaten Gullasch mit Kartoffeln, um halb 

neun scheißt sich das Militär in der Latrine aus und um neun Uhr wird schlafen 

gegangen. Vor so einem Heer flieht jeder Feind entsetzt.“(R III, s.  130) 

 Jak vidno, překladatelka (či sazeč) si k textu přidala uvozovky, 

snad pod vlivem českého vydání, z nějž překládala. Uvozovky jakoby 

naznačovaly, že recept přesně v tomto znění pronesl generál. 

V originále se spíše jedná o  shrnutí. Na druhou stranu se tím 

absurdita sdělení jen zvyšuje.  

Pasáž, již už jsem v češtině citoval v předchozím oddíle, rovněž 

svědčí o  tom, že na úrovni makrostruktury překladatelka ironii 

originálu imituje velmi úspěšně:  

„Der Bahnhofskommandant seufzte. Der General dachte nicht daran, sein 

Beefsteak und seine Flasche Wein zu begleichen. Der Kommandant mußte das 

wieder selbst bezahlen. Solche Besuche gab es täglich einige. Ihretwegen waren 

schon zwei Fuhren Heu draufgegnagen, die er auf ein blindes Geleise hatte ziehen 

lassen und der Firma Löwenstein, Heereslieferant, verkauft hatte. Das Arar hatte 
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diese zwei Waggons der Firma wieder abgekauft, aber er hatte sie sicherheits 

halber stehn lassen. Vielleicht würde er sie der Firma Löwensten wieder einmal 

weiterverkaufen müssen. Dafür sagten sämtliche Inspizierende, die die 

Hauptstation in Pest passierten, daß man dort beim Bahnhofskommandanten gut 

esse.“  (H III, s.  151) 

Tato pasáž však také ukazuje obecný problém německého 

překladu Osudů – časté vynechávky a drobné chyby vůbec. V tomto 

případě je v poslední větě neúplný poukaz na pití (originál má na 

s.  106: „dobře pije a jí“). Nejedná se o  místa závažná. Spíše než 

o  překladatelské metodě vypovídají o  podmínkách, v nichž vznikal 

samotný překlad i jeho tištěná verze. Na stejný problém ukazují 

špatně převedené jméno „Petschka“ (R III, s.  154) místo 6. pádu 

Pečkách (H III, s.  125) či chybějící zmínky o  „praporu“ a záměna 

pravého oka za levé v úředním sdělení o  Švejkově provinění (R III, 

s.  140). Samotné sdělení je pak zajímavé z hlediska překladatelčina 

řešení narážky na „Istvangatten“:  

„Gründe: Infanterist Schwejk Josef, der sich einer hinter Hause der 

Istwangatten (ein im Original fabelhaft neugebildetes deutsches Wort) in Istatarcsa 

im Rayon des Bahnhofskommandos herumlaufenden, den Istvangatten gehörenden 

Henne bemächtigt hat und dem Eigentümer, der ihn anhielt, um ihm die Henne 

abzunehmen, um dies zu verhindern, in das linke Auge schlug [...]“ (R III, s.  140) 

„Důvody: Pěšák Švejk Josef, zmocniv se slepice pobíhajjící za domkem 

manželů Istvánových v Išatarča v rayoně velitelství nádraží a náležející István 

manželům (v originále slavně utvořené nové německé slovo: „Istvangatten“), 

a zadržen jsa majitelem, který mu slepici odebrati chtěl, zabránil tomu, udeřiv 

majitele Istvána slepicí přes pravé oko [...]“ (H III, s.  113) 

Dostáváme se tak k otázce převodu prvků textové 

vícejazyčnosti.  

Domnívám se, že v právě citovaném úseku překladatelka pro 

převod nezvolila ideální řešení. Je zřejmé, že komika slova 

„Istvangatten“ může působit pouze v jazyce, v němž složeniny tohoto 

typu nejsou obvyklé. Mareš (2003, s.  101) si správně všiml, že na 

mnoha místech Hašek upozorňuje na „[...]nejednou kuriózně 

konstruované[...] německé složeniny, které většinou svědčí o  strnule 
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byrokratickém rázu armády a admnistrativy. V němčině je však 

složenina jevem obvyklým. Otázkou je také, zda v překladu uvádět 

zmínku o  „německém originále“. Má smysl v českém textu, nicméně 

v textu německém se její účinek zdá být pochybný: jako by čtenáři 

naznačovala, že to, co čte, není ve skutečnosti němčina. Tuto otázku 

je však možno zodpovědět pouze po analýze obdobných míst 

v překladu celého románu. To bude úkolem následujícího oddílu.   

Podobný problém musela překladatelka řešit ve větě 

„generálmajor řekl k němu krátký německý proslov“ (H III, s.109). 

Celé makarónské pásmo generála je však vhodné pro větší 

přehlednost načrtnout od místa, kde se čtenář dozvídá, že generál 

mluví trochu česky:  

„Böhm oder Deutscher?“ 

„Böm, melde gehrsam, Herr generálmajor.“ 

„Dobřže,“ řekl generál, který byl Polák a znal trochu česky, „ty rzveš na sena 

jako krawa. Stul pysk, drž gubu, nebuč! Býl jsi už na látrině?“ [...] 

„Proč jsi nešel šráť s ostatními menži?“   

„Poslušně hlásím, pane generálmajor, na manévrech u Písku říkal nám pan 

plukovník Wachtl, když mužstvo v době rastu se rozlézalo po žitech, že voják 

nesmí pořad myslet jen na šajseraj, voják že má myslet na bojování. (H III, 

s.  102) 

 Překlad má: 

„Böhm oder Deutscher?“ 

„Böhm, melde gehorsamst, Herr Generalmajor. 

„Gut,“ sagte der General, der ein Pole war und ein wenig tschechisch verstand, „du 

brüllst wie ein Kuh. Stul pysk, drsch gubu, nebutsch! Warst du schon auf der 

Latrine?“ [...] 

„Warum bist du nicht mit den übrigen scheißen gegangen?“ 

„Melde gehorsamst, Herr Generalmajor, auf den Manövern in Pisek hat uns der 

Herr Oberst Wachtl gesagt, wie die Mannschaft während der Rast ins Korn 

gekrochen is, daß ein Soldat nicht immerfort nur ans Scheißen denken darf, ein 

Soldat soll ans Kämpfen denken. (R III, s.  126–127) 

Je zřejmé, že pro čtenáře překladu je informace, že generál 

mluví česky (a že Švejk tedy jeho proslovu rozumí) méně explicitní 



 106

než pro čtenáře originálního textu. Německý čtenář totiž k polštině, 

kterou překladatelka z části zachovává jako kolorit, nemá přístup. 

Překladatelka navíc za „znal trochu česky“ klade „ein wenig 

tschechisch verstand“, což aktivní znalost jazyka neimplikuje tak, 

jako české „znal“. Samotné pracování s náznakem představuje 

nicméně velmi citlivé řešení.  

K důstojníkům mluví generál německy, což originál naznačuje 

užíváním německých vět a obratů: 

„Also sehen sie. Um halb neune scheissen, und nach eine halbe [sic!] Stunde 

schlafen. das genügt vollkommen. V této přechodné době má beztoho mužstvo 

řídkou stolici.“ (H III, s.  101) 

„Also sehn Sie. Um halb neun scheißen und nach einer halben Stunde 

schlafen. Das genügt vollkommen. In dieser Übergangszeit hat die Mannschaft 

ohnedies weichen Stuhl.“ (R III, s.  125) 

Na tomto místě lze proti postupu překladatelky sotva co namítat. 

Obě roviny generálových proslovů, tj. komolená čeština, kterou se 

obrací k mužstvu, a němčina, jíž mluví k důstojníkům, se v latrínové 

scéně s poručíkem Dubem projevují současně. 

„Vás já vidžel v noci,“ řekl k divné posituře Švejka generálmajor načež 

rozčilený poručík Dub obrátil se ke generálmajorovi: „Ich melde gehorsam, Herr 

Generálmajor [sic!], der Mann ist blödsinnig, und als Idot bekannt, säghaftes 

Dummkopf.“ 

„Was sagen sie [sic!], Herr Leutnant?“ zařval najednou generálmajor na 

poručíka Duba a spustil na něho[...] 

„Vytržel jsi si arš?“, otázal se generálmajor Švejka. 

„Poslušně hlásím, pane generálmajor, že je všechno v pořádku.“ 

„Wjencej šrač [sic!] něbendzeš?“ 

„Poslušně hlásím, pane generálmajor, že jsem fertig.“ 

„Dej si tedy hosny nahoru a postav se potom zas habacht!“ [...] 

Švejk stál již před generálmajorem v plné parádě a generálmajor řekl k němu 

krátký německý proslov:„Úcta k představeným [...]““ (HIII, s.  108–109)  

Překlad má: 

„Sie hab ich in der Nacht gesehn,“ sagte der Generalmajor, als er die 

komische Positur Schwejks sah, worauf sich der aufgeregte Leutnant Dub an den 



 107

Generalmajor wandte: „Melde gehorsamst, Herr Generalmajor, der Mann ist 

blödsinnig und als Idiot bekannt, ein notorischer Dummkopf.“ 

„Was sagen Sie, Herr Leutnant?“ brüllte der Generalmajor Leutnant Dub 

plötzlich an und erklärte schreiend [...]  

„Hast du dir den Arsch abgewischt?“ fragte der Generalmajor Schwejk. 

„Melde gehorsamst, Herr Generalmajor, daß alles in Ordnung is“ 

„Wjencej schratsch nebendzesch?“ 

„Melde gehorsamst, Herr Generalmajor, daß ich fertig bin“ 

„Zieh dir also die Hosen hinauf und stell dich dann wieder Habt acht 

[sic!]“[...] 

Schwejk stand bereits in voller Parade vor dem Generalmajor und der 

Generalmajor richtete eine kurze deutsche Ansprache an ihn: „Achtung vor den 

Vorgesetzten [...]““ (R III, s.  133–134) 

Překladatelka tedy i nadále pracuje metodou náznaku. Německý 

čtenář ze Švejkovy odpovědi „daß ich fertig bin“ snadno rozluští 

význam předchozí polské věty. Kolorit tak zůstává zachován 

a i v německém textu je pak na místě poznámka, že proslov se konal 

v němčině, podobně jako vylepšení originální němčiny poručíka 

Duba. 

Vícejazyčnost musí překladatelka řešit i v rozhovoru Švejka s panem 

Istvánem: 

„Also zehn gulden,“ obrátil se na muže, „fünf gulden Henne, fünf Auge. Öt forint 

vidíš kikiriki, öt forint kuku igen? Tady je štábsvagon, zloději. Dej sem slepici!“ [...] 

„Jó napol, barátom adieu, lez ku své bábě. Nebo tě srazím dolů.“ (H III, s.  114–

115) 

„Also zehn Gulden,“ wandte er sich an den Mann, „fünf Gulden Henne, fünf Auge. 

Öt forint siehtst du kikiriki, öt forint kuku igen? Hier Stabswaggon, du Dieb. Gib 

Henne her!“[...] 

„Jo napot, baratom, adieu, kriech zu deiner Alten. Oder ich schmeiß dich 

heraus.“(R III, s.  142) 

V tomto případě překladatelka prostě české obraty nahradila 

německými, maďarské ponechala a částečně jejich přepis, tak jako 

už dříve u polštiny, přizpůsobila německé vyslovnosti. Maďarština je 

pro českého čtenáře stejně nesrozumitelná jako pro čtenáře 
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německého, a proto je řešení překladatelky plně přijatelné. „Schmeiß 

dich heraus“ v tomto kontextu odpovídá „srazím dolů“. 

Zbývá otázka převodu komiky založené na tom, že Švejk 

nepochopil pragmatickou intenci jiných mluvčích. V druhé části 

ukázky hraje toto nepochopení, jak jsem konstatoval v předchozím 

oddílu, zásadní úlohu.  

„Aber mit dem Herrn Lajtnant, was dort Dienst gehabt hat, war keine Rede 

nicht, nicht mal wie ich ihn gebeten hab, er soll Sie fragen, obs wahr is, daß Sie 

mich geschickt ham, daß ich Ihnen was Gutes kaufen soll. Er hat mich noch 

angeschrien, ich solls Maul halten, daß mir herich sowieso ein starker Ast mi 

einem guten Strick aus den Augen schaut. Er war, mir scheint, in sehr schlechter 

Laune, denn er hat mir gesagt, daß nur ein Soldat, was plündert und stiehlt, so 

ausgefressen sein kan. Es sind herich schon auf der Station mehr beschwerden, 

vorgestern is herich irgendwo nebenan jemandem ein Truthaun verloren gegangen 

und wie ich ihm gesagt hab, daß wir in der Zeit noch in Raab waren, so hat er 

gesagt daß so eine Ausrede für ihn nich gilt. [...]  

„Schwejk,“ sagte nach einer Weile Oberleutnant Lukasch, „Sie haben schon 

so viele ungewöhnliche Zufälle und Unfälle gehabt, so viele „Irrtümer! und 

„Mißverständnisse“, wie si zu sagen pflegen, daß Ihnen vielleicht doch nur ein 

dicker Strick um den Hals mit allen militärischen Ehren im Karee von Ihren 

Malheuren31 helfen wird. Verstehn Sie?“ 

„Ich melde gehorsamst, Herr Oberlajtnant, ein Karree oder ein sogenanntes 

geschlossenes Bataillon besteht aus vier, ausnahmsweise auch aus drei oder fünf 

Kompagnien. Befehln Sie, Herr Oberlajtnant, in die Suppe aus dieser Henne mehr 

Nudeln, damit sie dicker is?“  (R III, s .145–146) 

V tomto případě funguje komika obdobně jako v češtině, tj. 

otázka „Verstehn Sie?“ s vztahuje k tomu, zda si Švejk uvědomuje, 

že spáchal skutek, který jej příště může přivést na šibenici – Švejk ji 

však chápe jako otázku na definici vojenského čtverce.  

                                       

31 DWDS (2008) uvádí: „Malheur, das; -s, -e/-s [.. lọ̈r] franz. umg. kleines 

Unglück, Mißgeschick: ein M. ist geschehen; ihm ist ein M. passiert; er hat (mit 

dem Füllhalter) M. gehabt; wenn Sie nicht sofort verschwinden, passiert, gibt es 

ein M.!; das gibt ein M.!; salopp er sieht aus wie ein Stück M. (sieht beklagenswert 

aus)“. 
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V úryvku jsem rovněž šedě vyznačil místa, na nichž by mohla 

být prostřednictvím Kleinseitner Deutsch a stažených forem 

imitována hovorovost a obecná čeština (tučně zvýraznění znamená 

skutečnou realizaci). Je patrné, že tyto prvky se objevují 

i u nadporučíka Lukáše, i když v menší míře něž u Švejka a jen 

některé formy. Tak je tomu i v dalším úryvku, kde se rovněž 

uplatňuje výše popsaný princip komiky: 

„Sie verdienen allerdings den Strick, Schwejk, denn Sie haben als erster 

angefangen zu plündern. Sie Lump, Sie, ich weiß wirklich nicht, wie ich Sie nennen 

soll, Sie haben an Ihren Eid vergessen. Mir kann der Kopf zerspringen.“[...] 

„Melde gehorsamst, daß ich an meinen Eid nicht vergessen hab, den unser 

Kriegsvolk ablegen muß, Melde gehorsamst, Herr Oberlajtnant, daß ich meinen 

erlauchtetsten Fürsten und Herrn Franz Josef I. feierlich geschworen hab, auch den 

Generalen seiner Majestät treu und gehorsam zu sein [...]“ (R III, s.  142–143) 

Na příkladu „an etwas vergessen“ a „Malheur“ (předcházející 

citace) však vidíme, že nestandardní gramatika a lexikum 

Kleinseitner Deutsch proniká i do pásma důstojníků, přestože 

frekvence stažených tvarů zůstává oproti pásmu Švejka či Balouna 

menší. Komika nepochopené pragmatiky nicméně funguje obdobně 

jako v originále, a to i v případě poručíka Duba: 

„Was ist das?“ schrie Leutnant Dub ihn an, den abgeschnittenen Kopf der 

Henne vom Boden hebend. 

„Das is, melde gehorsamst,“ antwortete Schwejk, „der Kopf einer Henne aus 

der Gattung der welschen Hennen. [...] 

„Bei Filippi sehen wir uns wieder.“ 

„Was hat er dir gesagt?“ wandte sich Jurajda an Schwejk. 

„Aber wir ham uns irgendwo bei Philippi Rendez-vous gegeben. Nämlich diese 

vornehmen Herrn sind gewöhnlich Buseranten.  

Der Koch-Okkultist erklärte, daß nur Astheten homosexuell seien, was schon 

aus dem Wesen der Asthetik selbst hervorgehe. (R III, s.  148) 

Komiku v tomto případě neohrozí ani užití slova „Buseranten“, 

které je už dnes značně archické a i v době vzniku překladu se 

vyskytovalo hlavně v rakouské němčině (Skinner 1997).  
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Paradoxy dějové samozřejmě nepředstavují jazykově 

problematický bod, u odboček je však důležité zachovat kohezi textu, 

což se překladatelce bez problémů daří (R III, s.  148n, 154nn).  

Německé vojenské rozkazy, kterým dnešní český čtenář nemusí 

vždy rozumět, naopak  čtenáři německému – ani tomu dnešnímu –  

nečíní potíže (R III, s.  151; 153–155). Bohužel se ztrácí kontrast 

mezi německými rozkazy a českými nadávkami. Překladatelka 

naopak logicky vysvětluje, že „Wohlschläger“ byl „Prager 

Scharfrichter“ (R III, s.  141, H III, s.  114). 

Pokud se týká vulgarismů – značná část kapitoly souvisí tak 

nebo onak s latrínami –  nebojí se překladatelka, jak jsme už viděli 

na citovaných ukázkách, používat slovo „Scheiße“ ve všech možných 

tvarech, v tomto případě tedy nemůže být řeč o  oslabování 

originálu. 

Je tedy možno konstatovat, že i v překladu této kapitoly je 

základní komika paradoxu zachycena adekvátně, přestože se 

částečně stírá stylistický rozdíl mezi řečí jednotlivých postav. Prvky 

Kleinseitner Deutsch a stažené tvary se totiž objevují jak jako 

náhrada češtiny obecné, tak  češtiny spisovné, přestože je ve druhém 

případě jejich frekvence nižší. Rozdíl mezi pásmem vypravěče 

a  pásmem postav je naopak díky užití konjunktivu poměrně výrazný. 

Při převodu prvků třetích jazyků v této kapitole překladatelka využívá 

metodu náznaku, která dobře plní svůj účel. Problematickým rysem 

zůstávají některé drobné – a v zásadě zbytečné – věcné chyby. 

9.4. Textová vícejazyčnost 

V této kapitole, jejíž název jsem si vypůjčil od Petra Mareše 

(2003), chci pojednat o  tom, co se tradičně považuje při překladu 

Osudů za nejobtížnější: o  převodu těch míst textu, kde je forma 

těsně spjatá s jazykem. Přestože Osudy jsou z velké části napsány 

substandardní češtinou, obsahují několik slovních hříček a celou řadu 

písňových a básnických textů, zaměřím se jenom na místa, která 
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souvisejí se specifickým vztahem mezi jednotlivými národními 

jazyky. Tato místa, z nichž o  některých již byla řeč, jsou totiž 

z  překladatelského  hlediska mimořádně zajímavá, jejich  analýza 

může poodhalit překladatelčinu metodu. 

Textová vícejazyčnost bývá tradičně považována za významnou 

překážku překladu Osudů (Petr 1963, s.  74). Nejnověji Kasessová 

(2005, s.  68) tvrdí, že v Osudech je němčina konotována negativně, 

protože se jí používá k udílení rozkazů. Cizí jazyky podle ní také 

vytvářejí potřebný kolorit (2005, s.  69).  

Nejprve je však třeba vymezit tato místa podrobněji, protože 

např. německá vojenská terminologie se uplatňuje v celém románu. 

Chci však analyzovat pouze ta místa, která překladatelku nutí 

s textem originálu tvůrčím způsobem pracovat na pragmatické 

úrovni. Nepůjde tedy o  prostou imitaci formálních prvků (jako při 

překladu poezie), nýbrž o  imitaci působení více jazyků. Řečeno 

jednoduše, budu se věnovat těm místům, v nichž se odráží, že 

jazykem, k němuž se všechny ostatní jazyky vztahují, je čeština. 

Nepopírám, že výběr byl do značné míry arbitrární, protože počet 

hraničních případů byl obrovský. Podobně nepopírám, že o  tom, zda 

bylo nějaké místo zařazeno do níže uvedeného seznamu samostatně 

nebo ne,  resp. to, kolikrát se v seznamu objeví jev, který probíhá 

přes dvě stránky nebo celou kapitolu, jsem prostě rozhodl vzhledem 

ke kontextu. Pokud spolu souvisely, objevují se všechny jevy pokud 

možno pod jedním číslem.  

Konkrétní překladatelčina řešení překladu obtížných míst, která 

jsem nazval textová vícejazyčnost,  lze v zásadě rozdělit do šesti 

kategorií. Jsou to prostý překlad, vynechávka, přepis, náznak, 

substituce a vysvětlivka. Problém přirozeně vyvstává tam, kde se 

objevuje překladatelské řešení, které kombinuje mnou zvolené 

kategorie. 
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Následuje výčet relevantních případů s popisem [v hranatých 

závorkách tučně], rozdělený do šesti kategorií: prostý překlad, 

vynechávka, přepis, náznak, substituce a vysvětlivka.   

9.4.1. Prostý překlad 

 

1) Ukloniv se uctivě, odcházel s policejním strážníkem dolů na strážnici 

a za čtvrt hodiny bylo již vidět na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí 

Švejka v průvodu druhého policejního strážníka, který měl pod paždí 

objemnou knihu s německým nápisem: „Arrestantenbuch“. (H I, 

s.  50) 

 

Mit einer ehrerbietigen Verbeugung ging er mit dem Polizisten hinunter 

zur Wachstube und bereits in einer Viertelstunde sah man an der Ecke 

der Gerstengasse und des Karlsplatzes Schwejk in Begleitung eines 

zweiten Polizisten, der unter der Achsel ein umfangreiches Buch trug 

mit der deutschen Aufschrift: „Arrestantenbuch“. (R I, s.  71) 

 

[První z případů dokumentující nutnou schizofrenii překladu. 

Ten je psán německy, nicméně za němčinou Švejka čtenář tuší 

češtinu. Na čtenáře proto nepůsobí paradoxně, když je 

v originále zdůrazňováno, že někdo něco řekl či napsal 

německy, jako v tomto případě. Překladatelka také převádí 

místní české názvy na německé.] 

  

2) „Na Bělehrad, na Bělehrad!“ 

Za ním šel zástup lidu, který stále vzrůstal z nepatrného hloučku, 

shromáždivšího se před domem, odkud Švejk vyjel na vojnu. Švejk 

mohl konstatovat, že policejní strážníci, stojící na některých 

křižovatkách, mu zasalutovali. Na Václavském náměstí vzrostl zástup 

kolem vozíku se Švejkem o  několik set hlav a na rohu Krakovské ulice 

byl jím zbit nějaký buršák, který v cerevisce křičel Švejkovi: „Heil! 

Nieder mit den Serben!“ (H I, s.  68) 

 

„Auf nach Belgrad, auf nach Belgrad!“ 
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Ihm folgte eine Menschenmenge, zu der das unscheinbare Häuflein 

unablässig anwuchs, das sich vor dem Haufe angesammelt hatte, aus 

dem Schwejk in den Krieg gezogen war. 

Schwejk hatte Gelegenheit zu konstatieren, daß die Polizisten, die an 

einigen Straßenecken standen, ihm salutierten.“ 

Auf dem Wenzelsplatz wuchs die Menge um das Wagerl mit Schwejk 

auf einige hundert Köpfe an und an der Ecke der Krakauergasse wurde 

irgendein Burschenschaftler von ihr verprügelt, der Schwejk im Cerevis 

zuschrie: „Heil! Nieder mit den Serben!“ (R I, s.  94) 

 

[Kontrast mezi ironickou interpretací Švejkova volání českým 

davem a doslovnou interpretací německého buršáka je oslaben. 

Z překladu vyplývá, že se jedná o  Němce (tj. obyvatele Čech, 

jehož mateřštinou byla němčina), protože členy buršenšaftů 

mohli být pouze Němci. Čtenář však musí mít potřebné 

znalosti] 

 

3)  Poslušně hlásím, že já proto nemyslím, poněvadž je to na vojně 

vojákům zakázáno. Když jsem byl před léty u 91. regimentu, tak nám 

náš pan hejtman vždycky říkal: „Voják nesmí sám myslet. Za něho 

myslí jeho představení. Jakmile voják začne myslet, už to není voják, 

ale nějakej prach všivej civilista. Myšlení nevede...“ 

„Držte hubu,“ přerušil Švejka zuřivě předseda komise, „o vás už máme 

zprávy. Der Kerl meint: man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot... 

Žádnej idiot nejste, Švejku, chytrej jste, mazanej jste, lump jste, 

uličník, všivák, rozumíte...“  (H I, s.  89) 

 

„Melde gehorsamst, ich denk deshalb nicht, weils beim Militär den 

Soldaten verboten is. Wie ich vor Jahren beim einundneunzigsten 

Regiment war, da hat uns unser Herr Hauptmann immer gesagt: „Ein 

Soldat darf nicht selbst denken. Für ihn denken seine Vorgesetzten. 

