
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 

ÚSTAV SLA VlSTICKÝCH A VÝCHODOEVROPSKÝCH STUDIÍ 

LINGVO-STYLISTICKÝ ROZBOR , 
ROMANU "ZVEZDNYJ BILET" 

V.P. AKSENOVA 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
PRAHA, 2006 

ZPRACOVALA: Anna Hrzalová 
OBOR Rusistika 
VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. V. Lendělová, CSc. 



2 

Děkuji PhDr. Věře Lendělové, CSc. za vedení diplomové práce. 



3 

Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně a použila jsem pouze uvedenou 
literaturu. 



4 

OBSAH 

1. Úvod 6 

2. Dělení jazyka 8 

3. Charakteristika hovorové ruštiny 10 
3.1 Vymezeni pojmu hovorová ruština 10 
3.2 Obecná charakteristika hovorové ruštiny 10 
3.3 Lexika hovorové ruštiny II 
3.4 Morfologie hovorové ruštiny 12 
1.5 Syntax hovorové ruštiny 15 

4. Slang a jeho reflexe v umělecké literatuře 20 
4.1 Pojetí termínu slang 20 
4.2 Aspekty slangu 23 
4.3 Přechod slangových výrazů do hovorového jazyka 25 
4.4 Historie zkoumání slangu 26 
4.5 Funkce a význam nenormativního jazyka v umělecké literatuře 28 

5. Slang mládeže jako svébytná jazyková vrstva 30 
5. 1 Vymezeni pojmu "slang mládeže" 30 
5.2 Obecná charakteristika slangu mládeže 30 
5.3 Lexika slangu mládeže 31 
5.4 Morfologie slangu mládeže 32 
5.5. Syntax slangu mládeže 33 
5.6 Slovotvorba slangu mládeže 33 

6. Hlavní rysy románu 41 
6.1 MOJIo~e)f(HM rrp03a 41 
6.2 Hovorovost a slangovost 42 
6.3 Dialogičnost 43 
6.4 Únik 43 

7. Vypravěč 48 

8. Rozbor jazyka hlavních postav 60 
8.1 Postava Dimy 60 
8.2 Postava Viktora 62 
8.3 Dima - Viktor 66 
8.4 Postava Frama 68 

9. Rytmika textu 71 
9.1 Rytmická hra slov 71 

10. Poetika a symbolika názvu 75 
10.1 Význam slova ,,3Be3~HbIii" 75 
10.2 3Be3~HbIii 6MJIeT - Ticket to the stars - Lístek procviknutý hvězdami78 
10.3 Názvy částí románu 79 



5 

11. Amerikanismy v románu 

12. Motiv neporozumění 

13. Problémy překladů textu se slangovými výrazy 
13.1 Volba jazykových prostředků a zastarávání překladu 
13.2 Zachování míry expresivity 
13.3 Jazykový charakter postav 

14. Závěr 

15. Bibliografie 

82 

83 

85 
85 
86 
87 

88 

90 



6 

LINGVO-STYLISTICKÝ ROZBOR ROMÁNU ,,zVEZDNYJ BILET" v.P. AKSENOV A 

1. ÚVOD 

Román v.P. Aksenova ,,zvezdnyj bileC vyšel roku 1961. Způsobem, jenž byl v SSSR 

nezvyklý, v něm autor zobrazuje mládež šedesátých let, která odmítá sovětské stereotypy, 

zaujímá k nim protestní postoj, zajímá se o západní hudbu, literaturu, abstraktní umění apod. 

Román však především vyvolal rozruch svojí experimentátorskou formou, jazykem, kterým 

byl napsán. Aksenov v románu užívá hovorový jazyk a často i slang mládeže. 

V dané práci bych se chtěla zaměřit právě na tuto stránku románu ,,zvezdnyj bilet", 

provést jeho lingvo-stylistickou analýzu obecně a dále se detailněji zaměřit na jazyk hlavních 

postav a jeho proměny. Domnívám se, že pouze na základě hloubkové analýzy výrazových 

prostředků je možné umělecký text pochopit. Podle I. R. Galperina (5) jsou v uměleckém 

textu obsaženy tři typy informace. 