Wie ein Soldat anfängt zu denken, is es schon kein Soldat, sondern ein 

ganz gemeiner Zivilist. Denken führt zu nichts –“ 

„Halten sie Maul,“ unterbrach ihn wütend der Vorsitzende der 

Kommission, „über Sie haben wir schon Berichte. Der Kerl meint, man 

wird glauben, daß er ein wirklicher Idiot ist - - Sie sind kein Idiot, 

Schwejk, gescheit sind Sie, gerieben sind Sie, ein Lump sind Sie, ein 

Fallott, ein Lausbub, verstehn Sie –“ (R I, s.  120) 
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[Z ladění pasáže je možná dvojí interpretace použití němčiny. 

Jednak v tom smyslu, že předseda komise je Čech, který pro 

ostatní členy komise shrnuje obsah Švejkova vyprávění; nebo 

že se celá pasáž odbývá v němčině. Druhou možnost považuji 

za méně pravděpodobnou. V překladu hovoří naopak všechny 

postavy německy a interpretaci, že vedoucí komise překládá 

pro ostatní, tak překlad vůbec nepřipouští. Na tomto místě však 

překladatelka těžko mohla udělat víc, než učinit němčinu 

originálu přirozenější.] 

 

4) [...]Švejk přistoupil k nadporučíkovi: „Poslušně hlásím, pane 

nadporučíku, že nějaká dáma vám posílá toto psaní a čeká na 

odpověď.“ Přitom významně a důvěrně mrkal. Co přečetl, neudělalo na 

nadporučíka příznivý dojem. 

„Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei Dir 

ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein grosses Mistvieh. Ich bin 

unglücklich. Deine Katy. 

[...]Milý Jindřich byl určitě v ošklivé situaci. Manželka pronásledovaná 

manželem přijede k němu na několik dnů na návštěvu, právě když má 

přijeti paní Micková z Třeboně [...] 

„Drahá Katy! Ve službě do 9 hod. večer. Přijdu v deset. Prosím, bys 

ses cítila u mne jako ve své domácnosti. Co se týká Švejka, mého 

sluhy, dal jsem mu již rozkazy, aby Ti ve všem vyhověl. Tvůj Jindřich.“ 

(H I, s.  215–216) 

 

„Melde gehorsamst, Herr Oberlajtnant, irgendeine Dame schickt ihnen 

diesen Brief und wartet auf Antwort. Dabei zwinkerte er bedeutugsvoll 

und vertraulich. 

Was er da las machte auf den Oberleutnant keinen günstigen Eindruck. 

„Lieber Heinrich!“ Mein Mann verfolgt mich. Ich muß unbedingt bei Dir 

ein paar Taage gastieren. Dein Bursch ist ein großes Mistvieh. Ich bin 

unglücklich. Deine Kati!“ 

[...] 

Der liebe Heinrich war bestimmt in einer häßlichen Situation. Eine vom 

Gatten verfolgte Gattin kommt zu ihm für einige Tage zu Besuch, 

gerade wie Frau Micko aus Wittingau komen soll [...] „Teure Kati!“ Im 

Dienst bis 9 Uhr Abend. Komme um zehn. Bitte, fühl Dich bei mir wie 
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zu Haus. Was Schwejk, meinen Diener betrifft, habe ich ihm bereits 

Befehl gegeben, Dich in allem zufriedenzustellen. Dein Heinrich!“ (R I, 

s.   281–282) 

 

[V důsledku zmizení dvojjazyčnosti z nadporučíkova jména 

a jednání se jazyková obojživelnost, kterou Hašek popisuje na 

začátku této kapitoly, ocitá v pozadí. Německý čtenář o  ní je 

sice informován, ale nevidí ji v praxi. Dopad na chápání textu je 

však minimální. Překladatelka také, jak vidno, v souladu 

s dobovou konvencí poněmčuje vlastní jména osob – ostatně 

stejně jako Hašek v originále.] 

 

5) Lidskými hnáty zúrodníme lán. 

Acht Pferde oder achtundvierzig Mann. (H II, s.  80) 

 

Mit Menschengliedern düngen wir den Plan 

acht Pferde oder achtundvierzig Mann.“ (R II, s.  118) 

 

[Překladatelka rezignuje na imitaci jazykového makaronismu, 

avšak zachovává rým. Makaronismus zde ostatně bylo nemožné 

imitovat: u německého čtenáře nelze předpokládat znalost 

češtiny.]   

 

6) Vystřihl jsem z anglického časopisu ‚Country Life‘ obrázek nějakého 

ptáčka, který seděl na ořechu. Dal jsem mu název ořešník, stejně jako 

bych se nijak logicky nerozpakoval napsat, že pták sedící na jalovci je 

jalovník, případně jalovice. 

I co se nestalo. Na obyčejném korespondenčním lístku napadl mne pan 

Kadlčák, že prý je to sojka a žádný ořešník a že prý je to překlad 

Eichelhäher.  [...] 

Uvedl jsem doklad, že místo všeobecně užívaného starodávného názvu 

„sojka“ zavádí váš redaktor „žaludník“, což má podklad v překladě 

německého názvu „Eichelhäher“ – sojka‘ [...] 

„Kolohříbek neboli kos turecký zůstane stejně v českém překladě 

kolohříbkem, jako zůstane kvíčala-kvíčalou.“ 

„Kvíčale se má říkat jalovečník nebo jalovice, pane šéf,“ podotkl jsem, 

poněvadž se živí jalovcem.“[...] 
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„Žádná sojka,“ řval pod kulečníkem, „ořešník, koušu, pánové!“ 

(H II, s.  121–124) 

 

Ich schnitt aus der englischen Zeitschrift „Country Life“ das Bild 

irgendeines Vogels aus, der auf einem Nußbaum saß. Ich nannte ihn 

Nußkiebitz, ebenso wie ich logischerweise nicht gezögert hätte, einen 

Vogel, der auf einem Wachholderbaum gessen wäre, Wacholderkiebitz, 

gegebenen Falls Wacholderkiebitzweibchen zu nennen. 

Und was geschah. Auf einer gewöhnlichen Korrespondenzkarte fiel 

mich Herr Kadltschak an, daß der Vogel angelbich ein Eichelhäher ist 

und kein Nußkiebitz sei, und im Tschechischen genau so heißen müsse 

wie im Deutschen.“ 

[...] Ich habe als Beweis angefürht, daß Ihr Redakteur statt der alten 

Bezeichnung „Eichelhäher“ „Nußkiebitz“ einführt.[...]  

“Der Kolibri oder die türkische Amsel bleibt in der tschechischen 

Übersetzung ebenso Kolibri, wie Krammetsvogel Krammetsvogel 

bleibt.“ 

“Den Krammetsvogel soll man Wacholderling oder Wacholderweibchen 

nennen, Herr Chef,“ bemerkte ich, „weil er sich von Wacholder nährt.“  

 „Kein Eichelhäher,“ brüllte er unter dem Billiard, „ein Nußkiebitz, ich 

beiße, meine Herren!“ (R II, s.  173–177) 

 

[V originále je humor postaven na kontrastu „Eichelhöher“ vs. 

„sojka“ vs. „žaludník“ jen zčásti. Navíc se značnou nedbalostí, 

neboť Marek zavádí překlad „ořešník“ nikoliv „žaludník“. 

Překladatelka tedy mohla pasáž o  původu názvu v německém 

překladu vynechat. Místo toho uvádí poněkud nelogicky „und 

im Tschechischen genau so heißen müsse wie im Deutschen.“ 

Mimo vlastní zaměření této kapitoly je také zřejmé, že 

překladatelka nepochopila slovní hříčku s jalovcem a jalovicí 

(tj, krávou, která ještě neměla tele).] 

 

7) Váš úsudek a životní názor shoduje se úplně s mým názorem. Jsem 

přesvědčen, že Váš pan manžel je čistý sobec, který Vás tahá 

s sebou... 

„To nejde,“ řekl k sobě nadporučík Lukáš, a přeškrtl: „schleppt mit“ 

a místo toho psal: ...který v zájmu svém vodí Vás, milostivá, s sebou 

na divadelní představení odpovídající jedině jeho vkusu. (H II, s.  160) 
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Ihr Urteil  und ihre Lebensanschauung stimmen vollkommen mit 

meiner Anschauung überein. Ich bin überzeugt, daß Ihr Herr Gemahl 

ein reiner Egoist ist, der Sie mit sich schleppt –“ 

 „Das geht nicht,“ sagte sich Oberleutnant Lukasch, strich das „mit sich 

schleppt“ durch und schrieb statt dessen: „- der sie, gnädige Frau, in 

seinem Interesse zu Theateraufführungen mitnimmt, die einzig und 

allein seinem Geschmack entsprechen. [...](R II, s.  223) 

 

[V tomto případě měla překladatelka snadnou práci. Haškův 

text pracuje s náznakem, text překladu uvádí dopis skutečně 

v němčině. Není proto třeba naznačovat německost textu ničím 

zvláštním. Otázka však je, nakolik si německý čtenář uvědomí, 

že Lukáš opravdu znovu píše německy, tj. jazykem, který není 

jeho mateřštinou a jiným jazykem, než kterým hovoří se 

Švejkem.] 

 

8) Ten se udělal úplně pro sebe a blábolil, hladě čtvrtku vína, prapodivné 

věci bez vší souvislosti česky i německy: „Mnohokrát prošel jsem touto 

vesnicí a neměl jsem ani potuchy o  tom, že je na světě. In einem 

halben Jahre habe ich meine Staatsprüfung hinter mir und meinen 

Doktor gemacht. Stal se ze mne starý mrzák, děkuji vám, Lucie. 

Erscheinen sie in schön ausgestateten Bänden – snad je tu někdo mezi 

vámi, jenž se na to pamatuje.“ [...] 

„Obilí zmizelo s polí, zmizelo – in dieser Stimmung erhielt er Einladung 

und ging zu ihr – svatodušní svátky jsou na jaře.“ (H II, s.  228–230)  

 

Der machte sich vollständing selbstständig und lallte, die Weinflasche 

streichelnd, auf Deutsch und Tschechisch höchst sonderbare Dinge 

ohne jeden Zusammenhang: „Oft bin ich durch dieses Dorf gegangen 

und hatte nicht einmal eine Ahnung davon, daß es auf der Welt ist. In 

einem halben Jahr habe ich meine Staatsprüfung hinter mir und 

meinen Doktor gemacht. Aus mir ist ein alter Krüppel geworden, ich 

danke Ihnen, Luzi. Erscheinen Sie in schön ausgestatteteten Bänden – 

vielleicht ist hier jemand unter Ihnen, der sich noch daran erinnert.“ 

(R  II, s.  318) 

 

[Překladatelka pracuje pouze s poznámkou „Tschechisch und 
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Deutsch“ a rezignuje na imitaci dvojjazyčnosti. V tomto případě 

je její postup na místě.] 

 

9) Telegram zněl prostě, nešifrován: „Rasch abkochen, dann Vormarsch 

nach Sokal.“ Hejtman Ságner povážlivě zakroutil hlavou. [...] 

První telegram musil být odevzdán, třebas měl obsah velice 

překvapující, když je batalion ve stanici v Rábu: „Rychle uvařit a pak 

pochodem na Sokal.“ (HIII, s. 49–50) 

 

Der Telegramm lautete, unchiffriert: „Rasch abkochen, dann 

Vormarsch nach Sokal.“ Hauptmann Sagner schüttelte nachdenklich 

den Kopf. [...] 

Das Telegramm mußte übergeben werden, wenn auch sein Inhalt 

ungemein überraschend war, da das Bataillon erst auf der Station in 

Raab stand. Rasch abkochen, dann Vormarsch nach Sokal. (RIII, s.  64 

–65) 

 

[Dvojjazyčnost slouží v originále hlavně jako vysvětlivka pro 

českého čtenáře, její zachování proto není nezbytné.] 

 

10) „Důvody: Pěšák Švejk Josef, zmocniv se slepice pobíhající za domkem 

manželů Istvánových v Išatarča v rayoně velitelství nádraží a náležející 

István manželům (v originále slavně utvořené nové německé slovo: 

„Istvangatten“) [...]“ (H III, s.  113) 

 

„Gründe: Infanterist Schwejk Josef, der sich einer hinter Hause der 

Istwangatten (ein im Original fabelhaft neugebildetes deutsches Wort) 

in Istatarcsa im Rayon des Bahnhofskommandos herumlaufenden, den 

Istvangatten [...]“ (R III, s.  140) 

 

[O této pasáži už byla zmínka v oddíle 9.3.2. Jasně ukazuje, že 

logika vynechávat poznámky o  tom, jakým jazykem je něco 

napsáno, neplatí v překladu důsledně. Německému čtenáři 

navíc humorný efekt složeniny nebude přístupný.] 

 

11) Sedlák pochopil, že je všemu konec a zoufale zvolal: „Davajtě mně za 

každyju svinju dva rýnskija!“ (H III, s.  174) 
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Der Bauer begriff, daß alles zu Ende sei, und rief verzweifelt: „Gebt 

mir für jede Sau zwei rheinische Gulden!“ (R III, s.  211) 

 

[Překladatelka se nepokoušela imitovat nestandardní jazyk 

sedláka, který má zřejmě představovat nějaký polský dialekt. 

V krátké výpovědi bez hlubšího propojení s tkání románu se 

jedná o  pochopitelné řešení.] 

 

12) A jako na potvrzení toho ovsa kdesi vpředu doznívaly sebrané hlasy 

vojáků kumpanie, v pokračování písně, s kterou šly už české 

regimenty krvácet za Rakousko k Solferinu: 

“A když bylo půl noci, 

voves z pytle vyskočí, 

župajdijá župajdá 

každá holka dá!“ 

Do čehož opět vpadli druzí: 

„A dá, a dá, a dá 

a proč by nedala, 

a dá ti dvě hubičky, 

na obě tvářičky. 

Župajdijá župajdá, 

každá holka dá! 

A dá, a dá, a dá, 

a proč by nedala...“ 

Potom počali Němci zpívat tutéž píseň německy.  (H III, s.  212)  

 

Und gleichsam zur Bestätigung dieser Worte ertönten von vorn die 

Stimmen der Soldaten der Kompagnie; sie sangen die Fortsetzung des 

Liedes, mit dem die tschechischen Regimenten bereits vor Solferino für 

Österreich bluten gegangen waren: 

Mit dem Mittnachtsglockenschlag, 

Springt der Hafer aus dem Sack 

Juphejdija, juphejda! 

Jedes Weib gibt da! 

 

Worauf wiederum die andern einfielen: 

Gibt da, gibt da, gibt da, 
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Wozu wäre sie denn da, 

Gibt zwei Küsse dir statt einem 

Ja auf jede Wange einen, 

Juphejdija, juphejda, 

Jedes Weib gibt da, 

Gibt da, gibt da, gibt da, 

Wozu wäre sie denn da. 

Dann begannen die Deutschen dasselbe Lied in deutscher Sprache zu 

singen. 

(R III, s.  256) 

 

[Ukázka nám nabízí překladovou schizofrenii v plné kráse. Tato 

schizofrenie nicméně u čtenáře funguje a ten tak větu „Dann 

begannen die Deutschen dasselbe Lied in deutscher Sprache zu 

singen“ nebude považovat za nelogickou.] 

 

13) Ves je to veliká i bardzo důžo mocna vodka w propynacyach. Půjdeme, 

pánové dobrodinci! Nač otálet? Pánům vojákům od vašeho slavného 

regimentu je třeba, aby se uložili v pořádku, v pohodlí. Pán císařský 

a královský voják, který se bije s Moskaly, potřebuje rozhodně čistý 

nocleh, pohodlný nocleh...  

[...]„Moskali zabrali i naši zabírajom.“ (H III, s.  s. 230, 232) 

 

Es ist ein großes Dorf und eine Wodka gibts dort... 

Sehn wir, meine Herrn Wohltäter! Wozu zögern? Die Herrn Soldaten 

von ihrem glorreichen Regiment hams verdient, daß sie sich ordentlich 

ausruhn können. Ein Her Kaiserlicher und königlicher Soldat, was sich 

mit den Moskowitern schlägt, braucht doch ein sauberes, bequemes 

Nachtlager [...] 

Die Moskowiter ham requiriert und jetzt requirieren auch unsere 

Leute.“ (R III, s.  277, 279) 

 

[Grete Reinerová se vydala cestou nejmenšího odporu a na 

jazykový kolorit, češtinu prokládanou polskými slovy, nebrala 

ohled. Vzhledem ke kontextu se jedná o  přijatelné řešení.] 

 

14) „Co tomu říkáte?“ 
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Oba vojáci, kteří byli odněkud z Tyrol, odpověděli současně: „Nix 

böhmisch.“ 

“Verstehen Sie deutsch?“ otázal se klidně Švejk. 

“Jawohl,“ odpověděli oba, načež Švejk poznamenal: „To je dobře, 

aspoň se mezi svejma neztratíte.“ (H IV, s.  15) 

 

„[...]Was sagt ihr da dazu?“ 

 Beide Soldaten, die von irgendwo aus Tirol waren, antworteten 

gleichzeitig: „Nix böhmisch.“ 

„Verstehn Sie deutsch?“ fragte Schwejk ruhig. 

„Jawohl,“ antworteten beide, worauf Schwejk bemerkte: „Das ist gut, 

wenigstens geht Ihr unter Euren Landsleuten nicht verloren.“ (R IV, 

s.  25) 

 

[Další příklad schizofrenie překladu, kterou čtenář stržený 

Švejkovými historkami pravděpodobně vůbec nezaregistruje, 

nezaregistruje však dost možná ani vtip, který z ní vyplývá. Při 

hlubším rozboru však působí velmi zvláštně, že Švejk německy 

vypráví historku, a Němci mu nerozumějí. Navíc se vtip 

s „aspoň se mezi svejma neztratíte“ ztrácí.] 

 

15) Muž ten mluvil česky, s polským přízvukem. [...] „To jsem se dostal do 

penkneho svinstva svou neopatrností. Já jsem sloužil u 28. regimentu 

a hned jsem vstoupil k Rusům do služby, a pak se dám tak hloupě 

chytit. (H IV, s. 18) 

 

Der Mann sprach Tschechisch mit polnischen Akzent.[...] 

 „In eine hübsche Schweinerei bin ich da durch meine Unvorsichtigkeit 

geraten. Ich hab beim 28. Regiment gedient und bin gleich bei den 

Russen in Dienst getreten und dann laß ich mich so dumm fangen. (R 

IV, s.  29–30) 

 

[Překladatelka opět rezignuje na napodobení polského 

přízvuku. Opět se jedná o  krátkou ukázku, navíc je polský 

přízvuk zahrnut v komentáři a není tedy zcela nepřítomen. 

Jedná se o  přijatelné řešení.] 

 



 122

16) „Ty bejt blbej, viď?“, řekl major ne bez přídechu jakéhosi zoufalství, 

poněvadž měl hlavu po včerejšku jako křáp a nijak nenacházel ještě 

odpovědi na to, proč zde vlastně sedí [...] 

“Já zde už v noci bejt?“, otázal se s poloviční jistotou. 

[...] 

Major, který si již tedy uvědomil co a jak, nepřestával se dívat tupě na 

Švejka a jenom opakoval. „Ty blbnout, viď? Já tedy být zde, já jít 

odtuď.“ Vstal, šel ke dveřím a zabouchal. 

Nežli přišli otevřít, řekl ještě Švejkovi: „Jest-li telegram nepřijít, že ty 

jseš ty, tedy ty viset!“ [...] „Lassen Sie das,“ řekl sklesle major 

Švejkovi, když mu otvírali dveře. (H IV, s.  51–52) 

 

„Du bist blöd, gelt?“ sagte der Major in gebrochenem Tschechisch, 

nicht ohne den Unterton einer gewissen Verzweiflung, weil ihm nach 

dem gestrigen Abend der Kopf herumging wie ein Mühlrad und er in 

keiner Weise eine Antwort darauf fand, warum er eigentlich hier sitze 

[...] 

 „War ich hier schon bei Nacht?“ fragte er unsicher. [...] 

Der Major, der bereits wußte, um was es sich handelte, hörte nicht auf 

stumpf auf Schwejk zu schauen, und wiederholte nur: „Du bist blöd, 

gelt? Ich bin also hier und geh jetzt weg.“ Stand auf, schritt zur Tür 

und trommelte auf sie. 

Bevor man öffnete, sagte er noch zu Schwejk: „Wenn kein Telegramm 

kommt, daß du du bist, wirst du hängen!“ [...] „Lassen Sie das!“ sagte 

der Major niedergeschlagen zu Schwejk, als ihm dieser die Tür öffnete. 

(R IV, s . 72–74) 

 

[Překladatelka předem vzdala jakýkoliv pokus o  imitaci 

majorova zkomoleného jazyka a spokojila se s vitřní 

vysvětlivkou. Vysvětlivka je na místě, prostor pro napodobení 

zkomolené češtiny je malý.] 

 

17) Zastavil jednoho plukovníka a svou lámanou němčinou ho prosil, jestli 

snad nezná, kde leží jeho batalion s jeho marschkumpanií. 

“Se mnou můžeš mluvit česky,“ řekl plukovník, „já jsem také Čech. 

Tvůj batalion je rozložen vedle ve vesnici Klimontówě za drahou, a do 

městečka se nesmí, poněvadž se od vaší jedné kumpanie poprali na 

náměstí s Bavoráky, hned jek přišli.“ (H IV, s.  67)  
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Er hielt einen Oberst an und fragte ihn  in seinem gebrochenem 

Deutsch, ob er vielleicht wisse, wo Schwejks Bataillon mit der 

Marschkompagnie liege. 

 „Mit mir kannst du tschechisch sprechen,“ sagte der Oberst, „ich bin 

auch ein Tscheche. Dein Batallion liegt nebenan im Dorfe Klimontow 

hinter der Bahn, und ins Städchen darf man nicht, weil sich die 

Soldaten von Eurer Kompagnie gleich nach ihrer Ankunft auf dem 

Marktplatz mit den Bayer gerauft haben.“ (R IV, s.  93–94) 

 

[Poslední případ překladové schizofrenie. Ve skutečnosti je text 

v němčině, nicméně čtenář za ním cítí češtinu. Stačí mu k tomu 

kontext: „Mit mir kannst du tschechisch sprechen“. Přesto by 

možná vnitřní vysvětlivka neškodila.] 

 

9.4.2. Vynechávky  

 

1) Bez obrázku byl balík sušenek, zato byl tam verš:  

Österreich, du edles Haus, 

steck deine Fahne aus, 

lass sie im Winde weh‘n, 

Österreich muss ewig steh‘n! 

 

s českým překladem, umístěným na druhé straně: 

Rakousko, vznešený dům,  

vystrč prapor svůj, 

nech ho ve větrech vlát, 

Rakousko věčně musí stát. (H I, s. 85–86 )  

 

Ohne Bild war ein Paket Zwieback, dafür stand darauf der Vers: 

“Österreich, du edles Haus, 

steck deine Fahne aus, 

laß sie im Winde wehn, 

Österreich muß ewig stehn!“ 

mit der tschechischen Übersetzung auf der andern Seite. (R I, s.  116) 

 

[Dvojjazyčnost řešila překladatelka v tomto případě vhodně 
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vynechávkou.] 

 

2) Četnický strážmistr Flanderka se opět spokojeně usmál a uložil tajný 

reservát, „Sekretreservaten“, mezi ostatní do desek s nápisem „Tajná 

nařízení“. (H II, s.  44)  

 

Gendarmeriewachtmeister Flanderka lächelte abermals zufrieden und 

legte das geheime „Sekretreservat“ unter die übrigen Reservate in die 

Mappe mit der Auffschrift: „Geheime Verordnungen.“ (R III, s.  66) 

 

[Překladatelka se rozhodla dvojjazyčnost vynechat a ve svém 

textu má pouze německý název „Sekretreservat“. Komika 

dlouhého jména (Mareš 2003, s.  101) se nicméně ztrácí.] 

 

3) „[...]Odkud jste, Pechu? Pech byl inteligentní člověk a vodpověděl: 

Dolní Boušov, Unter Bautzen, 267 domů, 1936 obyvatelů českých, 

hejtmanství Jičín, okres Sobotka, bývalý panství Kosť [sic!], farní 

chrám svaté Kateřiny ze 14. století, obnovený hrabětem Václavem 

Vratislavem Netolickým, škola, pošta, telegraf, stanice české obchodní 

dráhy, cukrovar, mlýn s pilou, samota Valcha, šest výročních 

trhů.“(H II, s.  242) 

 

Woher sind Sie, Pech? Pech war ein intelligenter Mensch und hat 

geantwortet: „Unterbautzen, 267 Häuser, 1936 tschechische 

Einwohner, Hauptmannschaft Jitschin, Bezirk Sobotka, ehemalige 

Herrschaft Kost, Pfarrkirche der heiligen Katarina aus dem 14. 

Jahrhundert, renoviert durch Graf Wenzel Wratislav Netolitzky, Schule, 

Post, Telegraph, Station der böhmischen Handelsbahn, Zuckerfabrik, 

Mühle mit Säge, Einzelhof Walcha, sechs Jahrmärkte.“ (RII, s.  336–

337) 

 

[Na tomto místě se překladatelka rozhodla řešit vztah němčiny 

a češtiny, tentokrát ve dvojím názvosloví obcí, znovu 

vynechávkou. Opět je s jejím řešením možno souhlasit. 

Vnitřním úředním jazykem Předlitavska byla němčina, 

příslušník německy hovořící komunity tak teoreticky 

nepotřeboval znát oficiální názvy obcí v češtině. Na druhou 
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stranu mohlo být české jméno zachováno jako kolorit.] 

 

4) Oba rozkazy byly jim přečteny třaslavým hlasem a zněly v českém 

překladu:  

 

Armádní rozkaz ze dne 17. dubna 1915:  

 

„Přeplněn bolestí nařizuji, aby c. k. pěš, pluk čís. 28. pro zbabělost 

a velezrádu byl vymazán z mého vojska. [...]“ (H III, s.  7) 

 

Beide Befehle wurden mit zitternder Stimme verlesen und lauteten:  

Armeebefehl vom 17. April 1915: 

Schmerzgefüllt verodne ich, daß das k. u. k. Infanterieregiment Nr. 

28., wegen Feigheit und Hochverrat vor dem Feinde, ausgestoßen 

werde aus meinem Heere.[...]  

(R III, s.  8) 

 

[Zmínku o  českém překladu překladatelka vynechává. Otázka 

je, zda si čtenář německého překladu uvědomí, že úřední 

vyjádření bývala v němčině a nebude za nimi hledat češtinu.] 

 

5) „Poslušně hlásím, pane hejtmane, *) [... ]*Všechny rozmluvy 

důstojníků s důstojníky se přirozeně konají v jazyce německém. (H III, 

s.  48)  

 

„Melde gehorsamst, Herr Hauptmann,“ (R III, s.  63) 

 

[Poznámku pod čarou v originálu na s.  48, která se váže 

k replice kadeta Bieglera, překladatelka vynechává.  

Znesnadňuje tím však čtenáři orientaci ve hře náznaků, v níž 

němčina vlastně znamená češtinu.]  

 

6) Vy jste se pral s Němci ve třídě? [sic!]*) *V německém rozhovoru, 

který ti dva vedli mezi sebou: „Sie haben sich damals, [sic!] auch mit 

den deutschen Mitschülern gerauft.“ (H III, s.  50) 

 

Sie haben sich damlas auch mit den deutschen Mitschülern gerauft. 

(RIII, s.  66) 
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[V německém textu poznámka chybí. Podobně jako 

v předchozím případě by se mohlo zdát, že jde o  důslednou 

překladatelčinu logiku a že pokud je text skutečně v němčině, 

není na to třeba čtenáře ještě upozorňovat poznámkou. Tuto 

logiku však, jak jsme viděli, nedodržuje překladatelka zcela 

bezezbytku: někdy ji kontext přiměje uvést, že text je 

v němčině. Čtenář tak tápe, jakým jazykem vlastně postavy 

v dané chvíli hovoří.] 

 

7) Ten že jim dal k vepřové pečeni zelí z dyně a potom že jim nalil vína 

a řekl:  

“Dyňa sviňa,  

chce sa jej vína,“  

a on že se strašně urazil.*) *Rozmluva hejtmana Ságnera 

s nadporučíkem Lukášem byla vedena v českém jazyce. (H III, s.  66)   

 

Der habe ihnen zum Schweinsbraten Kürbiskraut vorgesetzt, habe 

dann Wein eingeschenkt und gesagt: 

 

„Kürbis, Schwein,  

Wollen Wein,“ 

 

was ihn, Oberleutnant Lukasch, fürchterlich beleidigt habe. (R III, 

s.  84) 

 

[To, že se v tomto případě neobjevuje vysvětlivka pod čarou, 

má za následek, že čtenář překladu nevnímá vztah Ságnera 

a Lukáše obdobně jako čtenář originálu. Proč překladatelka 

vysvětlivku nepoužila, není jasné.] 

 

8) „Vyhýbal se okresní silnici a šel přes luka po pěšinkách a setkal se  

s četnickou patrolou z Chuchel, která vandráka zatkla a odvedla 

druhého dne ráno na Zbraslav k okresnímu soudu, neboť to by moh‘ 

říct každý, že je Josef Božetěch z Příčný ul. v Praze čís. 16.“ 

Zapisovatel, který více česky nerozuměl, pochopil, že obžalovaný 

udává adresu svého spoluviníka, a proto se ještě jednou otázal :“Ist 

das genau, Prag, No. 16 Josef Bozetech?“ (H IV, s.  24) 
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Er is den Bezirkstraßen ausgewichen und is auf Feldwegen über die 

Wiesen gegangen und is mit der Gendarmeriepatrouille aus Kuchelbad 

zusammengestoßen. Die hat den Landsstreicher verhaftet und am 

nächsten Tag früh nach Zbraslaw zum Bezirksgericht gebracht, denn 

das könnt jeder sagen, daß er der Josef Boschetech, Buchbinder aus 

der Langengasse Nr. 16 in Prag is.“ 

Der Schriftführer, der nur sehr wenig Tschechisch verstand, begriff, 

daß der Angeklagte die Adresse seines Mitschuldigen angab, deshalb 

fragte er nochmals: „Ist das genau, Prag Nr. 16, Josef Boschetech?“ 

(R IV, s.  37–38) 

 

[Překladová schizofrenie je v tomto případě díky poznámce 

„der nur sehr wenig Tschechisch verstand“ méně matoucí 

a řešení tudíž zcela přijatelné.] 

9.4.3. Přepis 

1) Zatím přivedli nové dva. Jeden z nich byl Bosňák. Chodil po komoře, 

skřípal zuby a každé jeho druhé slovo bylo: „Jebenti dušu.“ (H I, 

s.  22)  

 

Inzwischen brachte man zwei Neue. Einer von ihnen war ein Boniake. 

Er schritt in der Zelle auf und ab, knirschte mit den Zähnen und jedes 

zweite Wort von ihm war: „Jebenti duschu“. (R I, s.  35) 

 

[V případě „Jebenti dušu“ se samozřejmě jedná o  nadávku 

nejhrubšího kalibru, jíž český čtenář víceméně rozumí, protože 

sloveso „jebat“ existuje i v češtině. Německý čtenář je naopak 

o  tento zážitek ochuzen, překladatelka se rozhodla pro přepis 

originálu. Snad bylo možné doplnit poznámkou pod čarou.] 

 

2) Potom se podíval na Švejka a otázal se: „Magyarúl?“ 

“Já jsem, kamaráde, Čech,“ odpověděl Švejk, „nechceš se napít?“ 

“Nem tudom, barátom. [sic!]“ 

 

To nevadí, kamaráde,“ pobízel Švejk, přistavuje svou plnou sklenici 

před smutného vojáka, „jen se pořádně napij.“ 
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Pochopil, napil se, poděkoval: „Kessenem szivesen,“ a dál prohlížel 

obsah své tobolky a nakonec vzdychl. Švejk pochopil, že by si ten 

Maďar dal rád pivo a že nemá dost peněz, proto mu poručil jedno 

přinést, [...]„Ninč ham, ninč ham,“ pokračoval, chtěje říci, že nemají 

doma co jíst [...] 

Opět projel stanicí jeden vlak do Budějovic a Švejk stále seděl u stolu 

a poslouchal, jak Maďar opakuje své: „Pif, paf, puc! Három gyermek, 

ninč ham, éljen!“ (H II, s.  16–17) 

 

Dann schaute er Schwejk an und fragte: „Magyarul?“ 

„Ich bin Tscheche, Kamerad,“ erwiderte Schwejk, „willst du trinken?“ 

„Nem tudom, baratom.“ 

„Das macht nichts, Kamerad,“ nötigte ihn Schwejk, sein volles Glas 

vor den traurigen Soldaten stellend, „trink nur ordentlich.“ 

Er begriff, trank, dankte: „Kessenem szivesen,“ und fuhr fort den 

Inhalt seiner Geldbörse zu untersuchen und zum Schluß stand er auf 

und seufzte; Schwejk begriff, daß der Magyar sich gern ein Bier geben 

lassen würde und nicht genug Geld hatte; deshalb bestellte er ihm 

eines [...] 

 „Nintsch ham, nintsch ham,“ fuhr er fort, womit er sagen wollte, daß 

sie zu Hause nichts zu essen hatten[...] 

Wiederum pssierte ein Zug nach Budweis die Station und Schwejk saß 

fortwährend beim Tisch und hörte zu, wie der Magyar sein „Pif, paf, 

puz! Harom gyermek, nintsch ham, eljen!“ wiederholte. (R II, s.  27–

28) 

 

[V případě Maďarovi snahy dorozumět se se Švejkem 

překladatelka pouze přizpůsobila pravopis, tak aby německému 

čtenáři poskytl lepší představu o  tom, jak Maďarova výpověď 

zní. „Ninč“ resp. „nintsch“ zde považuji za přepis maďarského 

záporu. Jedná se o  uspokojivé řešení.] 

 

3) „Wachmeister, wo ist die Antwort des Cirkulärs No 1789678/23792 X. 

Y. Z. [...] 

“Ich muss noch dazu beizufügen, dass die russiche Kontuszówka na 

základě § 56....“ (H II, s.  48, 54) 
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„Wachtmeister, wo ist die Beantwortung des Zirkulars No. 

1789678/23792 X. Y. Z. [...] 

„Ich muß noch hinzufügen, daß die russische Kontuschovka auf Grund 

des § 56  - - “ (R II, s.  72, 81) 

 

[Překladatelka se správně rozhodla opravit Haškovu němčinu. 

U průměrného českého čtenáře mohl Hašek jen stěží očekávat 

znalost německé gramatiky v míře, jež by umožnila jasně 

identifikovat výroky strážmistra jako jazykově nesprávné. 

Chyby jsou zde spíše důsledkem Haškovy lajdáckosti.] 

 

4) Švejk nemohl se udržet, aby nevykřikl do špalíru „na zdar!“ 

a nezamával čepicí. Působilo to tak sugestivně, že zástup to hlučně 

opakoval a „na zdar“ šířilo se dál a zaburácelo před nádražím, kde 

daleko odtud se začalo říkat: „Už jdou.“ 

Desátník z eskorty byl celý nešťastný a zařval na Švejka, aby držel 

hubu. ale volání šířilo se jako lavina. Četníci zatlačovali špalír a razili 

cestu eskortě a davy dál řvaly: „Na zdar!“ a mávaly čepicemi 

a klobouky.  

Byla to pořádná manifestace. Z hotelu naproti nádraží z oken mávaly 

nějaké dámy kapesníky a křičely: „Heil!“ Do „nazdar“ mísilo se „heil“ 

i ze špalíru  a nějakému nadšenci, který použil té příležitosti, aby 

vykřikl: „Nieder mit den Serben,“ podrazili nohy a trochu po něm 

šlapali v umělé tlačenici. (H II, s.  108) 

 

Schwejk konnte sich nicht enthalten, dem Spalier „Na zdar!“ zuzurufen 

und die Mütze zu schwenken. Das wirkte so  suggestiv, daß die Menge 

es laut erwiderte; das „Na zdar“ verbreitete sich weiter und erdröhnte 

vor dem Bahnhof, wo man bereits zu sagen begann: „Sie kommen 

schon.“ 

Der Korporal der Eskorte war ganz unglücklich und brüllte Schwejk zu, 

er möge das Maul halten. Aber der Ruf verbreitete sich wie eine 

Lawine. Die Gendarmen drängten das Spalier zurück und bahnten der 

Eskorte einen Weg und die Massen fuhren fort: „Na zdar!“ zu brüllen 

und winkten mit Mützen und Hütten. 

Es war eine richtige Manifestation. In dem Hotel gegnüber dem 

Bahnhof winkten Damen mit Taschentüchern aus den Fenstern und 

schrien: „Heil!“ In das „Na zdar!“  mengten sich auch Heilrufe aus der 
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Menge und einem Begeisterten, der die Gelegenheit benützte, um 

auszurufen: „Nieder mit den Serben“ stellte man ein Bein und trat in 

einem künstlichen Gedränge ein bischen auf ihm herum. (R II, s.  156) 

 

[Překladem se poněkud ztrácí kontrast mezi češstvím 

a němectvím. U německého čtenáře navíc nelze předpokládat 

znalost českého pozdravu „na zdar“ a skutečnosti, že tento 

pozdrav byl manifestací národního uvědomění. Překladatelka 

se však k vysvětlivce nepochopitelně odhodlá až v jedné 

z dalších kapitol.] 

 

5) Dveře se otevřely, objevila se služka a tázala se maďarsky, čeho si 

přejí. 

“Nem tudom,“ řekl opovržlivě Vodička, „uč se, holka, česky.“ 

“Verstehen Sie deutsch?“ otázal se Švejk.“ 

A pischen.“ 

“Also, sagen Sie der Frau, ich will die Frau sprechen, sagen Sie, dass 

ein Brief ist von einem Herr, draussen in Kong.“ 

“Já se ti divím,“ řekl Vodička, vstupuje za Švejkem do předsíně, „že 

s takovým smradem mluvíš.“ 

[...] 

“Frau ist gesagt, dass sie hat ka‘ Zeit, wenn was ist, dass mir geben 

und sagen.“ 

“Also,“ řekl slavnostně Švejk, „der Frau ein Brief, aber halten 

Küschen.“ 

Vytáhl psaní nadporučíka Lukáše. 

„Ich,“ řekl, ukazuje prstem na sebe, „Antwort warten hier in die 

Forzimmer.“ 

[...] 

„Baszcom az azaňát, haszom az istenet, baszom a Kristus Marját, 

baszom az atyádát, baszom a világót!“  

[...] 

„Was soll das heissen, wo ist der verfluchter Kerl, welcher dieses Brief 

gebracht hat?“ 

[...] 

„My jsme slyšeli, že obědváte,“ lámanou němčinou souhlasil s ním 

Švejk, dodávaje česky: „Mohlo nás to taky napadnout, že vás asi 

zbytečně vytrhneme vod oběda.“ [...] 
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„Pane,“ řekl důstojně Švejk, „to psaní jsem psal já. Ich geschriebn, 

kein Oberleutnant. Podpis jen tak, falešný, Unterschrift, Name, falsch. 

Mně se vaše paní velice líbí. Ich liebe Ihre Frau. Já jsem do vaší paní 

zamilovanej až po uši, jak říkal Vrchlický. Kapitales Frau.“ (H II, 

s.  170-172) 

 

Die Türe wurde geöffnet, ein Dienstmädchen erschein und fragte 

magyarisch, was se wünschten. 

„Nem tudom,“ sagte Woditschka verächtlich, „lern tschechisch, Mädl“ 

„Verstehn Sie deutsch?“ fragte Schwejk. 

„A pischen.“ 

„Also sagen Sie der Frau, ich will die Frau sprechen, sagen Sie, daß ein 

Brief is von einem Herrn, draußen im Gang!“ 

„Ich wunder mich über dich,“ sagte Woditschka, hinter Schwejk ins 

Vorzimmer tretend, „daß du mit so einem Luder sprichst.“ [...] 

„Frau is gesagt, daß Sie hat ka Zeit, wenn was is, daß mir geben und 

sagen.“  

„Also,“ sagte Schwejk feierlich, „der Frau ein Brief aber halten 

Kuschen.“ 

Er zog den Brief Oberleutnant Lukasch heraus. 

„Ich,“ sagte er, mit dem Finger auf sich zeigen, „Antwort warten hier 

im Vorzimmer.“ 

„Basom azanat, basom az istenet, basom a Kristus marjat, basom az 

atyadat, basom a vilagot.“ 

„Was soll das heißen, wo ist der verfluchte Kerl, der diesen Brief 

gebracht hat?“ 

„Wir ham gehört, daß sie mittagmahlen,“ stimmte Schwejk in 

gebrochenem Deutsch zu, worauf er tschechisch hinzufügte. „Es hätt 

uns auch einfalln können, daß wir Sie wahrscheinlich unnütz beim 

Mittagmahl stören wern.“ 

„Herr“, sagte Schwejk würdevoll, „den Brief habe ich geschrieben. Ich 

geschrieben, kein Oberlajtnant. Die Unterschrift, der Name is falsch. 

Mir gefällt Ihre Frau sehr gut. Ich liebe Ihre Frau. Ich bin in Ihre Frau 

bis über die Ohren verliebt, wie Vrchlicky gesagt hat. Kapitale Frau.“ 

(R II, 240–241) 

 

[V této části se německý text dostává do schizofrenní situace. 

Švejk mluví celou dobu plynule německy (byť ve zvláštním 
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žargonu s mnoha bohemismy), a v této kapitole najednou 

začne hovořit němčinou lámanou. Možná mohla překladatelka 

nechat Švejka hovořit dále plynule, nicméně její řešení lze také 

chápat jako práci s náznakem. Hraje se zde s německým 

čtenářem hra. Čtenář ví, že Švejk vlastně mluví česky, proto 

mu situace, v níž najednou začne hovořit lámanou němčinou, 

nepřipadá nepřirozená. Ke konci úryvku překladatelka opravuje 

Švejkovu lámanou němčinu.] 

 

6) „Nějaký felák, s hubou ještě zamaštěnou od oběda, podávaje Švejkovi 

a Vodičkovi papíry s náramně vážnou tváří, nedal si ujít té příležitosti, 

aby nepronesl k oběma řeč, ve které apeloval na jejich vojenského 

ducha, proplétaje to, poněvadž byl wasrpolák, různými pěknými 

výrazy svého nářečí jako „marekvium“, „glupi rolmopsie“, „Krajcová 

sedmina“, „sviňa porypaná“ a „dum vám baně na mjesjnuckovy vaši 

gzichty“. (H II, s.  203) 

 

 „Irgendein Feldwebel mit einem noch vom Mittagessen fetten Mund, 

der Schwejk und Woditschka mit überaus ernstem Gesicht die Papiere 

reichte, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, den beiden eine Rede 

zu halten, in der er an ihren militärischen Geist appellierte. Dabei 

flocht er, weil er ein Wasserpollake war, verschiedenen feine 

Ausdrücke seines Dialektes ein, wie „marekvium“, „glupi rolmopsie“, 

„krajcova sedmina“, „svina poryvana“, „dum vam bane na 

mjesjnuckovy vaschi gzichty“ (R II, s.  281) 

 

 [O tomto případě už byla řeč v oddíle 9.2. Narozdíl od čtenáře 

německého má český čtenář díky příbuznosti svého jazyka 

s polštinou alespoň základní představu o  polských nadávkách.] 

 

7) „Zdravstvujtě, ruskije bratja, my bratja Čechy, my nět avstrijci.“ 

(H  II, s.  201). 

 

„Zdrastwujte, ruskije bratja, my bratja tschechy, my net austrijci.“ 

(R II, s.  278) 

 

[Další z pasáží, které už byl věnován prostor v 9.2. Český 

čtenář bez problémů rozumí, německý tápe.] 
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8) „Vás já vidžel v noci,“ řekl k divné posituře Švejka generálmajor načež 

rozčilený poručík Dub obrátil se ke generálmajorovi: „Ich melde 

gehorsam, Herr Generálmajor, der Mann ist blödsinnig, und als Idiot 

bekannt, säghaftes Dummkopf.“(H III, s.  108) 

 

„Sie hab ich in der Nacht gesehn,“ sagte der Generalmajor, als er die 

komische Positur Schwejks sah, worauf sich der aufgeregte Leutnant 

Dub an den Generalmajor wandte: „Melde gehorsamst, Herr 

Generalmajor, der Mann ist blödsinnig und als Idiot bekannt, ein 

notorischer Dummkopf.“ 

(R III, s.  133) 

 

[Překladatelka opravuje němčinu originálu tak, aby byla 

přirozenější. Její zásah je zcela na místě.] 

 

 

9) „Also zehn gulden,“ obrátil se na muže, „fünf gulden Henne, fünf 

Auge. Öt forint vidíš kikiriki, öt forint kuku igen? Tady je štábsvagon, 

zloději. Děj sem slepici!“ [...] 

„Jó napol, barátom adieu, lez ku své bábě. Nebo tě srazím dolů.“ 

(H III, s.  114–115) 

 

„Also zehn Gulden,“wandte er sich an den Mann, „fünf Gulden Henne, 

fünf Auge. Öt forint siehtst du kikiriki, öt forint kuku igen? Hier 

Stabswaggon, du Dieb. Gib Henne her!“[...] 

 „Jo napot, baratom, adieu, kriech zu deiner Alter. Oder ich schmeiß 

dich heraus.“ (R III, s.  142) 

 

[Také této pasáži jsem se už věnoval v oddíle 9.3.2. 

Překladatelka prostě nahradila češtinu němčinou a maďarštinu 

(vylepšenou „francouzským adieu“), v mírně přizpůsobeném 

pravopise, ponechala.] 

 

10) [...]namířil na něj ručnici, a neznalý dokonale německého jazyka, užil 

podivné směsi polštiny s němčinou, křiče: „Benže šajsn, benže šajsn.“ 

(H III, s 144) 
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[...]zielte  er mit dem Gewehr auf ihn, wobei er sich, der deutschen 

Sprache nicht vollkommen mächtig, eines sonderbaren 

Durcheinanders von Polnisch und Deutsch bediente. Er schrie: „Bendze 

schaisn, bendze schaisn.“ (R III, s.  176) 

 

[V tomto případě překladatelka správně zachovává polsko-

německou makarónštinu. Výhrady lze mít snad je k  podobě 

slova „bendze“, s jejíž správnou vyslovností by asi měl Němec 

potíže. Na jiných místech překladatelka volí německý přepis, 

který je čtenáři pomůckou pro výslovnost.] 

 

9.4.4. Náznak 

1) „Cešky fójak, toprá fójak, kriplfójak pýt tapferfójak, moc rád měl 

cešky rakušan.“ 

Při tom hladila Švejka po neholené tváři a pokračovala: 

“Ja čist všekno f nóviny, já vám pšinest pápat, kousat, kuřit, cúcat, 

cešky fójak, toprá fójak. Johnann kommen Sie her! (H I, s.  84) 

  

“Tscheski Soldat, brav Soldat, Kripplsoldat sein tapfere Soldat, hab 

moc gern tscheski Österreicher“ 

Dabei streichelte sie Schwejks unrasierte Wangen und fuhr fort: 

“Alles in Zeitung gelesen, ich ihnen bring Papat, Tabak, Zuzat, 

tscheski Soldat, brav Soldat, Johann kommen sie her!“ (R I, s.  114) 

  

[V tomto případě překladatelka pracuje s náznakem, pro nějž 

nicméně využívá němčinu. Baronka tedy hovoří zkomolenou 

němčinou, což není příliš logické. Němčina je totiž její 

mateřštinou. Možná by se dalo argumentovat tím, že se 

baronka snaží snížit na úroveň českého vojáka, a hovoří proto 

zjednodušeně. Pak by ale sotva užívala špatné koncovky.] 

 

2) „Ihre Dokumenten, vaši tokúment?“ tak pěkně začal na Švejka velitel 

vojenské kontroly, šikovatel, provázený čtyřmi vojáky s bajonety, „já 

fidět, šédet, nicht fahren, šédet, pit furt pit, burš!“ 

„Nemám, miláčku,“ odpověděl Švejk, „pan obrlajtnant Lukáš, regiment 

No 91, je vzal s sebou a já zůstal zde na nádraží.“ 

“Was ist das Wort: milatschek?“ obrátil se šikovatel k jednomu ze 



 135

svých vojáků, starému landverákovi, který podle všeho dělal svému 

šikovateli všechno naschvál, poněvadž klidně řekl: 

“Miláček, das ist wie: Herr feldwébl.“ 

Šikovatel pokračoval dál v rozmluvě se Švejkem: „Tokúment kaštý 

foják, pes tokúment žávžit auf Bahnhofs-Militärkommando, den 

lausigen Bursch, wie einen tollen Hund.“ 

Švejka odváděli na vojenské nádražní velitelství, kde na strážnici 

sedělo mužstvo, stejně vypadající jako ten starý landverák, který tak 

pěkně znal překládal slovo „miláček“ do němčiny, svému přirozenému 

nepříteli, šikovatelské vrchnosti. (H II, s.  18) 

 

„Ihre Dokumente, waschi tokument?“ So hübsch redete Schwejk der 

Kommandant der Militärkontrolle, ein von vier Soldaten mit Bajonetten 

gefolgter Feldwebel, in gebrochenem Tschechisch an; „ich seh Sie, 

sitzen, nicht fahren, sitzen, trinken, fort trinken!“ 

“Ich hab keine, Milatschku*!,“ antwortete Schwejk, „Herr Oberlajtnant 

Lukasch, Regiment Nummer 91, hat sie mitgenommen und ich bin hier 

aufn Bahnhof geblieben.“ 

„Was bedeutet das: Milatschku?“ wandte sich der Feldwebel an einen 

seiner Soldaten, einen alten Landwehrmann, der seinem Feldwebel 

allem Anschein nach alles zu Trotz machte, denn er sagte ruhig: 

“Milatschek, das is wie: Herr Feldwebel!“ 

“Dokumente hat jeder Soldat, ohne Dokumente wird so ein lausiger 

Bursch auf dem Bahnhosfkommando eingesperrt wie ein toller Hund.“ 

* Liebling. (R II, s.  29–30) 

 

[V tomto případě se překladatelka rozhodla při převodu 

zkomolené češtiny pracovat s náznakem. Tentokrát jistě 

šťastněji než v případě baronky von Botzenheim (úryvek č. 4), 

přestože zjednodušená německá gramatika nezní z úst 

šikovatele nejlépe. Je ji však možno interpretovat jako snahu 

mluvit pro Čechy srozumitelněji. Komický prvek řeší 

překladatelka vysvětlivkou, která je na tomto místě zřejmě 

jediným možným řešením.] 

 

3) Ve dveřích se objevil šikovatel, tvářil se zlostně a spustil: „Wenn man 

být drei Minuten weg, dá hört man nichts anderes als: cesky, Cesi.“ 

(H II, s.  21) 
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In der Tür erschien der Feldwebel, gebärdete sich wütend und legte 

los: „Wenn man drei Minuten weg is, da hört man nichts anderes als: 

ceski, Cesi.“ (R II, s.  33–34) 

 

[Překladatelka se rozhodla pokračovat v náznaku: gramaticky 

je promluva šikovatele bez chyb, dvojjazyčnost dokumentují 

pouze na první pohled cizorodá slůvka „ceski“ a „Cesi“] 

 

4) „Böhm oder Deutscher?“ 

„Böhm, melde gehrsam, Herr generálmajor.“ 

„Dobřže,“ řekl generál, který byl Polák a znal trochu česky, „ty rzveš 

na sena jako krawa. Stul pysk, drž gubu, nebuč! Býl jsi už na látrině?“ 

[...] 