2. co.n;ep)!(aTeJIbHO - <paKTYaJIbHruI (= o qeM II qTO rDBOpllTCH B TeKcTe) 

3. co.n;ep)!(aTeJIbHO - KOHu;enryaJIbHaH (o qeM, qTO + KaK paCCKa3bIBaeTCH 3TO Co6hlTlle, 

c rrOMOIIJ:blO KaKI1X cpe.n;cTB II nplleMoB OHO rrepe.n;aHo) 

4. co.n;ep)!(aTeJIbHO - rro.n;TeKCTOBaH (o qeM, qTO, KaK + 3aqeM, c KaKOH: u;eJIhlO 

paCCKa3bIBaeTCH 3TO Co6blTlle) 

V rozboru románu ,,zvezdnyj bilet" budu brát v úvahu všechny tyto tři typy informace a 

pokusím se najít jejich vzájemnou souvislost. 

První část této práce se bude věnovat teoretickému vymezení jednotlivých vrstev 

v jazyce, především s důrazem na hovorovou ruštinu a dále pak na slang obecně a jeho 
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konkrétní typ - slang mládeže. Vzhledem k tomu, že v románu ,,zvezdnyj bilet" jsou kromě 

slangových výrazů uplatňovány i výrazy hovorové ruštiny ve všech jazykových rovinách, 

zaměřím se na její specifické znaky a obecnou charakteristiku. 

Pokusím se ukázat specifickou roli slangu mládeže v Jazyce, představit jeho 

charakteristické rysy a funkce a z velkého množství definic tohoto fenoménu u různých 

lingvistů vymezím svoji definici slangu, tak jak jej chápu. Dále se zaměřím na slang a jeho 

reflexi v umělecké literatuře. Pozornost bych chtěla věnovat i funkci a významům 

nenormativního jazyka v literatuře. 

Ve druhé části, se pokusím o lingvo-stylistickou analýzu románu ,,zvezdnyj bilet". 

Nejprve charakterizuji dílo z hlediska stylistického obecně, dále pak se zaměřím na jednotlivé 

postavy, u nichž bych chtěla podrobit analýze jejich jazyk a proměny, jimiž prochází, a to 

především v rovině lexikální a syntaktické. 

V rámci obecné charakteristiky stylu díla se zaměřím i na jeho rytmiku a oblasti, které 

se promítají do jazyka románu, např. vliv dobové atmosféry na soudobý jazyk mládeže, hudba 

a její úloha v tomto románu, apod. 

Pozornost budu věnovat i poetice a symbolice názvu románu, jakož i jeho jednotlivých 

částí. Také se zaměřím na problémy překladů textů, které obsahují slangové výrazy a pokusím 

se o analýzu některých motivů obsažených v románu. 
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2. DĚLENÍ JAZYKA 

Abychom byli schopni k definování "slangu" dojít, Je třeba ukázat jeho zasazení 

do jazyka v obecnějším měřítku. 

Lexika bývá ze stylistického hlediska dělena na dvě široké skupiny: 

l)Celonárodní slovní zásoba (76, str.93) 

(v ruské tradici se používá termín 06m:eyrroTpe6MTeJIbHIDI JIeKCMKa nebo 06m:eHapo,nHIDI 

JIeKCMKa, 6, str. 76 ) 

Ke všeobecně užívané lexice patří slova a výrazy, jejichž užití není nijak ohraničeno. 

Jsou to slova známá všem rodilým mluvčím, užívaná v mluveném i psaném projevu. Není 

omezena ani sémanticky, slova jsou z nejrůznějších tematických oblastí. Tato lexika tvoří 

ustálený základ současné ruštiny. Můžeme ji rozdělit na slova stylisticky neutrální, která tvoří 

většinu ruské lexiky (např. rOBopMTb, ,neHbrM aj.), a slova, jež nelze používat ve všech stylech, 

slova stylisticky zabarvená. Jejich užití závisí na konkrétní situaci (např.6a3apMTb, 6a6KM aj.). 

Tyto výrazy se odlišují od slov stylisticky neutrálních svou expresivitou čili emocionálním 

zabarvením. Hranice mezi všeobecně používanou slovní zásobou a slovní zásobou 

s omezeným užitím však není neprostupná, důkazem toho je, že během vývoje jazyka dochází 

k přechodům dialektismů mezi všeobecně uŽÍvaná slova. 

2)Teritoriálně a soiálně omezená slovní zásoba (75, str.93-94) 

(v ruské tradici se používá termín JIeKCHKa OrpaHHQeHHOrO yrrorpe6JIeHIliI, 6, str. 76) 

Lexika s omezenou sférou užití je tvořena slovy a výrazy, jejichž použití je omezeno 

bud' územně, v takovém případě se jedná o tzv. dialektismy, nebo sociálně, v tomto případě 
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mluvíme o tzv. profesionalismech, slangových výrazech a argotismech. Na rozdíl od 

profesionalismů jsou slangové výrazy a argotismy řazeny mezi nespisovné vrstvy jazyka. 