„Proč jsi nešel šráť s ostatními menži?“(H III, s.  102) 

 

„Böhm oder Deutscher?“ 

„Böhm, melde gehorsamst, Herr Generalmajor. 

„Gut,“ sagte der General, der ein Pole war und ein wenig tschechisch 

verstand, „du brüllst wie eine Kuh. Stul pysk, drsch gubu, nebutsch! 

Warst du schon auf der Latrine?“ [...] 

„Warum bist du nicht mit den übringen scheißen gegangen?“ (R III, 

s.  126–127) 

 

[O této části už rovněž byla řeč v 9.3.2. Užívání polštiny pak 

pokračuje i dále  (H III, s.  108–109; R III, s.  133–134). 

Překladatelka zde velmi citlivě využívá náznaku] 

 

5) To seš šťastnej, kamaráde, aspoň tě bude mít kdo voplakávat, jako to 

říkal vždycky v kázání můj feldkurát Katz a vono je to taky pravda, 

poněvadž jsem jednou slyšel takovou řeč jednoho obršta k záložníkům 

v Brucku, když jeli odtamtuď do Srbska, že kterej voják zanechá doma 

rodinu a padne na bojišti, že sice roztrhá všechny rodinný styky,  – 

totiž von to řek takhle: „Když je mrfol, ot ródiny mrtfol, ródiny svázek 

pšetrhnuta, fíc být ain helt, póněvadž hat geopfert svůj šivot za fětší 

familii, za Vaterland.“ (H III, s. 166–167) 

 

Da bist du glücklich, Kamerad, wenigstens wird dich jemand zu 

beweinen haben, wies mein Feldkurat Katz immer in der Predigt 
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gesagt hat, und es is auch wahr, weil ich mal so eine Rede von einem 

Oberst an die Resevisten in Bruck gehört hab, was von dort nach 

Serbien gefahren sind, daß jeder Soldat, was zu Haus eine Familie 

hinterläßt und am Schlachtfeld fällt, daß er zwar alle Familienbände 

zerreißt – das heißt er hats so gesagt: „Wenn er eine Leiche is, eine 

Leiche der Familie is, sind die Familienbände zerrissen, aber er is ein 

Held, weil er sein Leben für eine größere Familie, fürs Vaterland, 

geopfert hat.“ (R III, s.  203) 

 

[Překladatelce se bohužel nedaří vystihnout účinek, který má 

na českého čtenáře zkomolená čeština. Na začátku pracuje 

s lámanou němčinou: „Wenn er eine Leiche ist, eine Leiche der 

Familie is“, ale pak už je ukázka naprosto standardní. Snad 

bylo možno s náznakem pracovat více, ponechat ve větě 

některá česká slova a  přidat vnitřní vysvětlivku, že se jedná 

o  zkomolenou češtinu.] 

9.4.5. Substituce  

1) Vyloučení ze školy! Ať žije c. k. kreténismus! Budu já jim dřepět ve 

škole a skládat zkoušky. Kadet, fähnrich, lajtnant, obrlajtnant. 

Naseru jim! Offiziersschule. Behandlung jener Schüler derselben, 

welche einen Jahrgang  repetieren müssen! Vojenská paralysa. 

Nosí se kvér na levém nebo na pravém rameni? Kolik má kaprál 

hvězdiček? Evidenzhaltung. Militärreservemänner! Himmelherrgott, 

není co kouřit kamaráde! (H II, s.  77)  

 

Aus der Schule ausgeschlossen! Der k. k. Kretinismus  soll leben! 

In der Schule werd ich ihnen sitzen und Prüfungen ablegen! 

Kadett, Fähnrich, Leutnant, Oberleutnant. Ich werd ihnen was 

scheißen! Offiziersschule. „Behandlung jener Schüler derselben, 

welche einen Jahrgang repetieren müssen!“ Militärparalyse. Trägt 

man das Gewehr auf der linken oder der rechten Schulter? Wieviel 

Sternchen hat ein Korporal? Evidenzhaltung. Militärreservisten! – 

Himmelhergott, wir haben nichts zu rauchen, Kamerad! (R II, 

s.  113–114) 

 

[Jedná se snad o  jediné místo v románu, kde se 

překladatelka pokusila nějakým způsobem naznačit odstup 
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řečníka od výpovědi, který v originále vyjadřuje němčina. 

Velmi šťastně k tomu použila uvozovky.] 

 

2) Snad jsi se na to nepřevlík, člověče, tak poslouchej: 

‚11. Marschkumpanie.‘ 

Opakuj to!“ 

„11. Marschkumpanie.“ 

„Kumpaniekommandant, máš to? Opakuj to,“ 

„Kumpaniekommandant!...“ 

„Zur Besprechung morgen...Jseš hotov? Opakuj to,“ 

„Zur Besprechung morgen...“ 

„Um neun Uhr. – Unterschrift. Víš, co je to Unterschrift, vopice? To 

je podpis. Opakuj to!“ 

“Um neun Uhr. – Unterschrift. Víš – co – je to Unterschrift, vopice, 

- to - je - podpis.“ 

(H II, s.  233)  

 

Am Ende hast du dich nicht dazu umgekleidet, Menschenskind, also 

hör zu: 11. Marschkompagnie. Wiederhols!“ 

 „Maraschkompagnie – “ 

 „Kompagniekommandant, hast du das? Wiederhols.“ 

 „Kompagniekommandant! - -“ 

 „Zur Besprechung morgen – Bist du fertig?“ Wiederhols.“ 

 „Zur Besprechung morgen –“ 

 „Um neun Uhr – Unterschrift. Weißt du, was das ist Unterschrift, 

du Aff? Das ist der Name. Weiderhols!“  

 „Um neun uhr – Unterschrift. Weißt  du – was – das ist 

Unterschrift, du Aff? Das ist – der Name.“ (R II, s.  325–326) 

 

[Zde musela být pointa vtipu v překladu změněna. 

Představa, že voják neví, co je to „Unterschrift“ je dost 

nepravděpodobná, a tak otázka „Weißt du was Unterschrift 

ist, du Aff?“ pragmaticky z hlediska  tazatele klasifikuje 

dotazovaného jako pitomce. Kupodivu je výsledný efekt 

velmi podobný účinku originálu.] 

 

3) „Já ti  tám, já ti naučím, já ti dvakrát oslatím!“ Řekl mu toho ještě 

víc a spakoval ho s sebou do kasáren a po celý cestě mu říkal 
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leccos vošklivýho, výhružnýho a ptal se ho pořád, jak se jmenuje. 

„Šélesnej, Šelesny, ty to odsrat, ja rát, še chytit, já ti ukášat den 

erstn Mai. Šélesny, Šelesny, ty bejt můj, závžit, fain závžit!“[...] 

[...] a ten, co měl batalionku divil se, proč dědek mluví najednou 

lámaně česky a křičí: Méděnej zavšít, Médeněj né závšít, Ólofěnej 

závšít, Cínofej závšít!“ a takhle dědek trápil den ze dne a ptal se 

pořád, jest-li už chytli Měděnýho, Olověnýho a Cínovýho a taky dal 

vyrukovat celej regiment, ale oni už Železnýho, vo kterým se to 

obecně vědělo, dali na marodku, poněvadž byl zubní technik.   

[...] 

“ták ty mně neujít, ty mně nejít nikam neutéct, teď zas žíkat  žeš 

Šélesný a já furt žíkat Médený, Cínofý, Olófěný, von je Šélesný 

a von je ten parchant Šélesný, já ti náučím Olófěný, Cínofý, 

Médený, ty mistvieh, du schwein, du Šélesný!“ 

(H III, s.  141–142) 

 

“Ich wer dir geben, ich wer dich lehren, ich wer dir schon deinen 

Dienst versüßen!“ Er hat ihm noch mehr gesagt und ihn 

zamgepackt und in die Kaserne mitgeschleppt und am ganzen Weg 

hat er ihm verschiedene häßliche Drohungen gesagt und ihn 

immerfor gefragt, wie er heißt. „Einser, Eisner, jetzt bist du mein, 

ich laß dich einsperren, fein einsperren!“ [...] 

[...] und der, was Bataillonsinspektion gehabt hat, hat sich 

gewundert, warum der Alte auf einmal gebrochen Tschechisch [až 

zde se čtenář dovídá, že mluví česky] spricht und schreit: „Den 

Kupfermann einsperrn, den Kupfermann net einsperren, den Bleier 

einsperren, den Nickelmann einsperren!“  Und so hat der Alte Tag 

für Tag sekkiert und hat fort gefragt, ob sie schon den 

Kupfermann, den Bleier und den Nickelmann erwischt ham, und 

hat auch das ganze Regiment ausrücken lassen, aber sie ham 

schon den Eisner, von dem sies alle gewußt ham, auf 

Marodenzimmer gegeben, weil er Zahntechniker war. [...] 

„Also du bist mir nicht entgangen, du bist mir nirgendswohin 

weggelaufen, jetzt wirst du wieder sagen, daß du der Eisner bist, 

und ich hab fort gesagt Kupfermann, Bleier, Nickelmann, es is der 

Eisner, es is der Bankert Eisner, ich wer dich lehren Bleier, 

Nickelmann, Kupfermann, du Mistvieh, du Schwein, du Eisner!“  

(R III s.  172–173) 



 140

 

[Zde se překladatelka rozhodla poněmčit česká jména. 

Narozdíl od pasáží v prvním díle, se rozhodla na imitaci 

zkomolené češtiny téměř úplně rezignovat. Bohužel se jedná 

o  jednu z mála pasáží, v níž je zkomolený jazyk důležitý, 

jak konstatoval už Gregor (1967, s.  35). Na druhou stranu 

čtenář překladu z textu ví, že plukovník mluví lámaně česky 

a zachována je i komika kovových jmen.] 

9.4.6. Vysvětlivka 

 

1) „Vše zavšiveno, front se drbe celý, 

veš po nás leze veliká. 

Pan generál se válí na posteli, 

a každej den se převlíká. 

Vším u vojska se velmi dobře daří,  

i na šarže už přivyká, 

s vší pruskou už se hbitě páří, 

ten starý všivák rakouský.“ [...] 

Učitel si povzdechl: „Když ten pan auditor neumí dobře česky. Já už 

jsem mu to také podobným způsobem vysvětloval, ale on na mne 

spustil, že sameček od vši se jmenuje česky „vešák“. „Šádný fšivák“, 

povídal pan auditor [sic!]„vešák“. Femininum, sie gebildeter Kerl, ist 

ten „feš“, also masculinum ist ta „fěšak“ [sic!]. Wir kennen uns’re 

Pappenheimer.“ (H II, s.  187–188) 

 

„Verlaust ist alles, alle juckt es, 

auf uns kriecht eine große Laus 

Mit unserem Kommandanten zuckt es 

und fort zieht er sich an und aus. 

Der Laus, der geht es gut im Heere, 

selbst Chargen bleibt sie nicht erspart. 

Seht, wie die Laus vom Preußenheere 

sich mit dem österreichischen Lauser paart. [...] 

Der Lehrer seufzte: „Wenn der Herr Auditor schlecht tschechisch 

kann! Ich hab es ihm auch schon auf ähnliche Art erklärt, aber er hat 

mich angefahren, daß das Männchen von der Laus tschechisch 

„Feschak“, heißt. „Kein Lauser.“ hat der Herr Auditor erklärt, sondern 
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ein „Feschak“. Der „Fesch“* ist Femininum, Sie gebildeter Kerl, 

folglich heißt das masculinum  [sic!] „Feschak“. Wir kennen unsere 

Pappenheimer.“ „*Veš, sprich wesch, tschechisch Laus“ (R II, 

s.  260–261) 

 

[O této básničce i následující pasáži (H II, s.  187–188; R II, 

s.  260–261), jež se k básničce přímo vztahuje, už řeč byla (viz 

9.2). Můžeme proto jen zopakovat, že řešení tohoto prakticky 

nepřeložitelného oříšku prostřednictvím vysvětlivky je nutně 

nedostatečné a nepostihuje podstatu komiky. Přestože by byla 

obsáhlejší vysvětlivka na místě, nemůže napodobit komiku 

originálu.] 

 

2) „Myslil jsem, že mně něco řeknete, Ságnere.“ 

“Tedy na zdar!“ odpověděl Ságner *) a vyšel před budovu nádražního 

velitelství. * v rozhovoru: „Also: Na zdar!“ (H III, s.  51)  

 

 „Ich hab gedacht, daß Sie mir etwas sagen werden, Sagner.“  Also: 

„Na zdar!“*) antwortete Sagner und trat aus dem Gebäude des 

Bahnhofskommandante. *) Tschechischer Nationalgruß (R III, s.  67) 

 

[Vysvětlivka pozdravu, která chyběla v druhém díle, je zde 

velmi dobře použita. Vynechání originální poznámky pod čarou 

je však na zváženou: v rámci hry náznaků by asi bylo na místě 

zachovat komentář, že se důstojníci baví německy.] 

 

9.4.7. Převod textové vícejazyčnosti 

Nejčastějším způsobem převodu pragmaticky zajímavé textové 

vícejazyčnosti byl prostý překlad. Tato metoda se opírá 

o  specifičnost situace překladu. Čtenář překladu se účastní hry. 

V rámci ní chápe překlad jako originál a jeho jazyk jako příslušný 

prostředí románu. Dokáže proto za němčinou vidět češtinu – za 

předpokladu, že existuje jednotný způsob, jak s vícejazyčností 

překlad pracuje. Na většině míst není tato metoda řešením 

nesprávným. Těžko se zlobit na překladatelku, že zvláštním 
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způsobem nezachytí jedinou větu sedláka. Účinek originálu je 

oslaben tam, kde je rozdíl mezi jazyky (kulturami) větší: č. 6, 10 

a 14. V těchto případech prostý překlad oslabuje komiku. 

Překladatelka často také problematická místa vynechávala. 

Výpustky poznámek pod čarou (č. 5, 6, 7) jsou problematické, 

protože působí proti hře, v níž čtenář chápe němčinu jako češtinu. 

Překladatelka není systematická – a čtenář tak neví, jakým jazykem 

postavy zrovna hovoří: zda němčina znamená češtinu nebo němčinu.  

Přepis je řešení, k němuž se překladatelka u jiných jazyků, než 

je čeština a němčina, uchyluje nejčastěji. V zásadě se jedná 

o  postup správný, je však třeba zohlednit pragmatickou rovinu 

textu, tj. čtenáře. Tomu je vhodné poskytnout v případě jazyků 

blízkých češtině (č. 1, 7) dovysvětlení.  Pozdrav „Na zdar“ (č. 4) , 

chápaný za Rakouska jako demonstrace češství, by si rovněž 

zasloužil vysvětlivku. Při přepisu Švejkovy zkomolené němčiny se 

překladatelka musí opřít o  kontext hry na češtinu se čtenářem 

(č. 5). Opravování chybné německé gramatiky originálu tam, kde 

nelze předpokládat Haškův záměr, považuji za vhodné (č. 3), stejně 

jako průběžné přizpůsobování německých výrazů konvenci. To se 

týká převodu zkratky „No“ zkratkou „Nr.“ či náhradě „melde 

gehorsam“ originálu „melde gehorsamst“ a poněmčování 

zeměpisných názvů. V překladu byl rovněž sjednocen pravopis 

stažených tvarů.  

Obecně preference prostého překladu, vynechávky a přepisu 

ukazuje, že se Grete Reinerová vydala cestou nejmenšího odporu. 

Tato metoda byla snad podmíněna časovou tísní a snad i tím, že na 

převod aspektů textové výcejazyčnosti překladatelka tak trochu 

předem rezignovala. 

Je to škoda, protože na některých místech dokáže Grete 

Reinerová velmi dobře pracovat s náznakem (v podstatě se jedná 

o  kombinaci přepisu a překladu (č. 2, 3, 4) a substituce (č. 1, 2). 

Domnívám se, že přes ne zcela kvalitní konkrétní realizaci, která 
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vede k vytváření schizofrenní situace, kdy Němci hovoří lámanou 

němčinou, je náznak velmi užitečný prostředek a je velká škoda, že 

se k jeho užití překladatelka neodhodlala častěji a promyšleněji.  

Naopak užívání vysvětlivek neměla Grete Reinerová celkově 

příliš systematizované a na vysvětlivkách textové vícejazyčnosti se to 

rovněž projevilo nedostatečným komentářem ke vtipu o vších (č. 1), 

pozdním okomentováním „Na zdar“ (č. 2; viz také výše) a vůbec 

vynecháváním originálních poznámek pod čarou. 

Zjednodušení mnohojazyčnosti v překladu snižuje autenticitu 

historické situovanosti díla a míru přiřazení postav ke skupinám. 

V případě realistického chápání románu by se jednalo o  vážný 

prohřešek, nicméně pokud chápeme román jako dílo humoristické, 

jsou tyto nedostatky vedlejší. 
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Pro větší přehlednost ještě uvádím následující tabulku. Čísla 

v prvním řádku odkazují k číslu excerptu v příslušné kategorii. Pro 

dobré řešení užívám znaku „:)“, pro nevhodné „:(“. Na pomezí je 

„:|“. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Překlad :) :| :| :) :| :( :) :) :) :( :| :) :| :( :) :) :| 

Vynechávka :) :| :) :) :( :( :( :)          

Přepis :( :) :) :( :| :| :( :) :) :)        

Náznak :( :) :) :) :|             

Substituce :) :) :|               

Vysvětlivka :( :)                

 

9.5. Závěr translatologické analýzy  

Bylo už řečeno, že je komika Osudů založena na paradoxu a že 

má tři hlavní složky: míšení vysokého s nízkým v obsahové 

a stylistické rovině, paradoxní souvislosti a rozvoj odbočkou. Měly-li 

být tyto komické principy zachovány v překladu – a byl důvod 

předpokládat, že bude-li i překlad účinkovat obdobnou komikou jako 

originál, bude se i úspěšně prodávat – bylo nutné napodobit formální 

prvky, které se k výše uvedeným principům vázaly. Tedy 

paralelismus, typickou neústrojnou větnou stavbu s dlouhými 

souvětími a množstvím odboček a neformální lajdácký styl na úrovni 

morfologie.  

Význam reálií, které slouží jako pozadí, na němž komika těchto 

prvků působí i vztahů mezi jazyky je z hlediska komiky druhotný: 

přestože se v románu najdou místa, kdy komický efekt souvisí se 

vztahem mezi češtinou a dalšími jazyky, není těchto míst mnoho.  

Lze souhlasit s Petrem (1963, s.   65) v tom smyslu, že 

nepřehlednou větnou stavbu překlad imituje velmi úspěšně, což autor 

této diplomní práce považuje za vůbec nejdůležitější. Od větné 

stavby se totiž odvíjí hlavní komika paradoxu, jež mj. čerpá z rozdílu 

mezi pragmatikou a sémantikou výpovědi. Námitky Trosta (1968, 
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s.  48) proti dlouhým souvětím, které nerespektují přirozenou 

mluvenou němčinu, je proto třeba odmítnout. V Osudech není 

důležitá autentičnost, ale především komika – a ta se opírá o  dlouhá 

souvětí.  

V překladu nicméně došlo k celé řadě vcelku zbytečných chyb 

v důsledku nepozornosti a snad i spěchu, čemuž nasvědčují 

i poznámky o  krátké lhůtě na překlad od Jan Münzera v Přítomnosti 

(Münzer 1928, s.  119). Analýza naznačila, že skutečně dochází ke 

zkomolení vlastních jmen, jak tvrdí Petr (1963, s.  78). Také chyby, 

které objevil Gregor (1967), přestože některé z nich lze možná přičíst 

na vrub tiskárně, mohly být velmi snadno odstraněny kvalitnější 

redakční prací. Paradoxně tak v překladu došlo k určité lajdáckosti, 

ne nepodobné lajdáckosti Jaroslava Haška.  

Lze předpokládat, že tyto chyby vznikly nepozorností. 

Nesystematická práce překladatelky s vysvětlivkami a s přístupem 

k problematické textové vícejazyčnost a jinde, kde se presupozice 

adresátů českého a německého textu rozcházejí, však z nepozornosti 

nepramení. Překladatelka rozvržení koncepce, jak tato problematická 

místa řešit, zřejmě nepřikládala dostatek důležitosti. Snad i proto, že 

překládala jeden díl po druhém, neměla čas vyvinout jednotnou 

a důslednou metodu a scházel ji celkový kontext. Většinou proto 

postupovala cestou nejmenšího odporu a problémy prostě 

vynechávala. Je to škoda, protože tím na několika (sice nemnoha) 

místech utrpěla i komika románu postavená na kontaktu různých 

jazykových prostředků.  Je však třeba zdůraznit, že komika Osudů 

není primárně komikou slovních hříček nebo komikou interakce cizích 

jazyků s češtinou, je to komika postavená na paradoxu, který 

překladatelka většinou dokázala napodobit.  

Přitom na některých z míst, kde se střetává více jazyků, 

překladatelka velmi dobře uplatnila jak náznak, tak substituci. Svou 

schopnost pracovat se systematickou koncepcí prokázala na užití 

Kleinseitner Deutsch se staženými tvary na imitaci obecné češtiny 
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a také vylepšováním některých pasáží v pásmu vypravěče (druhého 

už si správně všiml Petr 1963, s.  79–80 ). Na tomto místě je třeba 

ohodnotit i tuto vůbec nejrozsáhlejší substituci v celém překladu 

Osudů, totiž imitaci obecné češtiny užitím Kleinseitner Deutsch. 

S ohledem na názory Levého (1998, s.  128) by se mohlo zdát,  že je 

užití lokálního dialektu nebo žargonu pro překlad nepřípustné: 

„Pro naznačení venkovské řeči je záhodno užít jazykových rysů regionálně 

bezpříznakových, tedy ne přímo konkrétního nářečí, ale takových fonetických, 

lexikálních nebo syntaktických rysů, které jsou společné několika nářečím, proto se 

přestávají cítit jako specifické pro určitý kraj a spojují se spíše s obecnější 

představou venkova.“32  

O podobné zásady opírá svou kritiku překladu Osudů Ludvík M. 

Gregor (1967, s.  67).33   

Levý (1998, s.  123) o  této problematice substituce nicméně 

píše i  následující:  

„Za ty prostředky, pro které domácí jazyk nemá ekvivalenty a které 

v původním znění nemají schopnost vyvolat iluzi prostředí originálu, je možno 

substituovat domácí analogii bezpříznakovou, neutrální, která není jasně spojena 

s dobou a místem překladu. Nemůžeme-li zde prostředí originálu vystihnout, je 

nutné se vyhnout aspoň jasnému rozporu s ním.“ 

Ve skutečnosti tvoří náhrada obecné češtiny Kleinseitner 

Deutsch naprosto specifický případ. Za regionální jazykovou formu 

jednoho jazyka se sice substituuje regionální forma jazyka jiného, ale 

obě dvě formy jsou vázány na stejné prostředí, totiž na prostředí 

nižších pražských vrstev. V důsledku toho nedochází k rozporu mezi 

místem, kde se děj románu odehrává, a místem původu 

substandardní formy, resp. tyto rozpory nejsou větší než je 

u překladu obvyklé. I v případě Osudů musí čtenář překladu přijmout 

určitou hru překladatele. Hru, v níž se za Švejkovou češtinou skrývá 

                                       

32 Levý sice hovoří o překladu venkovského nářečí, ale podstata problému je 

stejná jako při převodu obecné češtiny do němčiny. 
33 Viz oddíl 8.2. 
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němčina. Přes schizofrennost některých situací se tak dokáže 

přenést. Je zřejmé, že z hlediska této hry jsou Trostovy (1968, 

s.  48) námitky týkající se neautentičnosti Kleinseitner Deutsch Grete 

Reinerové irelevantní.  

Negativně lze nicméně hodnotit kontaminaci pásma vypravěče 

pražskou němčinou. V pásmu dialogů slouží míra bohemismů 

a stažených tvarů k imitaci stylu jednotlivých postav. V překladu 

dochází k částečné nivelizaci rozdílů mezi těmito styly a také, 

v menší míře, mezi pásmem vypravěče a dialogy vůbec. Děje se tak 

vlivem užití substandardního lexika a syntaxe jak v pásmu 

vypravěče, tak v pásmu dialogů. Tyto substandardní prvky čerpají 

z Kleinseitner Deutsch a jejich frekvence se v pásmu přímé řeči 

přizpůsobuje rejstříku českého originálu. Je-li originál v důsledku užití 

obecné češtiny substandardní, narůstá množství prvků Kleinseitner 

Deutsch. V případě dialogů se zároveň prakticky univerzálně uplatňují 

stažené tvary („en“ je „n“), byť v menší míře, i tam, kde v originále 

postavy hovoří spisovnou češtinou (nadporučík Lukáš, důstojníci). 

 Lze předpokládat, že Kleinseitner Deutsch také působí na 

německého čtenáře komicky, jak už konstatoval Petr (1963, s.  79). 

Je tak zdůrazňován komický prvek románu oproti prvku kritickému, 

který levicová kritika i Grete Reinerová  vyzdvihovaly. Realistická 

interpretace se u německého textu stává obtížněji obhajitelná, na 

druhou stranu může mít, zejména dnešní čtenář překladu, problémy 

s porozuměním (Trost 1968, s.  47).  

I český čtenář však dnes originální text vnímá jinak než před 80 

lety: čeština se změnila a některé její formy, které jazyk originálu 

využívá (onikání), mohou rovněž působit poeticky a komicky. 

Současný český čtenář tak jazyk Osudů dobrého vojáka Švejka sotva 

chápe jako realistický obraz jazykové situace před první světovou 

válkou. Vnímání českého textu českým čtenářem a německého 

německým se dnes zřejmě velmi podobají: 
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„Grete Reiner hat es in ihrer Übersetzung geschafft, Švejk nicht als einen 

provinziellen Tölpel wirken zu lassen. Sie gibt seinen Worten einen liebenswerten 

böhmisch-deutschen Klang, der ganz im gewollten Gegensatz zu seiner wirklichen 

Schläue steht und die Figur Svejk als gemütlichen Charakter herausarbeitet. Die 

Übersetzung ließt sich flüssig und natürlich.“ (e-mail Iris Riedelové z 20.8. 200834) 

Mnou analyzováné kapitoly nepotvrzují tezi Petra (1963, s.  79–

80) a Kassesové (2005, s.  87) o oslabení vulgárnosti originálu. 

Pohled na to, co je vulgární, se navíc mění. Ve 20. letech 20. stol. 

mohl román působit velmi vulgárně, v dnešní době však představa, 

že někoho v literatuře pobuřuje slovo „hovno“ působí spíše komicky.  

Přestože množství věcných chyb striktně vzato neodpovídá 

moderním požadavkům na přesnost překladu, netýkají se tyto chyby 

aspektů díla, které považuji za klíčové.  Odpověď na otázku, zda byl 

naplněn skopos překladu souvisí vzhledem k postulovanému zadání 

nakladatele s přijetím textu publikem. Jak se německá recepce 

Osudů vyvíjela a jak se lišila od recepce české, bude předmětem 

následující kapitoly. 

                                       

34 Rád bych na tomto místě poděkoval Iris Riedelové, studentce bohemistiky 

a germanistiky na univerzitě v Lipsku, za tento komentář. 
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10. Recepce Švejka v německy hovořícím 

prostředí 

V první kapitole jsem zmiňoval obtíže, s nimiž se Osudy 

setkávaly v českém prostředí. Přestože si sešity a později kniha 

získaly okamžitou popularitu, oficiální kritika je dlohou dobu 

ignorovala, protože nezapadaly do rámce, jejž pro českou literaturu 

stanovila.  

Nepřekvapí proto, že první vážné ocenění Švejka vzešlo, jak 

jsem předeslal v kapitolách 4 a 5 této práce, z německy hovořícího 

prostředí. 

Autorem pochvalné kritiky Švejka v divadelním provedení (2. 11. 

1921 na Revoluční scéně v Adrii, režie a dramatugie E. A. Longen) 

byl Max Brod (1921). Původně se objevila v listu Prager Abendbaltt 

7.11. 1921, později byla přetištěna v knize Der Sternenhimmel z r. 

1923, kde je prodloužena (Brod 1923). Brod se se Švejkem seznámil 

díky svému příteli Franzi Bléhovi (Brod 1994, s.  250).  

   „Der Prager tschechische Volksschrifsteller J. Hašek hat erreicht, worum 

sich Hunderte von Literaten ihr Leben lang fruchtlos bemühen; er hat eine Figur 

geschaffen, die gleichzeitig Einzelmensch und Menschentypus ist. [...] Die Leistung 

Hašeks ist – mag er auch vielleicht selbst nicht darum wissen – höchsten Ranges. 

Mehr kann ein Künstler nicht wollen: Eine Gestalt, aus den dunkelsten Tiefen des 

Volksgeistes hervorgestiegen und fast unmittelbar vom Volk als echt erkannt, in 

sein Bewußtsein übergehend, –  es ist fast als sicher anzunehmen, daß ein solches 

Gebilde nicht nur für das eigne Volk unassprechbares andeutet, sondern nebstdem 

irgendetwas mit den geheimsten Existenzgrundlagen alles Menschlichen zu tun 

hat.“ (Brod 1921) 

Brod tedy od začátku bere jako samozřejmost, že Švejk je 

ztělesněním vlastností lidu. Švejk je mu prototypem české duše – 

tedy přesně tím, o  čem se za pár let vedly na české literární scéně 

polemiky a čemu se česká oficiální kritika vlastně celou dobu snažila 

zabránit. Národnostní charakteristika je nicméně z pohledu Broda 

podřízena významu všelidskému: 



 150

„Wie versöhnlich wirkt diese Volksperspektive! Könnte sie nicht wirklich 

einmal, da theoreischer Pazifismus zu versagen scheint, zum wirksamen Korrektiv 

gegen die überhitzte politische Leidenschaft jener Staatsmänner werden, die 

irrtümlich annehmen, das, was sie interessiert, musse das ganze Volk 

interessieren?“ (Brod 1921) 

Broda přirozeně nesvazovaly obavy o  to, co si o  Češích a jejich 

čerstvě nabyté státnosti pomyslí v zahraničí, ani otázky mravnosti či 

výchovy národa k velikosti. K divadelnímu představení v Adrii 

přistoupil bez těchto předsudků a závěr, k němuž došel, se podobá 

závěrům Ivana Olbrachta z jen o  něco pozdějšího článku. Brod také 

jako první přirovnal Švejka k Donu Quijotovi a Sancho Panzovi. Pro 

Broda byl Švejk protipólem programového revolucionáře (Brod 1994, 

s.  250). Petr (1963, s.  84) proto také Brodovi vytýká, že nevnímá 

Švejkovu společensko-kritickou úlohu. 

Od Haška a Longena pak Brod 12.12. 1921 dostal pohlednici, 

v níž mu děkují za jeho kritiku (Brod 1994, s.  255). Brod také záhy 

pojal úmysl dílo sám zdramatizovat. Hašek byl prý velmi pyšný, že se 

Švejkovi dostalo ocěnění od Broda. Měl prý prohlásit: „Doposaváď 

jsem nic neznamenal. Ale teď, když to vzal do ruky Žid, teď budete 

koukat.“ (Brod 1994, s.  255). 

Brod byl  také autorem Haškova nekrologu uveřejněném 

v Prager Tagblattu r. 1923 (Pytlík 1983, s.  415). Tento nekrolog 

nazval Haška nejvýznamnějším českým humoristou (Petr 1963, 

s.  82) a přinesl také překlad části první kapitoly Osudů, který rovněž 

pocházel od Broda.  

Ve stejném roce vyšel také Handbuch der Lietraturwissenschaft, 

do nějž o  české literatuře přispěl Arne Novák, o  jehož negativním 

hodnocení Švejka už byla řeč ve čtvrté kapitole.     

První známou zmínku o  Švejkovi v německém tisku mimo 

Československo představuje dopis otištěný v týdeníku Weltbühne 

(Gregor 1967, s.  10). Je adresován Petru Panterovi, tj. Kurtu 

Tucholskemu. Osudy jsou podle dopisu nejčtenější českou knihou 
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posledních let a Hašek plnokrevný Čech a Evropan; kniha sama však 

těžko přeložitelná – a to je velká škoda.  

O tři týdny později otiskuje Die Weltbühne zprávu Grete 

Reinerové o  tom, že knihu přeložila. O  její interpretaci, kterou 

vtělila do předmluvy románu a která se inspirovala Brodem, už řeč 

byla.   

V Praze se překladem zabývali pražstí bilingvní kritikové Karl 

Kreibich, F. C. Weiskopf a Pavel Eisner. Tři kritikové, tři různé 

způsoby pohledu na Osudy, tři hlavní tendence interpretace románu 

i hlavní postavy v malém. Překonaný lidový aktivismus (Weiskopf), 

odmítání Švejka pro jeho pasivnost (Kreibich) a konečně všeobecné 

chápání komiky jako otevřené hry (Eisner), nejbližší naší době.  

Podle Weiskopfa (1960, s.  186) není Švejk novým donem 

Quijotem, všelidským typem, ale produktem nesmyslnosti starého 

Rakouska. Pokud se týká Švejkovy povahy píše Weiskopf následující:  

„Schwejk ist die Verkörperung all jener gewissermaßen „organisierten 

Tachenierer“ [tj. Drückeberger], denen der Mut zu offenenem Kampf gegen das 

verhaßte Österreich fehlte und die, ihre „Not“ zur Tugend machend, durch ihre teils 

ungewollte, teils geniale Blödheit den Donaustaat zu Tode sabotierten.“ (Weiskopf 

1960, s.  187) 

Švejk je zde svým způsobem aktivním činitelem, který se 

účastní rozbíjení Rakouska, i když celkem nečestným způsobem. 

Weiskopf popírá obecnou platnost Osudů a chápe je spíše jako odraz 

doby, která definitivně minula (Weiskopf 1960, s.  186). Podle Petra 

(1963, s.  88) vidí Weiskopf uměleckost Osudů v pravdivém, tj. 

realistickém zobrazení společenských problémů Rakouska. 

Karel Kreibich (Petr 1963, s.  85) se s Weiskopfem shodl na tom, 

že Hašek není novým Cervantesem, tedy na omezené platnosti typu 

Švejka. Zánikem Rakouska Švejk ztrácí veškerý smysl 

a v současném Československu by v národním životě nebylo nic 

hloupějšího, než švejkovina. Hašek je typem pasivního literárního 

cikána a proletáře. Není schopen se přizpůsobit poměrům, ale ani 
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otevřeného boje proti nim. Zbývá mu humor a satira. V českém 

národě je zastoupení tohoto typu poměrně početné, ostatně jistá 

pasivita je prý vůbec vlastností Slovanů. Přesto v sobě Hašek 

nakonec tuto slabost překonal a v revoluci stanul se zbraní v ruce na 

správné straně (Petr 1963, s.  85). Tento Kreibichův článek vyšel pod 

názvem Kniha dobrého vojáka Švejka v českém překladu 

v Avantgardě, německé znění z listu Vorwärts bohužel není 

k dispozici35.   

Švejk je podle Kreibicha nebezpečný tím spíš, že se v něm lid 

zhlédl a že si jej oblíbil. Základem jeho postoje je totiž pasivita 

a smířlivost (v tomto bodě navazuje Kreibich na Broda), která však 

nic nevyřeší. Láska ke Švejkovi je tak láskou k bezectnému homoru, 

který je vůči systému smířlivý. Kreibich také vyčítá československé 

komunistické straně, že místo aby lidem vysvětlila, že je nutno 

Švejka překonat, veze se na vlně jeho popularity. Hlavní Haškovou 

chybou je podle něj to, že Hašek mezi řádky románu nezdůrazňuje 

aktivitu – ta je přitom v třídním boji nezbytná (Petr 1963, s.  85–86).  

Pavel Eisner (Paul Eisner), který se německým překladem Osudů 

zabýval v Prager Presse, přistupuje k Osudům z jiných premis.  

K samotnému překladu Eisner, sám vynikající překladatel, 

poznamenává, že samotná substituce obecné češtiny pražskou 

němčinou není šťastná, protože pražské němčině chybí zázemí 

nižších sociálních vrstev (Eisner 1926). Tento názor, jak ukázal Trost 

(1962), pramení z nerozlišování mezi vlastní Prager Deutsch a tzv. 

Kleinseitner Deutsch (viz oddíl 7.3.1).  

Eisnerova interpretace Švejka je mimořádně zajímavá. Zcela 

správně pochopil, že absence morálního hodnocení Švejka autorem, 

tedy přesně to, co Haškovi vyčítal Kreibich, je základním prvkem 

výstavby díla. To, že hodnoty nejsou vysloveny, neznamená, že 

                                       

35 Po článku v listu Vorwärts pátral neúspěšně Petr (1963, s.  204). Jeho 

obsah tedy známe jen z českého překladu, který zmiňuji ve čtvrté kapitole. 
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neexistují. Dobře si také všiml, že Švejk je mnohem víc než jen 

satirou na Rakousko s jeho nectnostmi: 

„Der durchaus nicht besonders gute, oder edle, sondern völlig amoralische 

Schwejk ist der Träger einer hohen sittlichen Mission. In einer Welt die für das Nihil 

überreif ist, wirkt er als praktischer Nihilist. Er konfrontiert seinen Idiotismus mit 

alle Würde und Macht, mit der Obrigkeit in allen Erscheinungsformen, mit dem 

Moloch Staat. Er bringt sie zum moralischen und mentalen Fall. Er ist das 

Lakmuspapier, das jede Phrase untrüglich nachweist. Er ist die Reaktion gegen die 

Vergottung, die Vergötzung der Begriffe Patriotismus, Staat, Tapferkeit und 

Heldentod. Dieser Trottel ist geschaffen, die Welt von ihrem Irrsinn zu heilen, der 

da predigt, der Einzelne sei nichts und rechtlos, die Nation und Staat genannte 

Summe dieser Nichtse aber habe unbeschränkte Gebieter- und Eigentumsrechte 

über das einzelne Nichts. Das ist die metaphysische Bedeutung des tschechischen 

Pantagruel und Sancho Pansa zugleich.“ (Eisner 1926) 

Němci zvláště by si měli Osudy přečíst, protože za své 

modloslužebnictví státu a autoritě nejvíce doplatili. Hašek je Eisnerovi 

druhým Tolstým s velkým morálním posláním. Není divu, že 

Eisnerovo hodnocení působí z dnešního pohledu velmi nadčasově, že 

se velmi blíží dnešnímu pojetí Haškova románu.  

A zatímco Weiskopf (1960, s.  47–58) v článku Neue 

Tschechische Literatur z roku 1936 a Kreibich (Pytlík 1983, s.  305) 

v životopisném článku v Literatura mirovoj revoljuciji z roku 1932 

později své stanovisko přehodnocují – a přiklánějí se k 

chápání Švejka jako aktivního bojovníka –, Eisner své stanovisko 

rozvíjí (1927): 

„Ein anderer Tolstoj, kämpft er nicht wider das Böse. Aber, ein besserer 

Tolstoj, begnügt er sich nicht mit dem Nichtankämpfen. Er feixt dem Bösen ins 

Gesicht und stellt sich habtacht mit Leib und Seele in seine Dienste, des Ausgangs 

gewiß, den sein glühender Diensteifer, knockoutisch herbeiführen wird. Schwejk ist 

Innovator und Bahnbrecher. Von ihm ausgehen wäre eine methodologsche Studie 

über die Wege zur Vernichtung des Bösen in der Welt zu schreiben.“   

A opět, nadčasově, píše, že největší nebezpečí je 

nezpochybnitelná autorita, proti níž je třeba bojovat právě smíchem, 
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který svět očistí od Satana a jeho posluhovačů.36 Právě ve smíchu 

tuší zlo svého největšího nepřítele, a proto Eisner provolává slávu 

světu, v němž se Švejk těší oblibě. V pozdějším článku (1933) Eisner 

konstatuje, že v Německu správně pochopili, že Osudy nejsou 

protiněmeckou agitací, ale obecným komickým pamfletem nutného 

Gándhismu, pasivního odporu proti nejstrašnějšímu zlu. Odporu, jenž 

si nebere servítky před ničím svatým. 

V roce 1926 je ukázka z čerstvého překladu Grety Reinerové 

otištěna také v antologii Welthumor in 6 Bänden (Pytlík 1983, 

s.  415). To významně napomohlo rozšíření povědomí o  Švejkovi 

nejen v Německu. 

V červnu 1926 se objevuje s titulem Herr Schwejk recenze 

německého překladu románu v Die Weltbühne (Petr, 1963, s.  89). 

Jejím autorem je pod pseudonymem Ignaz Wrobel Kurt Tucholsky, 

jehož přístup k románu má velmi blízko k přístupu Eisnerovu. 

Zabývám se jím na základě úryvků u Petra (1963, s.  89–91) 

a Gregora (1967, s.  11). 

„Das Narrenhafte ist das Primäre,“ soudí Tucholsky, který tedy 

narozdíl od Weiskopfa či jiných vykladačů Švejka nehledá v díle 

realismus. Svět románu je podle něj pokřivený, deformovaný 

a zkreslený a právě v tom je strašná pravdivost. Jediným útočistěm 

zdravého lidského rozumu se v tomto světě stává právě Švejk, který 

není žádný zbabělec a ulejvák, nýbrž člověk bezstarostný 

s ohromným zájmem o  své okolí, ovšem okolí hmatatelné: to, že 

Švejk rezignuje na vyšší ideály, není ku škodě, ale ku prospěchu37. 

                                       

36 K aktuálnosti tohoto pojetí srovnej následující pasáž z knihy Jmeno růže 

Umberta Eca (2002, s.  394), který je považován za postmoderního autora par 

excellence: „[Ď]ábel není vládce hmoty, ďábel je troufalost ducha, víra bez 

úsměvu, pravda, kterou nikdy nezachvátí pochyby. Ďábel je zamračený, protože ví, 

kam jde, a jde neustále tam, odkud přišel.“ 
37 V tomto bodě se mé hodnocení Tucholského interpretace liší od Petra 

(1963, s. 92), podle nějž je tvrzení o Švejkově nezájmu o vše vyšší nedůsledností 
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Tucholskému je však Švejk zároveň příliš provinčním – jeho komika 

je univerzální, ale jeho jazyk ne, a proto zůstává krůček od 

nesmrtelnosti (Petr 1963, s.  91); i když jej překladatelka nazývá 

novým Cervantesem, což Tucholsky ironicky komentuje poukazem na 

zveličováním uměleckých zásluh v malých statech (Gregor 1967, 

s.  11).  

V posuzování Švejka se patrně projevuje skutečnost, že 

Tucholsky překlad románu hodnotil jako nepříliš štastný, gramatiku 

jako bezbarvou a v rozporu s filozofií díla (Gregor 1967, s.  11). 

Nepochybně se na nepříznivém hodnocení překladu mimo očividných 

chyb podepsala i skutečnost, že Tucholskeho rozhodujícím způsobem 

formovalo prostředí Berlína a Štětína, tedy prostředí 

severoněmeckých dialektů. 

Druhou významnou kritikou, která se objevila v německém 

prostředí mimo tehdejší Československo, je článek dalšího pražského 

německého spisovatele Willyho Haase Sancho Pansa ohne Don 

Quijote v Die literarische Welt z 12. 11. 1926 (Petr 1963, s.  93). 

Podle Haase je román ukázkou jiného myšlení, totiž myšlení lidu – ne 

však jako sociální kategorie, masy jednotlivců, ale jako jiné životní 

formy, jiného způsobu života. V tomto životě není pevná hranice 

mezi mytologií a realitou, mezi minulostí a přítomností. Podle Haase 

mohl podobnou knihu napsat jen slovanský autor, protože u Slovanů 

byl rozdíl mezi jedincem a lidem vždy větší než rozdíl mezi 

jednotlivými slovanskými národy; jedinec to je u Slovanů prvek 

vládnoucí, člověk, jenž přetrhal svá pouta k lidu. Švejk je silnější než 

individualizovaný svět, protože čerpá svou sílu z lidu, který je jejím 

nevyčerpatelným zdrojem (Petr 1963, s.  93–94).  

V letech 1926–1927 se objevila i řada dalších recenzí v různých 

německých a rakouských novinách a časopisech.  

                                                                                                                

Tucholského interpreteace, která jinak směřuje ke, zjednodušeně řečeno, 

komunistickému kolektivnímu pacifismu.  
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Leipziger Neueste Nachrichten viděly v Osudech „[p]řes všechno 

lokální zabarvení [...] všelidsky hodnotnou knihu“ (Münzer 1928, 

s.  120). 

V Mnichově psal v Allgemeine Rundschau (č. 51, rok 1926) Karl 

Debus o  cestě románu k evropskému úspěchu. Osudy pro něj byly 

protiválečným románem a satirou na Rakousko. Zrcadlilo se v nich 

však i české lidství, v němž je hluboce zakořeněna demokratičnost 

a pacifismus. Svou burleskností se mu román zdál dosahovat Dona 

Quijota (úryvek přetiskuje Petr 1963, s.  96). 

V časopise Zeitschrift für Bücherfreunde (červenec a srpen 

1927) přirovnával Erik-Ernst Schwabach Švejka k Sanchu Panzovi 

a Enšpíglovi. Pro Hanse Reimanna byl v periodiku Stachelschwein 

Švejk božským klaunem, Sanchem Panzou i Donem Quijotem 

v jednom (úryvek přetiskuje Petr 1963, s.  96). Švejk navíc 

kombinuje smích s lítostí (úryvek přetiskuje Münzer 1928, s.  120). 

Berliner Börsen-Courier došel rovněž k závěru, že epitet nový 

Cervantes je zasloužený, protože humor románu je prostoduchý 

i hluboký zároveň a v podobném duchu se vyjádřily i noviny 

Frankfurter Zeitung  (odkazy bez datace, Münzer 1928, s.  120). 

List Jüdische Rundschau zase 15. 2. 1927 psal o  jedinečném 

lidovém a národním typu. Dochází k závěru, že typ prostého člověka 

českého i židovského byl vnitřně protimilitaristicky zaměřen 

a nenáviděl válku, jejíž útrapy nesl s fatalistickým humorem. List 

dále konstatuje, že se přesto z obou etnik rekrutovali i důstojníci, 

kteří vynikali přísností ve službě a dodržováním pravidel 

(Bücherschau 1927).    

Deutsche Zukunft zdůrazňovala skutečnost, že Hašek vystihl 

svým dílem podstatu války. Realismus knihy vyzdvihly liberální 

noviny Vossische Zeitung, které konstatovaly, že však Švejk popisuje 

skutečný stav rakouské armády pro Němce příliš pozdě. Pro 

periodikum Literarische Rundschau z románu vyplývalo, že se na 
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rakouských úřadech děly ještě horší věci než v Německu (odkazy bez 

datace, Münzer 1928, s.  120).  

Linecké noviny Tagespost viděly v románu satiru na válku jako 

velkou korupci, pro četbu doporučovaly schopnost povznést se nad 

vlastní světonázor, přičemž zároveň konstatovaly, že se román 

nehodí pro mládež (odkaz bez datace, Münzer 1928, s.  121).   

Přední komunistický intelektuál Johannes R. Becher (Winkler 

2000, s.  467), mimochodem pozdější autor textu hymny NDR 

a předseda východoněmeckého Kulturbundu (Wikipedia 2008c), psal 

v Rote Fahne (č. 194, rok 1926) o  novém typu podobném 

Woyczekovi Georga Büchnera, který vše bere s dobromyslným 

úsměvem, o  obětním beránkovi systému, jehož je němou obžalobou. 

Osudy jsou podle Bechera knihou, jež bude na masy působit 

aktivizačně ve smyslu proletářské revoluce (Petr 1963, s.  95). 

Podobně viděl Osudy i berlínský deník Die Welt am Abend (odkaz bez 

datace, Münzer 1928).  

Objevila se i reakce negativní. J. E. Poritzky psal v článku 

Schwejk v časopise Die Literatur o  odpornosti románu a jeho 

naprosté neuměleckosti. Čtenáři se podle něj chce skoro z každé 

stránky zvracet (Petr 1963, s.  210).  

Z reakce německy psaného tisku je zřejmé, že se překladu 

Osudů dostalo nepoměrně více pozornosti, než kolik jí bezprostředně 

po vzniku vyvolal v českém prostředí originál. Kniha si získala 

i etablovanou kritiku. 

Podle Petra (1963, s.  97) se na počátečním přijetí románu 

v Německu (tedy nikoliv v německé jazykové oblasti) oproti českým 

poměrům podíleli kritikové z občanského tábora (tj. Tucholsky 

a Haas), nikoliv pouze kritika levicová (rozuměj komunistická), která 

za Švejka bojovala v Československu. Dříve než v Československu 

prý také němečtí kritkové rozpoznali typické rysy postavy Švejka 

a uvažovali o  jeho politické aktualizaci. 
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S Petrem je víceméně možno souhlasit. Opravdu se zdá, že 

v jazykově německém prostředí román vyzdvihli, zjednodušeně 

řečeno, liberální resp. liberálně socialističtí kritikové, tj. kritikové 

nekomunističtí. Nepřekvapí táké, že se často jednalo o  židovské 

intelektuály. Vůbec nejpronikavěji zhodnotil román Pavel Eisner, 

který působil v Praze v Prager Presse. Střední léta Výmarské 

republiky představují rozkvět německého politického středu, s nímž 

ostatně republika stála a padala (Winkler 2000, s.  469). Absence 

hodnot v Osudech byla plně slučitelná s východisky německých 

liberálních kritiků a jejich světonázorem. Podobnou bezhodnotovou 

optiku jako u Haška najdeme třeba u významného představitele 

literatury období Výmarské republiky a liberalní žurnalistiky Ericha 

Kästnera (Klein 2002). Jeho kniha Fabian. Die Geschichte eines 

Moralisten poprvé vyšla r. 1931 (Kästner 1968).      

Komunistická levice (Johannes R. Becher, Karel Kreibich, 

F. C. Weiskopf a koneckonců i překladatelka sama) nebyla při 

hodnocení románu názorově zcela jednotná. Přesto všichni 

komunističtí kritikové vycházeli z jednoho základního kritéria. Tím 

bylo využití románu při aktivizaci mas pro třídní boj, tedy jeho 

účelově politická aktualizace. Komika hrála druhořadou roli. Ruku 

v ruce s tímto přístupem je pak chování Švejka hodnoceno jako vzor 

nebo jako výstražný příklad a vyvstává tak otázka jeho hodnoty. 

Becher se v Rote Fahne s Kreibichem shodl na Švejkově pasivitě, 

jejich hodnocení této pasivity však bylo protikladné. Pro 

překladatelku Gretu Reinerovou byl Švejk naopak od počátku 

aktivním antimilitaristou a bojovníkem za lid, dokladem jeho 

nezničitelnosti. 

Švejk coby lidový aktivista, to byla také interpretace, která se 

v komunistickém táboře postupně stala dominantní. Důležitým 

krokem směrem k prosazení tohoto pojetí se stala dramatizace 

Osudů v divadle Erwina Piscatora. 
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Už svým názvem „Das proletarische Theater“ dával soubor, 

který Piscator v Berlíně r. 1920 založil, jasně najevo svou politickou 

orientaci. Programem divadla, jak později Piscator napsal (Petr 1963, 

s.  99; Piscator 1928, s.  72–73), nebylo umění, ale politická agitace. 

Jeho hrdinou nebyl jedinec, ale masy. Cílem bylo ovlivnit aktuální 

dění ve prospěch komunistické revoluce, (Petr 1963, s.  99–100; 

Piscator 1971, s.  38). 

Není divu, že byla velmi záhy souboru zakázána činnost. v roce 

1927 nicméně Piscator založil Piscatorbühne im Theater am 

Nollendorfplatz, aniž by se zaměření divadla nějak změnilo (Petr 

1963, s.  100).  

Za účelem výchovy diváků se Piscatorovo divadlo také ostře 

vymezovalo proti buržoazní dramaturgii – tak se zrodilo epické 

drama. Podstata epického dramatu spočívala v nahrazení dramatické 

zápletky epickou šíří (Petr 1963, s.  99–100; Pytlík 1983, s.  443, 

Piscator 1971, s.  38). 

Piscator hledal pro své divadlo vhodnou látku a v roce 1927 se 

rozhodl zdramatizovat Osudy. Práva na dramatizaci Švejka však 

vlastnili Max Brod a Hans Reimann, kteří také již dříve napsali vlastní 

hru. Jejich a Piscatorovy názory na dramatizaci románu se 

samozřejmě lišily (Piscator 1971, s.  168; Petr 1963, s.  100). 

   V podání Broda a Reimanna se švejkovská tematika stala 

toliko pozadím pro milostný příběh nadporučíka Lukacse a Stelky, 

kterým Švejk pomáhá nalézt k sobě cestu (Piscator 1971, s.  168; 

Petr 1963 s.  100–101). 

Takovéto pojetí látky Osudů bylo s Piscatorovou dramaturgickou 

filozofií samozřejmě naprosto neslučitelné. Piscator se nejprve snažil 

s Brodem a Reimannem vyjednávat, ale nakonec se rozhodl postavit 

je před hotovou věc: spolu s Felixem Gasbarrou, Leem Laniou 

a Bertoltem Brechtem hru přepracoval. Podle Petra (1963, s.  101) je 

třeba hlavní podíl na výsledné hře připsat Bertoltu Brechtovi. 

Přestože byl původní Brodův a Reimannův text téměř úplně změněn, 
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nazývala se nová hra oficiálně jeho zpracováním a psala tak o  ní 

i kritika (Petr 1963, s.  101). Podrobné shrnutí děje této hry přináší 

na základě výzkumu založeném na Brechtově literární pozůstalosti 

Petr (1963, s.  102–109).  

Epičnost románu – jednalo se o  vůbec první zpracování ryze 

epické látky Piscatorovým divadlem (Piscator 1971, s.  165) – byla 

ve hře vyjádřena komplikovanými technickými prostředky: pro 

znázornění nekonečného toku dění využil Piscator běžící pás a pro 

znázornění okolí se na jeviště promítal kreslený film George Grosze 

(Piscator 1971, s.  168–169).    

Pro Johannese R. Bechera (Petr 1963, s.  113), o  němž byla už 

dříve zmínka v souvislost s článkem v Rote Fahne, se však v případě 

švejkovské dramatizace Piscatorovo novátorství vyčerpalo 

technickými experimenty. 

Sám Piscator tuto dramatizaci viděl takto:  

„Hier ist der Krieg gesehen durch das Temperament des schlichten Mannes, 

der Triumph des gesunden Menschenverstand über die Phrase... Konfrontation des 

natürlichen Menschen mit der Unnatur des Massenmordes und des Militarismus auf 

jener Ebene, wo sich jeder Sinn in Unsinn, aller Heroismus in Lächerlichkeit und die 

göttliche Weltordnung in ein groteskes Irrenhaus verwandelt ... wir wollten im 

Schwejk den ganzen Komplex des Krieges im Scheinwerfer der Satire zeigen und 

die revolutionäre Kraft des Humors veranschaulichen ... die Auflösung, das 

Abgleiten einer gesellschaftlichen Ordnung.“ (citováno podle Petr 1963, s.  113–

114, výpustky mají svůj původ v citovaném zdroji). 

Groszův film propojil prostředí první světové války s Výmarskou 

republikou. Proti ní měla, v rámci koncepce politického divadla, 

inscenace působit. Švejka však Piscator ještě nechápal jako 

revolucionáře. Naopak, dobrý voják pro něj byl rozkladným typem 

bez společenských vazeb, který by rozkladně působil i na 

komunistickou společnost (Piscator 1971, s.  177). V komunismu 

bylo prostě třeba se švejkováním přestat. Podobný názor zastával 

i německo-český komunistický kritik Kurt Konrad, pro nějž se tento 

rozpor mezi užitečností Švejka v třídním boji proti buržoazii 
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a nevhodnosti jeho lajdačení v komunismu vyřešil v mimoliterární 

rovině vstupem Haška do Rudé armády, jak už o tom byla řeč 

v kapitole 5.  

 Snad lze Švejkovu smrt v Piscatorově inscenaci interpretovat 

i jako originální pokus o  vyřešení tohoto rozporu. Švejk tedy umírá. 

Hra původně končila scénou v nebi, kterou pro Piscatora sepsal Max 

Brod (Piscator 1971, s.  171–172). Švejkovým protihráčem v této 

scéně byl Groszem nakreslený Bůh, který se v rozhovoru se Švejkem 

neustále zmenšoval.38 Při této scéně jevištěm na běžících pásech 

procházel hlouček skutečných vojenských invalidů, které Piscator 

najal, to vše navíc za zvuku Pochodu Radeckého (Petr 1963, s.  110; 

o  tom , že invalidé byli skuteční píše Weiskopf 1928). 

Závěrečná scéna byla velmi brutální a Piscator se před 

premiérou odhodlal ji vyškrtnou a nahradit (Piscator 1971, s.  172). 

Nejprve, v představení pro tisk, scénou loučení Švejka s Vodičkou, 

a posléze nečekaným utnutím (Piscator 1971, s.  172) – při něm  

Švejka zabije granát (Petr 1963, s.  109). Přestože se domníval, že 

do šířky se rozlévající Švejkovy příhody může ukončit jen smrt, nebyl 

se svým řešením příliš spokojen. 

Právě zabití Švejka vytýká Piscatorově dramatizaci Petr (1963, 

s.  111). Švejk je tak totiž odtypizován. V rozporu s teoretickými 

východisky politického divadla se tím znázornění masy a v inscenaci 

odsunuje do pozadí a zdůrazněna je individualita Švejkova, již navíc 

podtrhuje i užití loutek a filmu jako jeho protihráčů (Petr 1963, 

s.  111, 114). 

Dobová kritika přijala Picatorovo drama rozdílně. Fritz Engel 

z liberálního Berliner Tageblattu soudil, že dramatizace nedokázala 

na jeviště přenést všechnu románovou nenávist k válce a systému 

(Schwejk in der Kritik 1928). Rovněž liberální Vossische Zeitung, 

konkrétně Monin Jacobs, chválily Piscatora za to, že vůbec Švejka 

                                       

38 Grosz za své kresby stanul několikrát před soudem za rouhání.  
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oživil pro jeviště – samotný text dramatizace prý totiž zůstal 

románem (Schwejk in der Kritik 1928). Robert Fall konstatoval 

v Beriner Zeitung am Mittag, že Švejk je komická lidová postava, 

kterou stvořil skutečně lidový autor. Tato zdánlivě neškodná postava 

je však politicky významná: skrze ni totiž do rakouské armády 

proniká rozkladný element, který nakonec triumfuje.  

V listu Achtuhrsblatt píše Felix Holländer o  tom, že Švejk je 

obrazem celé lidové vrstvy. Slabomyslností odkrývá ničemnost světa. 

Tohoto prosťáčka využívá Hašek k tomu, aby hlásal světovou 

revoluci. Sociálnědemokratický list Vorwärts v článku „Der zu tode 

dramatisierte Schwejk“ soudil, že Švejk mohl prokázat oprávněnost 

politického divadla (Gesinnungstheater), Piscator však příležitost 

promarnil – a to přílišnou krotkostí. Kritikovi listu v představení 

chyběla atmosféra doby minulé, ale také ostřejší scény (Schwejk in 

der Kritik 1928; Mědílek 1983, s.  212). 

Pravicový list Tägliche Rundschau píše, že s Haškem lze politicky 

nesouhlasit, nicméně je to světový humorista par excellence. Ve 

Švejkovi stvořil postavu, jaká tu od Sancha Panzy nebyla.    

V roli Švejka podle Piscatora (1971, s.  178) i podle tisku 

(Schwejk in der Kritik 1928) exceloval vídeňský komik Max 

Pallenberg, který v ní uplatnil českou němčinu (Pytlík 1983, s.  445). 

V tomto směru tak představení víceméně navázalo na němčinu Grete 

Reinerové, jak vyplývá i z textu inscenace, který se v dialozích 

poměrně přesně drží románové verze (Petr 1963, s.  102–109). Svou 

roli zde jistě sehrál i odpor Brechta ke spisovné němčině 

(Hochdeusch): v jeho pojetí byl totiž pravým lidovým jazykem 

dialekt39 (Petr 1963, s.  153).  

Později se Pallenberg od Piscatorovy koncepce vzdálil, oslabil její 

političnost a posílil Švejkovo šibalství a lokální kolorit. S tímto 

                                       

39 Rozdíl mezi slangem (Trost 1962) a žargonem (Skála 1966), kam lingvisti 

Kleinseitner Deutsch řadí, a dialektem je z hlediska této lidovosti irelevantní.  
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představením vystupoval Pallenberg v menších německých městech, 

ve Vídni a v září 1931 také v Praze (Petr 1963, s.  119–120)40, kde 

se kvůli změnám v textu hry také dostal do sporu s Brodem (Mědílek 

1983, s.  222). Maxi Brodovi (1931) vadilo posouvání Švejka do 

roviny čistého klaunovství a ohýbání jeho povahy do takové míry, že 

se octla v rozporu s tím, jak byl Švejk představen v Osudech. To 

ostatně konstatovali i čeští recenzenti: Pallenberg podle nich přetvořil 

Švejka na „pimprlové divadélko“, poněmčil jej a zvulgarizoval (Müller 

1931). Miroslav Rutte (1931) v Národních listech vysvětloval tyto 

změny vídeňskou „Gemütlichkeit“, jež by nesnesla společenskou 

kritiku. I tak však představení zůstalo podle většiny kritiků působivé, 

přestože Jaroslav Paulík v Prospektu  soudil, že „v Pallenbergově 

podání nezbývá věru z Haškova Švejka nic“ (Paulík 1931, s. 18).        

Vratmě se však k Piscatorově Berlínské inscenaci. Její technické 

novátorství velmi zvýšilo náklady, jež bylo třeba kompenzovat 

zvýšenou cenou vstupného. To v konečném důsledku vedlo k tomu, 

že se představení místo proletariátu divácky účastnila hlavně střední 

třída, čímž dostal program politické aktivizace vážnou trhlinu (Petr 

1963, s.  111, 114). 

Přesto se i díky této dramatizaci staly Osudy poměrně záhy 

knihou velmi oblíbenou. Podle Petra (1963, s.  116–117) to souvisí 

s celkovým zájmem o  válečný román v Německu na konci 20. let. 

Překlad Osudů se tedy objevil ve správný čas. Poměrně záhy navíc 

Švejk v Německu zdomácněl a stal se politickým symbolem, proti 

němuž se vymezovala pravice a který využívlala levice, a to i ve 

volební kampani: 

„Für die Linke war er die Verkörperung des Kampfes gegen alles 

Gottesgnadentum, allen falschen Autoritätsglauben und die Pest des Militarismus, 

                                       

40 V Bibliografii Jaroslava Haška (Mědílek 1983, s.  207–262) je k dispozici 

seznam švejkovských inscenací a Švejkem inspirovaných her z celého světa, a to 

i nerealizovaných. 
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die Rechte schildert ihn ihren aufhorchenden Lämmchen als Inkarnation der 

Drückebergerei und des Defaitismus.“  (Reiner 1929).  

Úspěch Osudů zejména v Německu pak ovlivnil i příjmání knihy 

českou kritikou, ve kapitole 5 byla už řeč o  zásadním rehabilitačním 

článku J. O. Novotného (1926). 

Švejkovu kritiku militarismu a byrokracie vítal Walter Hoyers 

v článku Aus der Prosadichtung der letzten Jahre v Hefte für 

Bücherwesen r. 1928. Zmiňoval jej i osmý svazek nejautoritativnější 

německé encyklopedie Der Große Brockhaus z r. 1931, i když 

s mnoha nepřesnostmi (Petr 1963, s.  119, 210). V Německu se tedy 

Švejk stihl ještě před nástupem Hitlera etablovat i jako skutečná 

literatura.  

V roce 1933 se v Německu chopili moci nacisté a Švejk se octl 

mezi knihami, které byly 10. května 1933 páleny na hranicích (Pytlík 

1983, s.  417–418; Petr 1963, s.  122). Piscator i Brecht byli nuceni 

svou vlast opustit. I v emigraci se však Švejkem zabývali. Oba se, 

zřejmě nezávisle na sobě, snažili prosadit natočení filmu se 

švejkovskou tematikou ve Francii. Tento film měl zaujmout 

milostným příběhem, na jehož pozadí měl působit agitačně ve smyslu 

jednotné fronty všech proti nacismu. Proto byl také děj přesunut ze 

starého Rakouska do aktuální současnosti. To, že žádný film nakonec 

nevznikl, připisuje Petr (1963, s.  125) následkům skandálu kolem 

filmového zpracování Třígrošové opery. 

Ke švejkovskému tématu se Brecht vrací za druhé světové 

války. V průběhu roku 1943, vzniká drama Schweyk im zweiten 

Weltkrieg (Petr 1963, s.  144). Oproti Piscatorově provedení je spíše 

než o  dramatizaci románu na místě hovořit o  samostatném 

kreativním zpracování švejkovské látky (Brecht 1958). Jak už 

prozrazuje název, ocitá se hlavní hrdina Osudů ve víru druhé světové 

války. Jeho protivníci už nejsou představitelé starého Rakouska, ale 

nacističtí pohlaváři. Jejich rozhovory tvoří pásmo vysoké politiky, jejíž 

rozhodnutí se pak promítají do života malých lidí – tj. Švejka 
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a ostatních českých postav. Arcivévodu Ferdinanda nahrazuje ve 

známé úvodní scéně Hitler, tématem Švejkova hovoru je neúspěšný 

atentát na Adolfa. Civilní strážník Bretschneider zde vystupuje jako 

agent gestapa, Baloun, kterému zůstala žravost, jako fotograf. Příběh 

o Balounově žravosti a troše uzeného tvoří druhou dějovou linii. 

Hospodu „U Kalicha“ vede Anna Kopecka, která v šesté scéně 

provokuje přítomné členy SS českým lidovým tancem. Její milostný 

vztah s řezníkem Prochazkou je třetí částí dramatu. Pojivem všech 

linií je Švejk a jeho příběh. Mimo kombinace vysoké politiky 

a lidového pohledu uplatňuje Brecht ve hře v hojné míře také zpěv 

a tanec.  

Švejk ukradne pro předáka SS Bullingera psa, který patří 

českému udavači Vojtovi. Je zatčen a ve vězení se setkává s Vojtou, 

mezitím rovněž zatčeným za to, že obvinil SS z krádeže psa. Domluví 

si spolu sraz po válce U Kalicha. Švejk je za trest vyslán na východní 

frontu do boje o  Stalingrad. Pochoduje vánicí na Stalingrad. Nakonec 

se potkává s nadživotně velkým Hitlerem, který neví kudy dál a ptá 

se Švejka na cestu. Švejk mu vysvětlí, že nemá kam jít a nemůže ani 

zůstat stát, jinak umrzne. Pak Švejk začně zpívat a jeho zpěv končí: 

„Und ich sags dir ganz offen, daß ich nur noch nicht weiß/ Ob ich auf 

dich jetzt schieß oder fort auf dich scheiß“ (Brecht 1958, s.  130). 

Celá hra pak končí písní o  Vltavě (Lied von der Moldau), kterou 

zpívají všichni herci. 

Brecht se sice drží základní koncepce epického divadla, hra je 

však vystavěna prostředky dramatické kompozice – všechna dějová 

pásma se totiž nakonec sjednotí (Petr 1963, s.  151). Přes tento 

a četné další zásadní rozdíly lze mezi hrou Schweyk im zweiten 

Weltkrieg a dřívější Piscatorovou koncepcí vidět celou řadu styčných 

bodů. Závěrečná scéna s Hitlerem je analogií Švejkova rozhovoru 

s Bohem, kterou Piscator nakonec vypustil. Obě tyto scény využívají 

rozdílu ve velikosti mezi postavami. Stejně jako před Bohem ztrácí 

postupně Švejk (i divák) před Hitlerem respekt. 
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Dalším styčným bodem s Piscatorovým provedením je jazyk. 

I tentokrát Švejk hovoří němčinou se silným českým přízvukem 

a mnoha bohemismy v syntaxi. Brechtovi se údajně velmi líbil 

překlad Grete Reinerové (Petr 1963, s.  153), jak už jsem naznačil 

výše. Některé pragismy, které v něm nelezl, pak dokonce použil i ve 

svých dalších hrách: např. Flüchtlingsgespräche a Kaukasischer 

Kreidekreis (Petr 1963, s.  153). Hra byla poprvé uvedena až po 

Brechotvě smrti, roku 1957 ve Varšavě v překladu Andrzeje Wirtha 

a režii Ludwika Reného se slušným úspěchem.  

Po druhé světové válce vznikly dva německé státy. Švejk zase 

vychází, v původním překladu, a v NDR rychle dosahuje úctyhodných 

nákladů i slušné prodejnosti. Mezi lety 1953–1960 se prodalo na 

110000 exemplářů knihy (Petr 1963, s.  137). Narozdíl od 

Československa se však v NDR neodehrávala žádná zásadní polemika 

o  interpretaci románu i jeho hlavního hrdiny (Petr 1963, s.  137). 

První recenze nového vydání Osudů z pera Hilde Standfestové 

(Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des 

Weltkrieges v periodiku Die Buchbesrpechung z roku 1953) se drží 

Fučíkovy interpretace z roku 1928 (Petr 1963, s.  137). v tomto 

směru se tedy totalitní NDR nijak neliší od totalitní ČSR a později 

ČSSR. V obou zemích je Švejk nepřítelem buržoazního imperialismu. 

V roce 1954 se k románu vyjadřil v periodiku Heute und Morgen  

článek Der k. k. Kretenismus soll leben! Tillyho Bergnera. Bergner 

soudil, že se Švejk stával stále aktivnějším bojovníkem (Petr 1963, 

s.  137).  

Günter Jarosch se 16.6. 1955 v Berliner Zeitung zabýval 

hranicemi aktualizace románu (Petr 1963, s.  137). Pro Friedricha 

Alberta byl v roce 1958 Švejk pravou postavou z lidu s rysy českého 

charakteru, která odkrývá nemožnost starého Rakouska (Petr 1963, 

s.  137). 

V stejném roce je poprvé (a také poprvé v němčině vůbec) 

v NDR hrána Brechtova hra Schweyk im zweiten Weltkrieg. Erfurtské 
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představení režíroval Eugen Schauba a dosáhl podobného úspěchu 

jako výše zmiňovaná varšavská premiéra. Následovala inscenace 

v Desavě v režii Horsta Dreßlera-Andreße (Petr 1963, s.  150). 

Podobně jako v tehdejším Československu bylo oficiální pojetí 

Švejka v NDR kolektivistické. Dobrý voják byl typickým 

reprezentantem lidové masy. V prostředí reálného socialismu Švejk 

pozbyl aktuálního smyslu a ceněna je toliko jeho historicky pozitivní 

role na cestě k beztřídní společnosti (Petr 1963, s.  138). Přesto 

nebyl podle Petra (1963, s.  138) rozpor mezi historickou 

a aktualizující interpretací ještě zcela překlenut a existovaly rozdílné 

názory. Nebyly však vedeny žádné polemiky, což prý jen ukazuje, že 

se Švejk jako literární postava už bezprostředně nevztahuje 

k důležitým problémům socialistické NDR v 50. a  60. letech.  

Tvrzení o  relativní bezvýznamnosti a překonanosti Švejka jsou 

jasně důsledkem totalitní propagandy. V nové komunistické 

společnosti totiž nemohou z definice existovat problémy způsobené 

nedokonalostí systému, ale pouze chyby jednotlivců; lid zde už není 

utlačován, nýbrž si sám vládne. Ze stejných pozic ostatně 

Pytlík (1953)  napsal svůj článek Haškův Švejk očima dneška, kterým 

už jsem se zabýval ve kapitole 5. Tento článek, podobně jako Petrův 

výklad, končí logickým závěrem, že Švejk představoval historicky 

podmíněnou formou boje za beztřídní společenost. V NDR 

i v Českoslovnesku plnila v této době literatura obdobnou úlohu:   

„Obě strany [tj. Čechoslováci i občané NDR] si uvědomují novou funkci umění 

a literatury v socialismu a chápou jejich význam a závažnost občanského postoje 

spisovatele na poli mezinárodních ideologických rozepří.“ (Jähnichen 1978, s.  88) 

V tehdejším Československu, stejně jako v NDR, tak Švejk 

aktuální význam nemá, zato v buržoazních státech si zachovává 

platnost jako symbol lidového odporu proti imperialistické válce. 

Zdá se, že východoněmecká propaganda obraz Švejka jako 

ztělesnění odporu západního lidu proti své vládě do této míry 

nevyužívala. Asi hlavně proto, že zde přes svou popularitu nebyl 



 168

Švejk zdaleka tak samozřejmou součástí kultury jako 

v Československu. Z dnešního pohledu je proto možno říci, že 

intelektuálové v NDR měli opravdu k dispozici mnohem ožehavější 

témata než případ Švejk. Neznamená to však, že by v této době 

titulní postava Osudů ztratila na aktuálním významu. Naopak, 

v realitě totalitního režimu je Švejk jako forma přístupu ke světu 

navýsost relevantní. Že se Švejk nemohl ve sdělovacích prostředcích 

uplatnit proti strukturám komunistického státu, bylo vedle jeho 

relativní nedůležitosti pro německé publikum dáno především tím, že 

východoněmecká Sozialistische Einheitspartei Detuschlands (SED) 

ovládala nejen politiku, ale i hospodářství, kulturu a média (Weber 

2003, s.  12). Můžeme-li věřit Wikipedii (2008d), představovaly však 

Osudy v NDR pro svůj odpor k autoritám a anarchistický humor 

oblíbenenou četbou. 

Po druhé světové válce vyšly Osudy také v Rakousku (poprvé ve 

Štýrském Hradci v Österreicher Volksverlag roku 1947, vydány byly 

však pouze první dva díly) a Švýcarsku (v Zürichu, poprvé 

v Büchergilde Guteberg roku 1949, později ještě v Buchclub Ex Libris 

roku 1960) a samozřejmě i v SRN (Petr 1963, s.  138–139). Od roku 

1960 vycházela v SRN verze Osudů autorizovaná československou 

literární agenturou DILIA ve dvou dílech jako „Taschenbuch“ 

u nakladatelství Rowohlt v Hamburku. V NDR je dvoudilné vydání 

k dispozici od r. 1979 (Ulrich 1989, s.  533). V SRN navíc kniha 

vycházela v celé řadě knižních klubů: Bertelsmann (Gütersloh), 

Europ. Bildungsgem. (Stuttgart – Zürich – Salzburg), Dt. 

Buchgemeinschaft (Berlin – Darmstadt – Wien), Dt. Bücherbund 

(Stuttgart – Düsseldorf – Hamburg) (Ulrich 1989, s.  533).  

 Vůbec první západoněmecké poválečné vydání nakladatelství 

Kipenheuer & Witsch (Köln – Berlin) z. r 1953 přineslo silně 

zkrácenou verzi Osudů, což bylo kritizováno v tisku v Československu 

(Švejk v Západním Německu 1961; Dvě stě devadesát osm 

stránek... 1961), v NDR i SRN, kde proti krácení vystoupil Heinrich 
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Böll, jehož článek přinesl v překladu i český tisk (Švejk v Západním 

Německu 1961). Vynechány byly zejména některé pasáže kritické 

k církvi, některé vtipy o židech a části, kde jsou zesměšňováni 

důstojníci. Důvodem těchto vynechávek pravděpodobně nebyl úmysl 

nakladatelství posluhovat bonnské vládě, jak soudí článek, ale spíše 

jeho snaha knihu prodat. Bezprostředně po válce se v německé 

společnosti o  Třetí říši a všem, co ji připomínalo, prostě příliš 

nehovořilo. Stejně jako nebylo společensky vhodné zesměšňovat 

vojáky, kterých přece za vlast a za vůdce tolik položilo život. V tomto 

duchu je podle mě třeba chápat i předmluvu Alfreda Polgara 

k tomuto vydání (výtah přináší Petr 1963, s.  139). Polgar totiž 

hovoří o  protivnících Švejka, na prvním místě o  nepříteli válečném. 

Petr (1963, s.  140) celkem správně namítá, že Švejk v románu do 

bojů vůbec nezasáhne a jeho jediným protivníkem je byroktraticko-

vojenská mašinérie nebo, řečeno se Sylvií Richterovou (1997a), 

prostě blbost.  

Satira originálu byla otupena také při divadelní inscenaci 

Hamburger Kammerspielen v roce 1955. Režisér Thaddäus Troll 

napsal do programu, že se hra k ničemu nevztahuje, narozdíl od 

Brechta, který do své aktualizace vnesl společenskou kritiku. Podle 

recenzenta časopisu Die Weltbühne Paula Hilberta hra tím, že mezi 

scénami zněl Radeckého pochod, nabádala k militarismu, byť k jeho 

veselé vídeňské variantě (Petr 1963, s.  141). Dlužno však říci, že se 

východoberlínská Die Weltbühne, i když snad v menší míře než jiné 

východoněmecké tiskoviny, v této době už řídila ideologií SED. 

Západoněmecká premiéra Brechtovy hry Schweyk im zweiten 

Weltkrieg 22. května 1959 v režii brechtovského specialitsty Harryho 

Buckwitze ve Frankfurtu nad Mohanem zavdala příčinu k poměrně 

živé, byť krátké polemice. Publikum hru přijalo s nadšením a vedení 

divadla se rozhodlo uspořádat o  hře diskusi (Petr 1963, s.  150). 

Zúčastnili se jí mnichovský profesor Erich Franzen; hudební teoretik 

a skladatel Hanns Eisler, autor hudby hymny NDR a zhudebnění 
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Brechtova Anmut sparet nicht noch Mühe; Elisabeth Hauptmannová, 

Brechtova spolupracovnice a vydavatelka jeho děl; Erich Engel, 

filmový režisér a Brechtův spolupracovník; další Brechtův 

spolupracovník Manfred Wekwerth, divadelní režisér a pozdější 

vedoucí Berliner Ensamble;  Teo Otto, významný německý jevištní 

výtvarník, který rovněž spolupracoval s Brechtem a vytvořil také 

kulisy pro tuto Buckwitzeho inscenaci; Joachim Kaiser, redaktor 

Süddeutsche Zeitung a později profesor dějin hudby;  Siegfried 

Unseld, šéf nakladatelství Suhrkamp, a sám Buckwitz (Wikipedia 

2008e, 2008f, 2008g, 2008h, 2008ch, 2008i, 2008j, 2008k). Diskuse 

pak pokračovala na stránkách tisku. Objevilo se v ní celé spektrum 

interpretací.  

V periodiku Mittleschwäbische Nachrichten zastával Hermann 

Dannecker tezi, že (Brechtův) Švejk je oportunista, který chce jenom 

přežít (Petr 1963, s.  158). Münchner Merkur psal o  tom, že Švejk 

má i na veselohru až příliš neuvěřitelné štěstí a nemůže proto jako 

typ sehrát roli Hitlerova protihráče (Petr 1963, s.  158). 

Realističností hry se zabýval i deník Frankfurter Allgemiene 

Zeitung. Hans Schwab-Felisch v něm došel k závěřu, že 

v brechtovském Švejkově světě se zlo mění na panoptikální atrakci 

a tím je v podstatě eliminováno, aniž by bylo nějakým způsobem 

zvládnuto a překonáno. Podobně chápal hru Ulrich Seelmann-Eggbert 

v Mannheimer Morgen. Je podle něj obtížné uvěřit, že lze příslušníky 

SS z místnosti vystrnadit lidovým tancem. Ještě kritičtější byl 

v Düsseldorfer Nachrichten Georg Hensel. Nacisté prý dokázali 

páchat ta největší zvěrstva s klidným svědomím – a pokud by  Švejk 

opravdu žil v době jejich diktatury, nepřežil by ani svůj první šprým. 

List Tanusbote napsal, že prezentovat zlo neškodným způsobem je 

nebezpečné – a Švejk se vým pražským humorem prostě nepřísluší 

prostředí totálního teroru (Petr 1963, s.  159).  

Do debaty zasáhl i snad dnes vůbec nejvýznamnější žijící 

německý intelektuál, Jürgen Habermas, tehdy ještě relativně mladý. 
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Kladl si otázku, zda komika, jíž hra nacismus vystavuje, nepůsobí 

kontraproduktivě, zda hra v očích diváků nacistické zlo nezlechčuje 

a nemění jej v nepodařenou taškařici (Petr 1963, s.  159). 

Našly se nicméně i pozitivní ohlasy, i když jich bylo méně. 

Rheinischer Merkur soudil, že zdravý smích je nejlepším lékem na 

komplexy a proti hákovým křížům. Deutsche Woche nazvala 

pohostinské představení frankfurtského souboru v Essenu 

protifašistickou demonstrací (Petr 1963, s.  159).  

 Tyto pozitivní ohlasy podle Petra (1963, s.  160) viděly hru 

optikou aktualizace, tj. boje proti nacistickým reminiscencím v SRN. 

Negativní kritika chápala Švejka historicky. Z hlediska 

ideálnětypických kategorií, jimiž jsem se snažil popsat chápání 

Švejka v českém kontextu, náleží jak historizující, tak aktualizující 

přístup k tomu typu interpretace, která hledá hodnoty v díle samém. 

Ostatně samotnou Brechtovu dramatizaci chápal Kesseler Post jako 

chvalozpěv bolševizmu (Petr 1963, s.  159). O  otevřenosti či 

hravosti takovéto interpretace pak samozřejmě nemůže být ani řeči.  

 Až na výjimky hledala i západoněmecká kritka v Osudech 

hodnoty. Die Literaturen der abenländischen Völker E. Brennera 

v hodnocení Haška doslova převzal negativní hodnocení Arne Nováka 

(Petr 1963, s. 215). Geschichte der fremdsprachigen Weltleteratur 

z r. 1949 zdůrazňuje Švejka jako komický lidový typ. Lexikon der 

Weltliteratur H. Kindermanna a M. Dietricha soudí, že Osudy jsou 

pacifistickým románem, který satiricky zobrazuje národní boj Čechů 

za Rakouska. Willi Koch ve slovníku Musisches Lexikon z r. 1956 vidí 

v Osudech román antimilitaristický (Petr 1963, s. 215).  

Švejk se také těšil oblibě západoněmeckých spisovatelů 

Leonharda Franka a Hanse Ericha Nossacka, kteří se kriticky zabývali 

nacistickou a válečnou minulostí Německa a viděli ve Švejkovi účinný 

symbol. V Západním Německu naráželi, a naopak na východě se 

(převážně z politických důvodů) těšili značnému uznání (Petr 1963, 

s.  97) – Frank obdržel státní vyznamenání NDR i SSSR (Wikipedia 
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2008l). Heinrich Böll přisoudil roku 1956 v článku pro časopis 

Akzente Švejkovi čestné místo v kabinetu bytostných nevojáků. 

Švejk je podle něj nevoják svou přirozeností a ukazuje absurditu 

vojenského aparátu tím, že vzal doslova rozkaz sloužit císaři až do 

posledního dechu – a přitom je nesmrtelný (Petr 1963, s.  142). Tito 

spisovatelé chápali Švejka z pozic sofistikovanějšího pacifismu, 

v nižších patrech kultury se však Švejk stává prostě šaškem 

s legrační němčinou a z jeho pacifismu zůstává jenom karikatura.  

Kritiku si od Petra (1963, s.  141) vysloužilo západoněmecké 

filmové zpracování Švejka. Scénář napsal Hans Jacoby, film režíroval 

Axel von Ambesser a hlavní roli v něm hrál Heinz Rühmann. Petr 

kritizuje zejména hrdinnou smrt nadporučíka Lukáše, která je 

naprosto proti duchu Haškova románu a absenci postav poručíka 

Duba a polního kuráta Katze. V tomto filmu se rovněž uplatňuje 

komika němčiny s českým přízvukem, kterou začala Grete Reinerová 

svým překladem. 

Z komiky české němčiny těží i šestidílný televizní film, který 

vznikl r. 1972 v koprodukci německé veřejnoprávní stanice ZDF 

a rakouské ORF. Hlavní role se zhostil rakouský komik Fritz Muliar, 

režíroval Wolfgang Liebeneiner. Ze všech švejkovských filmů dosáhl 

mezi diváky největšího úspěchu právě tento (Ulrich 1989, s.  546–

537). Jednalo se už o  druhý Lebeneinerův švejkovský film. Ten 

první, Schwejks Flegeljahre, vznikl v roce 1963 a hlavní roli v něm 

hrál Peter Alexander (Wikipedia 2008b).  

Na okraj je ještě třeba zmínit švýcarskou adaptaci Švejka. Jejím 

autorem je textař a herec kabaretu Cornichon Alfred Rasser. Ten 

hraje také hlavního hrdinu, švýcarského brance (Hilfdienst-Soldat) 

Theophila Läppliho (Müller-Schaffner 1989). Děj je přenesen do 

Švýcarska za druhé světové války, patrná je inspirace dramatizací 

Broda a Reimanna (Müller-Schaffner 1989, s.  516). Kupodivu staví 

i tato hra na dialektu: na basilejské švýcarské němčině. 
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Podobně okrajovou záležitostí je švejkovská muzikálová 

inscenace Pavla Kohouta uvedená v Hamburku r. 1967 (Kasess 2005, 

s 55), vídeňské drama Sabotér Švejk Rudolfa Weyse z roku 1946 

(Březovský 1946) či americko-česká opera skladatele Roberta Kurky 

a libretisty Lewise Allana. Evropskou premiéru měla v Drážďanech 

roku 1959 (Mědílek 1983, s.  235) a podle komunistických kritiků 

byla velkým úspěchem (Böhm 1959). Dlužno říci, že i v ní je Švejk 

„pasivní rezistent se zlatým srdcem“ (Seeger 1960) a jeho charakter 

je tedy zjednodušen.   

Jazyková komika české němčiny se uplatňovala také na 

nahrávkách. Právě Fritz Muliar namluvil r. 1967 Švejka na 

dlouhotrvající gramofonovou desku (DSC 13 906) Decca 

(Gregor 1967, s.  20–23). Z komiky české němčiny těžil i Helmut 

Qualtinger v rozhlasové hře z 80. let 20. století (Kasess 2005, 

s.  57).  

Přesto se objevily i náznaky otevřeného chápání. Podle Kleines 

Lexikon der Weltliteratur z r. 1954 Hermanna Pongse Osudy ruší 

jakékoliv resentimenty (Petr 1963, s. 215). Švejka zmiňuje také 

kniha Horsta Geyerse s přiléhavým názvem Über die Dummheit 

z roku 1958. Ve svých vzpomínkách Die literarische Welt se ke 

Švejkovi v témže roce vrací také Willy Haas (Petr 1963, s.  215). 

Hrdina Osudů se podle něj vzpírá jakékoliv politizaci, protože Švejka 

zajímá jenom jeho vlastní kůže a vše ostatní je mu lhostejné, jde mu 

o  legraci (Petr 1963, s.  215). 

 Přestože po druhé světové válce se v Německu nenavázalo na 

odkaz meziválečné kritiky (Pytlík 1983, s.  418), zůstavá Švejk pro 

Němce (a v jazykově německém prostředí vůbec) nejznámější českou 

knihou – Ernst Schremmer r. 1960 v článku Dreigetilte tschechische 

Literatur v Der Remter přiřadil Haška k Němcové a Bezručovi do 

skupiny jediných tří českých literátů, kteří mají světovou úroveň 

(Hrzalová 1962, s.  230). Manfred Jähnichen (1978, s.  87) uvádí 

Osudy jako příklad produktivních česko-německých literárních 
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vztahů. Haška Zařazovaly i lexikony světové literatury – jak 

východoněmecké (Steiner 1965, s.  281), tak západoněmecké (von 

Wilpert, s.  672) a  všeobecné encyklopedie (Schweizer Lexikon in 

sieben Bänden 1946; Das Neue Fischer-Lexikon in Farbe 1981; 

Meyers Neues Lexikon 1973; Das Große Brockhaus 1954; Der Große 

Herder 1957). 

Důležitou součástí recepce švejkovské látky byly také ilustrace 

Josefa Lady (Lambert – Schäfer 1989). V roce 1961 vznikla také 

kniha Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in Bildern. 

Přestože se původně jednalo o  počin východoberlínksého 

vydavetelství Eulespiegel a české Artie, r. 1977 ji převzalo 

i hamburské nakladatelství Rowohlt, Die Abenteuer des braven 

Soldaten Schwejk in Bildern (1983) pak v překladu Rudolfa Feigla 

vyšly i v Kolíně nad Rýnem. Ladovy ilustrace se také využívaly při 

švejkovských inscenacích německými soubory a objevily se i na 

pohlednicích41 a dokonce i na talířích a kuchyňských utěrkách. Švejk 

se takto mění na symbol bodrého (Ulrich 1983, s.  541), láskyplného 

a mírumilovného světa, jakéhosi pozdního biedermeieru, kde vše zlé 

je jen legrační historkou. Tato interpretace přirozeně navazuje na 

pasivní pojetí Švejka, které bylo patrné i u řady německých 

literárních kritiků – do určité míry už v průlomové recenzi Maxe 

Broda –, nyní jsou ovšem všechny ostatní aspekty a dvojznačnosti 

potlačeny. Nutno říci, že tento obraz Švejka intenzivně podporuje 

také český turistický průmysl (Schamschula 2004, s.  194). 

Povědomí o  Švejkovi je v současném německy mluvícím 

prostředí určováno především právě obrazem Švejka v turistickém 

průmyslu a filmu. Tento Švejk je vlastně dokonale odpolitizovaný 

a dokonale lidový a bývá často asociován, i díky svému akcentu, 

s Rakouskem, pravlastí biedermeieru. V recenzi na Qualtingerovu 

                                       

41 Reklamu na ně se nachází na zadní předsádce knihy Die Abenteuer des 

braven Soldaten Schwejk in Bildern (1983). 
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švejkovskou rozhlasovou hru, o níž byla řeč výše, je dokonce Švejk 

považován za typického představitele národně rakouské literatury 

(österreichische Nationalliteratur), za „volkstümliche Hanswurstfigur“ 

(Kasess 2005, s.  57). Švejk se stal opravdu součástí (jazykově) 

německé kultury a to v pražské němčině Grete Reinerové (Ulrich 

1983, s.  541), kterou dále rozvíjejí konkrétní divadelní představení.  

  Přestože i tento německý Švejk dokáže být šibalem – třeba na 

fotbalovém hřišti, kde se pro německé komentátory stává oblíbeným 

epitetem pro šikovné české fotbalisty. Hlavní prvkem této postavy 

nicméně zůstává už zmíněná pohodovost. S ní pracuje i název 

švejkovského muzikálu Schweyk it easy, který režíroval Elmar 

Ottenthal (Eschka 2001).  

Winfried Baumann (1983, s.  252) tvrdí, že Švejk do určité míry 

slouží jako karikatura národního typu. Podle Miloše Herolda (1999) se 

tato karikatura v německém prostředí objevuje skoro vždy, když je 

řeč o  Češích. Christina Kasessová (2005) se snaží ve své práci 

dokázat, že chápání Švejka v německém prostředí a skrz něj také 

vnímání Čechů jako národa je ovlivněno lokalizujícím překladem 

Grete Reinerové.  

Jistě, obraz Švejka u průměrného německého rodilého mluvčího 

je samozřejmě jiný než obraz Švejka v úvahách českých intelektuálů 

typu Přemysla Blažíčka nebo Sylvie Richterové. Otázkou však je, zda 

se nějak zásadně liší populární chápání Švejka v jazykově německém 

zahraničí od populárního pojetí této literární postavy v českém 

prostředí. Stejně jako německého nebo rakouského konzumenta 

kultury totiž i na průměrného konzumenta českého působí zejména 

film a obraz. Dojem ze  Švejka je v české populární kultuře obdobný: 

„To chce klid!“, pivo a fajfka, tedy pohoda, maximálně „Nestřílejte, 

jsou tu lidé“, tedy odpor k válce.  

Vulgarizaci Švejka a jeho přeměnu v jazykovou frašku lze těžko 

vyčítat překladatelce. Švejk jako postava i jako román je od samého 

počátku víceznačný a nabízí silný komický zážitek i čtenáři, který od 
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počátku rezignuje na hlubší přemítání o  jeho smyslu. Ostatně 

umělecká díla vzniklá v jazykově německém prostředí 

v bezprostřední návaznosti na překlad zdůrazňovala Švejkovu aktivní 

roli na cestě ke komunismu (Piscator) či v boji proti nacismu 

(Brecht). Pevnou součástí tohoto pojetí bylo také užití dialektu, resp. 

Kleinseitner Deutsch (ať už autentické nebo ne). Cítíme-li potřebu 

vyčítat německému prostředí vulgarizaci Švejka, a hledat 

konkrétního viníka, nabízí se nejsnadněji Pallenberg a jeho 

představení z konce 20. let 20. století. Podobnou cestou jako 

rakouský komik se však už dříve vydaly české divadelní soubory 

a také filmy s Karlem Nollem. 

 Ve Východním Německu navíc oficiálně velmi dlouho 

dominovalo Fučíkovské (potažmo obecně marxistické) meziválečné 

československé pojetí. Nejpozději s koncem NDR sice tato 

interpretace vzala za své, nicméně i tak ukázala, že mezi 

lokalizujícím překladem a pasivní lidovou interpretací Švejka není 

přímá souvislost.  

V poválečné německé recepci není postmoderní (vysoká) 

interpretace Švejka opravdu zastoupena příliš silně. Roku 1983 se 

sice v Bambergu konalo první mezinárodní Haškovské sympozium, 

valnou část účastníků však tvořili českoslovenští emigranti. Přesto 

zde zaznělo i několik příspěvků z německého prostředí (Ambros 

1989; Pazi 1989; Wedel 1989; Schamschula 1989). Veronika 

Ambrosová a Erwin Wedel se zabývali strukturou vyprávění: 

Ambrosová přirovnávala Švejka k Šeherezádě, která je toliko funkcí 

různých narativních postupů a Wedel dospěl na základě teorie Juriho 

Lotmana k názoru, že Švejk se svou cykličností blíží mýtu. Walter 

Schamschula (1989) chápe Švejka jako postavu principiálně 

otevřenou interpretaci: čtenář se rozhoduje, zda Švejka chápat jako 

pošetilce či prohnaného sabotéra. V každém případě však podle něj 

zesměšňuje systém kolem sebe. Této interpretace se Schamschula 

drží i Ve svých dějinách české literatury (2004, s.  190–199, zejm. 
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s.  196, kde Schamschula hovoří o  demaskování systému).  

K otevřeným interpretacím je možno přiřadit i překlad Kosíkova eseje 

z r. 1969 Schwejk und Bugulma oder Die Enstehung des großen 

Humors (Kosík 1999) v knize Der Urschwejk und anderes aus dem 

alten Europa und dem neuen Rußland (Hašek 1999) a doslov Hanse-

Dietera Zimmermana (1999) tamtéž. 
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11. Závěr 

Chápání Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za 

světové války prošlo jak v českém, tak v jazykově německém 

prostředí od 20. let 20. století celou řadu změn. 

Přestože (nebo spíše právě proto), že v postavě Švejka mnozí 

spatořovali typického českého člověka, oficiální česká kritika 

o románu zpočátku mlčela. I díky impulzům z jazkově německého 

prostředí, pro něž Švejka objevil Max Brod a v kterém byl od roku 

1926/1927 k dispozici překlad románu Grete Reinerové, se postoj 

české kritiky postupně rozrůzňoval. 

Etablovaná literární kritika (Arne Novák), národovci (Viktor Dyk) 

i katolíci (Jaroslav Durych) román kritizovali, protože nevyhovoval  

ideálům, k nimž měl podle nich národ směřovat. Švejk pro ni byl 

zbabělcem, ulejvákem, neznabohem, ztělesněním nejnižších lidských 

pudů. Švejka naopak hájila především mladá komunistická kritika 

(Julius Fučík), jež v něm viděla předvoj nového komunistického řádu. 

Zatímco odpůrci Švejka kritizovali Haškův styl jako neliterární, jeho 

zastánci naopak vyzdvihovali jeho lidovost a realismus v souladu 

s dobovou levicovou estetikou. S rostoucí hrozbou nacismu rostla 

míra Švejkova aktivismu v komunistické interpretaci. Aktivistické 

pojetí Švejka hledalo oporu i v Haškově činnosti v Rudé armádě. Po 

únoru 1948 se Osudy a Hašek vůbec stávají součástí kánonu 

socialistické literatury podle kritérií tehdějších ideologů; vyzdvihuje 

se lidovost a realismus románu. Švejkova aktivismu však už 

v komunistické společnosti není zapotřebí. Šedesátá léta přinášejí 

nové pohledy na román a polemiky o jeho chápání patří k důležitým 

událostem intelektuálního života v Československu. Vedle starých 

interpretací se objevuje i nové pojetí: Osudy jako čtenářům se 

otevírající hra s vyprávěním, jež se vzpírá systému a klade důraz na 

komiku. V normalizaci se interpretační východiska vrací zpět do 50. 
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let, přestože ideologické ostří interpretace je v 80. letech již značně 

otupeno. Pád železné opony otevírá v československé oficiální kultuře 

bránu postmoderním přístupům, jež se už předtím uplatňovaly 

v samizdatu a v exilu. V oficiálním diskurzu se, obohacená o nové 

významy, vrací interpretace Osudů jako otevřené komické hry. Tato 

interpretace upouští od pojetí Osudů jako díla realismu čerpajícího 

z lidovosti. Zároveň také odmítá hodnotit titulní postavu prizmatem 

aktivismu nebo naopak pasivity a vyzdvihuje otevřenost románu vůči 

hodnotám čtenářů: to, že dílo hodnoty explicitně nezmiňuje 

neznamená, že je čtenář nevnímá. 

V jazykově německém prostředí se Osudy těšily od počátku 

značné přízni čtenář§. Liberální pražská německá komunita dílo 

nadšeně přijala. Osudům  přála také poměrně liberální atmosféra 

Výmarské republiky druhé poloviny 20. let 20. stol. Základní póly 

hodnocení románu byly obdobné jako v Československu, obavy ze 

špatného vlivu na rozvoj a pověst národa byly však německém 

prostředí vzhledem k odlišné historické situaci zastoupeny méně. 

Románu se také dostalo uznání od německé kritiky, a to nejen 

komunistické (Becher), ale narozdíl od Československa, i občanské 

(Tucholsky). S mimořádně podnětnou a navýsost aktuální 

interpretací postavy Švejka vystoupil pražský liberální intelektuál 

Pavel Eisner, podstatně většího vlivu však, zejména díky dramatizaci 

Erwina Piscatora, dosáhlo komunistické pojetí Švejka jako prvku 

narušujícího buražoazní řád a jako ztělesnění aktivního pacifismu. 

I v tomto pojetí hrála významnou úlohu lidovost románu. 

Na Piscatorovu dramatizaci navázal volným zpracováním 

švejkovské látky jeho spolupracovník Bertolt Brecht. Brechtův 

Schweyk im zweiten Weltkrieg staví Švejka do boje proti 

nacistickému Německu.  

Po druhé světové válce dominovala v NDR oficiální komunistická 

interpretace, jejíž zdroje sahaly přes Brechta a Piscatora až 

k předválečným pracím Julia Fučíka. V SRN byl naopak humor Osudů 
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zpočátku zjemňován tak, aby nebyly jitřeny ještě čerstvé rány 

z druhé světové války. Protože Švejk stál, s výjimkou intenzivní, ale 

krátké diskuse v souvislosti s uvedením Brechtovy hry Schweyk im 

zweiten Weltkrieg, mimo zájem západoněmeckých intelektuálů, hrálo 

hlavní úlohu jeho populární pojetí, které prostřednictvím 

švejkovských filmů i divadelních představení, určuje obraz Švejka 

i v současném Německu a německy mluvících zemích, přestože i zde 

existuje několik pokusů o akademickou postmoderní interpretaci 

románu. 

V českém i jazykově německém prostředí pronikl Švejk, zejména 

díky divadlu a filmu, do populární kultury poměrně záhy, v obou 

případech ve zjednodušené formě gagů a veselých historek, 

v německém prostředí těžících i z jazykové komiky české němčiny 

(Kleinseitner Deutsch), která se nabízela už v samotném německém 

překladu Osudů. Tento Švejk se stal symbolem nevzrušeného, 

pasivního  biedermeirovského flegmatismu a jako takový vstoupil do 

širšího kulturního povědomí německé jazykové komunity. Na 

vytváření tohoto obrazu se v posledních dekádách významně podílel 

také turistický průmysl. 

Německý překlad Grety Reinerové zachovává tři hlavní složky 

paradoxního humoru Osudů: míšení vysokého s nízkým v obsahové 

a stylistické rovině, paradoxní souvislosti a rozvoj odbočkou. Překlad 

uspokojivě imituje paralelismus, typickou neústrojnou větnou stavbu 

s dlouhými souvětími a množstvím odboček a neformální lajdácký 

styl na úrovni morfologie. Přestože lze ve třetím případě vůči zvolené 

metodě, substituci Kleinseitner Deutsch za obecnou češtinu, vznést 

výhrady – zejména z dnešního pohledu –, bylo užití této 

substandardní vrstvy německého jazyka ve své době plně funkční. 

Překladatelce lze nicméně vytknout, že Kleinseitner Detusch v menší 

míře uplatnila také v pásmu vypravěče a postav, kde v originále stojí 

spisovná čeština.  
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I tak však překlad dostatečně napodobil účinek originálu, dosáhl 

značného komerčního úspěchu, představil Osudy německy 

hovořícímu publiku a ovlivnil i pohled na román v domácím prostředí, 

které na úspěch Švejka v Německu muselo reagovat. Dodnes zůstává 

překlad Grete Reinerové překladem jediným.  

Vzhledem ke komerčnímu úspěchu německého vydání Osudů lze  

konstatovat, že překladatelka naplnila skopos zadavatele – 

nakladatele Synka, postulovaný autorem této práce. A to přesto, že 

zejména redakční práce a věcné chyby, nesystematičnost v převodu 

textové vícejazyčnosti a v práci s vysvětlivkami a vůbec lajdáckost 

překladu, která paradoxně připomíná lajdáckost originálu, nejsou 

plně slučitelné s dnešními přísnými kritérii na překlad expresivních 

textů. 

V roce 1926 však Hašek nebyl světovým klasikem a překlad 

nefinancovalo prestižní nakladatelství. Grete Reinrová zpřístupnila 

zahraničnímu publiku unikátní Haškův humor, který není primárně 

založen na jazykové komice. I díky ní se tak Hašek posléze stal 

skutečně světovým autorem.   

  



 182

12. Resumé 

Cílem této práce je nastínit vývoj chápání Haškova románu 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v českém 

a německém prostředí a na pozadí tohoto vývoje zhodnotit překlad 

románu do němčiny, který provedla Grete Reinerová. 

Východiskem pro hodnocení překladu je pragmatická teorie 

jazyka prezentovaná v pracích Ludwiga Wittgensteina, Donalda 

Davidsona a Richarda Rortyho a pragmatická teorie překladu Hanse 

Veermera a Kathariny Reissové. Základem těchto teorií je důraz na 

sociální interakci a postulát, že celý jazyk se vždy vztahuje k celému 

světu. Kvalita překladu se posuzuje podle naplnění cíle, který stanovil 

zadavatel.  

V první části práce popisuje vývoj pohledu na Osudy v českém 

prostředí. Protože se hlavní postava románu obecně pokládala za 

ztělesnění českého lidu, ovlivňovaly chápání románu politické názory. 

V českém prostředí se vytvořily dvě základní interpretační polohy.  

Zastánci první napadali román a postavu Švejka, protože se 

neslučoval s ideály, jež zastávali. Tyto ideály byly různé, Švejk byl 

odmítán ve jménu morálky, národa i Boha. Záminkou pro odsouzení 

románu se často stával jeho styl, totiž užití hovorové obecné češtiny. 

Zastánci druhé polohy, kteří se rekrutovali zejména z řad 

komunistické levice, Švejka oslavovali jako bojovníka za beztřídní  

společnost a jeho styl chválili v rámci komunistické koncepce 

lidového realistického umění.  

Toto pojetí hrálo ve vysoké kultuře v poválečném 

Československu, s výjimkou krátkého období 60. let, až do roku 1989 

dominantní úlohu. V 60. letech se objevuje nová interpretace 

románu, která se snaží oprostit od prizmatu realismu a lidovosti a 

důraz klade na komiku a otevřenost vyprávění. Toto postmoderní 

interpretační paradigma proti předchozím pojetím odmítá didaktickou 

úlohu díla, to, že by dílo muselo vyjadřovat transcendentální 
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hodnoty, které by si čtenář jeho prostřednictvím osvojil. Tyto 

hodnoty naopak hledá mimo vlastní dílo – ve čtenáři, jemuž se 

román otevírá ke hře. Po roce 1989 hraje toto pojetí v českém 

prostředí hlavní úlohu. 

V jazykově německém prostředí ke ctitelům Švejka  nenáleželi 

jen kritikové komunističtí, ale také kritikové občanští. Na románu si 

cenili především nelítostnou komiku. Kritice velkých hodnot se ve 

Výmarské republice dostalo vřelého přijetí, neboť souzněla 

s některými tendencemi tamního liberálního myšlení. Pavel Eisner, 

pražský německo-židovský intelektuál, dokonce už ve 20. letech 20. 

století předjímal postmoderní interpretace 60. a 90. let. 

Přesto ve druhé polovině 20. let získalo navrch komunistické 

pojetí Švejka jako předstupně revolucionáře. Hlavní zásluhu na tom 

měl Erwin Piscator, který román zdramatizoval ve svém 

avantgardním divadle.  

Toto pojetí pak v emigraci za druhé světové války rozvíjel 

i Piscatorův spolupracovník Bertolt Brecht, který ve hře Schweyk im 

zweiten Weltkrieg vystupňoval Švejkův aktivismus a postavil dobrého 

vojáka do boje proti Hitlerovi. 

Po druhé světové válce dominovala v NDR oficiální komunistická 

interpretace, veskrze totožná s československou. V SRN byl naopak 

humor Osudů zpočátku zjemňován tak, aby nebyly jitřeny ještě 

čerstvé rány z druhé světové války. Protože Švejk stál, s výjimkou 

intenzivní, ale krátké diskuse v souvislosti s uvedením Brechtovy hry 

Schweyk im zweiten Weltkrieg, mimo zájem západoněmeckých 

intelektuálů, hrálo hlavní úlohu jeho populární pojetí, které 

prostřednictvím švejkovských filmů i divadelních představení určuje 

obraz Švejka i v současném Německu a německy mluvících zemích, 

přestože i zde existuje několik pokusů o postmoderní interpretaci 

románu.       

Toto zvulgarizované pojetí nabízí lidový pacifismus 

a biedermeierovskou pohodu a hraje dominatní roli také v české 
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populární kultuře, v níž Švejk samozřejmě už od 20. let hraje 

nesrovnatelně významější úlohu.  

Německý překlad Grety Reinerové zachovává tři hlavní složky 

paradoxní komiky osudů: míšení vysokého s nízkým v obsahové 

a stylistické rovině, paradoxní souvislosti a rozvoj odbočkou. Překlad 

uspokojivě imituje paralelismus, typickou neústrojnou větnou stavbu 

s dlouhými souvětími a množstvím odboček a neformální lajdácký 

styl na úrovni morfologie. Ve třetím případě lze vůči zvolené metodě, 

substituci Kleinseitner Deutsch za obecnou češtinu, vznést výhrady: 

Kleinseitner Deutsch v německém prostředí obohatila švejkovskou 

komiku o aspekt české němčiny, čehož využívá německé divadlo, film 

i rozhlas.  

Užití této substandardní vrstvy německého jazyka bylo však ve 

své době plně funkční, i když lze překladatelce vytknout, že 

Kleinseitner Deutsch v menší míře uplatnila také v pásmu vypravěče 

a postav, kde v originále stojí spisovná čeština. 

Překlad Grete Reinerové představil Osudy německy hovořícímu 

publiku a ovlivnil i pohled na román v domácím prostředí, které na 

úspěch Švejka v Německu muselo reagovat. Dodnes zůstává tento 

překlad jediným převodem Osudů do němčiny. Dosáhl komerční 

úspěch, čímž byl naplněn cíl zadavatele – nakladatele. A to přesto, že 

by jen stěží vyhověl přísným kritériím dnešní doby vzhledem k 

věcným chybám, nesystematičnosti v převodu textové vícejazyčnosti 

a práci s vysvětlivkami a vůbec celkové lajdáckosti, která paradoxně 

připomíná lajdáckost originálu.  

V roce 1926 však Hašek nebyl světovým klasikem a překlad 

nefinancovalo prestižní nakladatelství. Grete Reinrová zpřístupnila 

zahraničnímu publiku unikátní Haškův humor, který není primárně 

založen na jazykové komice. I díky ní se tak Hašek posléze stal 

skutečně světovým autorem. 
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13. Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Magisterarbeit ist es, die Entwicklung der 

Deutungen  des Romans von Jaroslav Hašek Osudy dobrého vojáka 

Švejka za světové války im tschechischen und im deutschsprachigen 

Umfeld zu schildern und vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen 

die deutsche Übersetzung des Romans, Die Abenteuer des braven 

Soldaten Schwejk während des Weltkrieges, von Grete Reiner zu 

bewerten. 

Ausgangspunkt für die Bewertung der Übersetzung ist 1. die 

pragmatische Sprachtheorie, wie sie in den Werken von Ludwig 

Wittgenstein, Donald Davidson und Richard Rorty präsentiert wird, 

und 2. die pragmatische Übersetzungstheorie  von Hans Veermer und 

Katharina Reiss. Im Zentrum dieser  Theorien liegen die beiden 

Prämissen, dass Sprache sozial bestimmt ist und dass sie sich als 

Ganzes auf die Welt als Ganzes bezieht. Die Qualität der Übersetzung 

wird danach beurteilt, inwieweit das vom Auftraggeber festgelegte 

Ziel erfüllt wurde. 

Im ersten Teil der Arbeit wird die Entwicklung der Švejkdeutung 

im tschechischen Umfeld beschrieben. Da die Hauptfigur des Romans 

allgemein für eine Verkörperung des tschechischen Volks- oder 

Nationalcharakters galt, wurde die Deutung stets von politischen 

Anschauungen beeinflusst. Im tschechischen Umfeld bildeten sich so 

zwei Deutungspositionen aus. 

Die Fürsprecher der ersten griffen den Roman und die 

Hauptgestalt an, weil sie jene für unverträglich mit ihren Idealen 

hielten. Švejk wurde im Namen verschiedener Ideale abgelehnt: der 

Moral, der Nation und der Religion. Den Vorwand für die Verurteilung 

des Romans stellte sehr oft der sprachliche Stil dar, nämlich die 

Verwendung des umgangssprachlichen Tschechischen (obecná 

čeština). 
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Die Vertreter der zweiten Position, der vor allem 

Sympathisanten der kommunistischen Linken angehörten, lobten den 

Švejk als Kämpfer für die klassenlose Gesellschaft. In dem Stil des 

Romans sahen sie die Erfüllung des kommunistischen Konzeptes der 

volksnahen und realistischen Kunst. 

Diese zweite Deutung spielte in der hohen Kultur der 

Tschechoslowakei der Nachkriegszeit die dominante Rolle, mit  

Ausnahme  einer kurzen Zeit in den 60er Jahren. In den 60er Jahren 

entstand eine neue Strömung der Švejkdeutung, die versuchte, sich 

von den Prämissen des Realismus und der Volksnähe zu befreien. 

Stattdessen unterstrich sie die Komik an sich und die Offenheit der 

Erzählung. Im Gegensatz zu den vorherigen Interpretationen, lehnt 

dieses postmoderne Deutungsparadigma eine didaktische Aufgabe 

des Kunstwerkes ab. Die Tatsache, dass ein Kunstwerk 

transzendentale Werte ausdrücken und sie dem Leser Nage bringen 

muss, wird nicht mehr als notwendig angesehen. Diese Werte sucht 

die neue Deutung außerhalb des eigentlichen Kunstwerkes – im 

Leser, dem sich der Roman zum freien Spiel bietet. Seit 1989 ist 

dieses Paradigma für das tschechische Umfeld maßgebend. 

Im deutschsprachigen Raum gehörten die Befürworter des 

Švejks nicht nur dem kommunistischen Milieu an sondern  auch dem 

bürgerlichen. Am Roman schätzten sie vor allem die mitleidlose 

Komik. Die Kritik der großen Werte fand in der Weimarer Republik 

einen warmen Empfang, weil sie einigen Tendenzen des dortigen 

liberalen Denkens entsprach. Pavel Eisner, der Prager deutsch-

jüdische Intellektuelle, nahm bereits in den 20er Jahren des 20. 

Jahrhunderts die postmoderne Interpretation der 60er und 90er 

Jahre vorweg. 

Trotzdem war es die kommunistische Deutung des Švejks als 

Vorkämpfer der Revolution, welche maßgeblich blieb. Den größten 

Verdienst daran hatte Erwin Piscator, der den Roman in seinem  

Berliner Avantgarde Theater dramatisierte. 
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An dieser Deutung wurde dann während des zweiten Weltkrieges 

weiter gearbeitet. Bertolt Brecht nahm in seinem Spiel Schweyk im 

zweiten Weltkrieg eine Intensivierung der aktiven Rolle Švejks vor, 

indem er den braven Soldaten gegen Hitler kämpfen ließ. 

Nach dem zweiten Weltkrieg dominierte in der DDR die offizielle 

kommunistische Interpretation. In der BRD wurde hingegen der 

Humor durch Kürzungen entschärft, um nicht Salz in die aus dem 

zweiten Weltkrieg noch frischen Wunden zu streuen. Da sich die 

westdeutschen Intellektuellen für Švejk, mit  Ausnahme einer kurzen 

Diskussion in Zusammenhang mit der Premiere von Brechts Schweyk 

im zweiten Weltkrieg, kaum interessierten, spielte sich die Deutung 

vor allem im volkstümlichen Bereich ab. Die volkstümliche Deutung 

prägt auch im heutigen Deutschland und den deutschprachigen 

Länder entscheidend das Bild des Švejks, obwohl auch einige 

Versuche um eine postmoderne Deutung des Buches vorhanden sind. 

Diese etwas vulgarisierte Deutung, die in Švejk das Symbol für 

volkstümlichen Pazifismus und biedermeierliche Gemütlichkeit sieht, 

überwiegt seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts auch in der 

volkstümlichen Kultur des tschechischen Sprachraums, wo dem Švejk 

natürlich eine weitaus größere Rolle als in Deutschland zukommt. 

Die deutsche Übersetzung von Grete Reiner bewahrt die drei 

Hauptbestandteile der paradoxen Komik des Originals: die 

Vermischung des Hohen mit dem Niedrigen in Inhalt und Form, die 

paradoxen Zusammenhänge und Fortschritt der Handlung durch 

Abschweifen. Der Übersetzung gelingt es den Parallelismus, den 

typisch ungeordneten Satzbau mit langen Perioden, das stetige 

Abschweifen und den informalen, nachlässigen Stil zu imitieren. Im 

Bereich Stil können zwar Einwände gegen die Verwendung von 

Kleinseitner Deutsch (einem deutschen Jargon mit tschechisierter 

Syntax und vielen Besonderheiten in der Lexik) für die tschechische 

Umgangssprache (obecná čeština) erhoben werden. Das Kleinseitner 

Deutsch fügt der originellen Komik nämlich ein Aspekt des 
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tschechisierten Deutschen hinzu, das auch später vom 

deutschsprachigen Theater, Film und Rundfunk ausgenutzt wird. 

Die Verwendung dieser  tschechisierter Sprachschicht war 

allerdings seiner Zeit völlig berechtigt, obwohl der Übersetzerin 

vorgeworfen werden kann, dass sie das Kleinseitner Deutsch im 

kleineren Maße auch im Erzählerbereich und im Bereich einiger 

Figuren angewendet hat, wo im Original Standardtschechisch 

verwendet wird. 

Die Reinersche Übersetzung stellte Hašeks Roman dem 

deutschsprachigen Publikum vor und beeinflusste auch die 

tschechische Romandeutung, die auf den deutschen Erfolg des 

Buches reagieren musste. Bis heute bleibt sie die einzige 

Übersetzung der Osudy ins Deutsche. Sie erreichte kommerziellen 

Erfolg, womit das Ziel des Auftraggebers-Herausgebers erreicht 

wurde. Und das trotz der Tatsache, dass diese Übersetzung den 

heutigen strengen Kriterien, wegen der sachlichen Fehler, der 

unsystematischen Übertragung der textuellen Mehrsprachigkeit, der 

inkonsequenten Verwendung von Fußnoten und der allgemeinen 

Nachlässigkeit, die paradoxerweise sehr an die Nachlässigkeit des 

Originals erinnert, nur schwer gerecht werden könnte. 

Im Jahre 1926 war Hašek jedoch kein klassischer Autor  und die 

Übersetzung wurde von keinem prestigereichen Herausgeber 

veranlasst. Grete Reiner machte dem ausländischen Publikum den 

einzigartigen Humor Hašeks zugänglich, der primär nicht auf 

Sprachkomik beruht. Auch dank der Übersetzerin konnte Hašek 

später Weltruhm erreichen. 
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14. Summary 

The aim of this thesis is to chart the changes in the 

interpretation of Jaroslav Hašek's Osudy dobrého vojáka Švejka za 

světové války (The Good Soldier Švejk and His Fortunes in the World 

War) within Czech and (linguistically) German cultures, and to 

evaluate the German translation of this novel within the context of 

these changes. 

The theoretical framework for the assessment of the translation 

is provided by the pragmatist (pragmatic) theory of language as 

presented in the works of Ludwig Wittgenstein, Donald Davidson and 

Richard Rorty, and by the pragmatic theory of translation proposed 

by Hans Vermeer and Katharina Reiss. At the heart of these theories 

are (1) the premise that language as a whole relates to the whole of 

the world and (2) the emphasis on social interaction in language. The 

quality of translation is assessed according to the translation's 

successful fulfilment of the aim set by the initiator (client). 

The first part of the thesis summarises the interpretations of the 

novel throughout Czech culture. The main character of the novel, 

Good Soldier Švejk, has been held to embody the typical qualities of 

the Czech people, so the interpretation of the novel has always been 

tied to the political convictions of the interpreter. Over time, the 

novel’s various interpretations in Czech culture settled into two 

differing positions. 

The proponents of the first position criticized the novel and its 

main character for not complying with their ideals. Švejk was 

rejected in the name of ethics, the nation and God. The style of the 

novel, which was unusual for its use of colloquial Czech (obecná 

čeština), was used as a pretext for this criticism. 

The backers of the second position, mostly sympathizers of the 

communist left, hailed Švejk as a fighter for classless society and the 
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style of the novel as a role model for the communist aesthetics of 

realism and closeness to the common man (lidovost).  

The second interpretation dominated the high culture in post 

WWII Czechoslovakia until the Velvet Revolution of 1989, with the 

exception of a short period of the 1960's. In the 1960's a new 

interpretation of the novel was born, which attempted to discard the 

communist principles of realism and closeness to the common man 

and to instead emphasize the comical and open nature of its 

narration. This post-modern interpretation paradigm rejects the idea 

that a work of art should be didactic, and that it should express 

transcendental values and impose them on the reader. Instead this 

paradigm maintains that it is in the reader where these values can be 

found and that the work is open for the reader like a game. In the 

Czech high culture, this position prevailed after 1989. 

Within the sphere of the German language, the proponents of 

Švejk were not just communist critics, but also non-communist critics 

from the centre-left. They valued the novel's merciless humour. In 

the Weimar Republic, the criticism of big values gained acclaim, as it 

complied with the liberal currents in the Weimar thought. The novel’s 

interpretation by Prague's German-Jewish intellectual Pavel Eisner 

even predated the post-modern interpretation of the 1960's and 

1990's in the 1920's. 

Despite this rise of non-communist criticism, the communist 

interpretation gained the upper ground in the second half of the 

1920's. The German communist interpretation viewed Švejk as 

a precursor to the revolutionary man. The main reason for the 

success of this interpretation was the 1928 dramatization of Švejk 

performed in an avant-garde Berlin theatre under Erwin Piscator.  

During WWII, Bertolt Brecht elaborated on this communist 

interpretation in his play Schweyk im zweiten Weltkrieg, in which he 

boosted Švejk's activism and made the Good Soldier fight Hitler. 
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After WWII the official culture of East Germany (the German 

Democratic Republic or GDR) was dominated by the official 

communist interpretation; in West Germany (Federal Republic of 

Germany or FRG) the humour of the novel was initially softened so 

as not rub salt in the fresh wounds of WWII. Because the issue of 

Švejk has remained, excluding a short but intense discussion 

following the premiere of Brecht's play, outside of the interests of 

West German intellectuals, the interpretation of Švejk in the pre-

1990 FRG (and in present-day Germany and German speaking 

countries in general) has mainly taken place in the popular discourse, 

which was heavily influenced by Švejk films and theatrical 

performances. Despite this, there have been some attempts at a high 

culture post-modern interpretation of the novel.      

The prevailing, and somewhat vulgar, conception of Švejk, which 

combines popular pacifism and biedermeier-style Gemütlichkeit, has 

also been prevalent in Czech popular culture, where Švejk 

understandably plays a much more prominent role.  

The German translation of Švejk by Grete Reiner preserves the 

three main elements of the novel's humour, viz. mixing the high and 

the low in content and form, drawing paradoxical associations, and 

progressing through digressions. Reiner’s translation imitates the 

parallels, the complex and heavy-handed sentence structure with a 

great number of digressions, and the inconsistently colloquial style 

on the level of morphology. The method of stylistic imitation adopted 

by the translator, viz. the substitution of colloquial Czech by 

Kleinseitner Deutsch (that is German jargon with a fair share of 

Czech syntax and special vocabulary), may be (and has been) 

criticized, as it adds an accent-based aspect to the humour of the 

novel, which has been used in German theatre performances, motion 

pictures and on the radio.  

Even though Kleinseitner Deutsch is not appropriate in the 

narrator’s discourse and in the parts of the officers' discourses where 
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the original uses standard Czech, its use in the 1920’s followed 

a comprehensible logic. 

Grete Reiner’s translation introduced Švejk to German-speaking 

audiences and even influenced the perception of the novel in Czech 

culture, which was then forced to react to the success of Švejk 

abroad. Until today, it remains the only translation of Osudy into 

German.  

Commercially, the translation was a success, which itself fulfilled 

the goal of the initiator (the publisher). Due to flaws, viz. errors of 

content, unsystematic rendition of textual multilingualism, confused 

use of translator's notes, and a general inconsistence which, 

paradoxically, has many parallels in the original, the German Švejk 

might not seem to meet modern criteria for literary translation.  

However in 1926, Hašek had not yet been a classic author and 

the translation could not be financed by a respectable publishing 

house.  Grete Reiner made Hašek's unique humour, which is not 

primarily based on puns or witty language, accessible for the first 

time to audiences outside of Czech culture. It is also thanks to her 

that Hašek has become a part of world's literature.  
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Hartmann, Zdeněk: Haškův „Švejk“ v němčině 
 
Překlad, textová vícejazyčnost a recepce románu v českém a německém prostředí. 
Praha: FF UK, 2008. 
 
Diplomová práce se zabývá recepcí Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války 
od 20. let 20. století až do současnosti. Na pozadí historického vývoje interpretace 
přináší analýzu překladu románu do němčiny Grete Reinerovou se zvláštním 
důrazem na převod textové vícejazyčnosti. Ukazuje, že základní polohy 
interpretace postavy Švejka i románu byly v českém i německém prostředí 
totožné, uplatňovaly se však s různou intenzitou, vždy v závislosti na konkrétní 
politicko-společenské situaci. Díky německému překladu začalo i české oficiální 
prostředí román vnímat jako literaturu. Švejka oficiální kritika i národovci odsoudili 
pro pasivitu z důvodů didaktických a ideologických, levicová kritika naopak ze 
stejných důvodů chválila jeho aktivitu. V 60. letech se objevují tendence vytěsnit z 
interpretace Osudů didaktiku, plně se však prosazují až po r. 1989. V německém 
prostředí je Švejk po 2. sv. válce přítomen především v populární kultuře. Zde se 
zdůrazňuje zejména Švejkova biedermeirovská pohodovost a pacifismus. Přes 
četné věcné chyby německý překlad zachovává tři hlavní složky paradoxního 
humoru Osudů: míšení vysokého s nízkým v obsahové a stylistické rovině, 
paradoxní souvislosti a rozvoj odbočkou. Překlad uspokojivě imituje paralelismus, 
typickou neústrojnou větnou stavbu s dlouhými souvětími a množstvím odboček 
a neformální lajdácký styl na úrovni morfologie, k čemuž zdařile využívá tzv. 
Kleinseitner Deutsch. Naplňuje tím skopos zadavatele, o čemž svědčí i značný 
komerční úspěch překladu a to, že do dnešních dnů se jedná o jediný překlad 
románu do němčiny.  
Hartmann, Zdeněk: Hašek‘s „Švejk“ im Deutschen 
 
Übersetzung, textuelle Mehrsprachigkeit und Rezeption des Romans im 
tschechischen und deutschen Umfeld. Praha: FF UK, 2008. 
 
Die Magisterarbeit beschreibt die Rezeption der Abenteuer des braven Soldaten 
Schwejk seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Auf dem Hintergrund der 
historischen Entwicklung der Interpretation des Romans wird eine Analyse der 
deutschen Übersetzung von Grete Reiner mit Schwerpunkt Mehrsprachigkeit 
durchgeführt. Es zeigt sich das die Grundlagen der Interpretation des Buches im 
tschechischen und deutschen Umfeld identisch sind, das sie jedoch zu 
verschiedenen Zeiten verschieden zur Geltung gebracht wurden, immer in 
Zusammenhang mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage. Dank 
der deutschen Übersetzung wurde der Roman auch im tschechischen Umfeld als 
Literatur akzeptiert. Die offizielle Kritik und die Nationalisten kritisierten  
Švejk/Schwejk aus didaktischen und ideologischen Gründen wegen seiner 
Passivität, die Linke lobte aus denselben Gründen seine Aktivität. Seit den 60er 
Jahren bestehen Tendenzen diese didaktische Deutung zu überwinden, die sich 
allerdings erst nach der Wende 1989 voll durchsetzen können. Im deutschen 
Umfeld ist Schwejk vor allem in der populären Kultur präsent, wo seine 
biedermeierliche Gemütlichkeit und sein Pazifismus hervorgehoben werden. Der 
Übersetzung gelingt es den Parallelismus, den typisch ungeordneten Satzbau mit 
langen Perioden, das abschweifende Erzählen und den informalen nachlässigen Stil 
zu imitieren, wozu mit Erfolg das Kleinseitner Deutsch angewendet wird. Die 
Übersetzung erfüllt den vom Auftraggeber bestimmten Skopos, was unter 
anderem durch den kommerziellen Erfolg und durch die Tatsache, dass es sich bis 
heute um die einzige deutsche Übersetzung des Buches handelt, deutlich wird.  
 