Společným rysem všech jazykových vrstev počítaných mezi sociálně omezenou slovní 

zásobu je ohraničenost jejich sociálního základu: jsou to jazykové prostředky užívané pouze 

v rámci jednotlivých sociálních, profesionálních a věkových skupin. 
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3. CHARAKTERISTIKA HOVOROVÉ RUŠTINY 

3.1 VYMEZENÍ POJMU HOVOROVÁ RUŠTINA 

Kromě slangu se v díle Aksenova používá hovorová ruština. Jak uvádí E.A. Zemskaja, 

hovorový jazyk je sféra jazykové komunikace, pro níž je charakteristická ústní forma 

realizace, nenucenost, přirozenost, neoficiální vztahy mezi účastníky hovoru, nepřipravenost 

řeči, silná vázanost na vně jazykovou situaci. V hovorové řeči mají důležitou funkci neverbální 

způsoby komunikace, např. gesta.(9, str. 11) 

O.A. Laptěva k výše zmíněným znakům hovorové ruštiny přidává emocionálnost 

a ohraničenost každodenní sférou témat a situací. (13, str.6) 

Podle V. P. Moskvina je hovorová ruština v širokém smyslu slova dělena na spisovnou 

a nespisovnou (prostorečije, slangy, dialekty). V úzkém slova smyslu bývá hovorová ruština 

označována jako nepřipravená řeč rodilých mluvčí. (40, str.37) Pokusím se proto v této 

kapitole uvést charakteristické znaky hovorové ruštiny, aby pak mohly být prakticky ukázány 

v druhé části této práce. 

3.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HOVOROVÉ RUŠTINY 

Hovorový jazyk se vyznačuje několika charakteristickými rysy: nenuceností, 

neoficiálností, vázaností na danou situaci, převažující ústní formou, převahou dialogického 

žánru, aktivní rolí extralingvístických faktorů, snahou o jazykovou ekonomii na všech 

úrovních jazyka. 

Z obsahového hlediska je typická také převaha konkrétního nad abstraktním. 

Obsahová nasycenost je přitom poměrně nízká, zatímco emocionální nasycenost je naopak 

vysoká. Výrazně se v hovorové řeči uplatňuje asociativní myšlení. Často v hovorovém 

projevu převládá komunikativní složka nad informativní. 
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3.3 LEXIKA HOVOROVÉ RUŠTINY 

Pro hovorovou ruštinu je charakteristický nepoměr v zastoupení jednotlivých slovních 

druhů. Na rozdíl od spisovného jazyka se v hovorové ruštině užívá více zájmen.Užívají se 

nejen jako zástupci plnovýznamových slov, ale také ve své funkci deiktické, kdy propojují 

obsah výpovědi s nějakým elementem reálné situace - př.Ha.n:eJIa ,Z1,pyroe rraJIbTOIIA KOllleJIeK 

c .n:eHbraMH H c 3mUMU OCTaBHJIa ,Z1,OMa 10 Kmoqaxl. Dále se užívají jako prostředek k zajištění 

syntaktické plynulosti výpovědi př. MapHHa yllma/rrollma rrJIaTHTb 3a ra3/TO-cě . 

Rozšířené jsou v hovorové ruštině také částice a různá lexikálně vyprázdněná slova -

He3HaMeHaTeJIbHble CJlOBa (neboli ceMaHTHqeCKH orrycTomeHHble CJIOBa či CJIOBa-

3aMeCTHTeJIH), ta mohou nahradit v řeči téměř jakékoli plnovýznamové slovo - např . .n:eJIo, 

mTyKa, BeI.Qb, HCTOpIDI - I1oro.n:a B arrpeJIe/KarrpH3Hoe JI.eJIoll. Častá jsou také citoslovce a 

slovesa napodobující zvuky (např.rpax, <pbIOTb! IIIy-my-my). Málo užívaná jsou naopak 

přídavná jména. 

Obecným rysem hovorové lexiky je, že do sebe vstřebává výrazy ze všech vrstev 

jazyka. Tato různorodost je způsobena 1. tématickou šíří hovorové řeči, 2. nenuceností 

hovorové řeči, a také tím, že často může mít humorný tón, takže je v ní dovoleno užívat 

všechna slova včetně slov gramaticky chybných, dialektismů, archaismů aj. 

Tématicky převažují v hovorové ruštině, stejně jako ve slangu mládeže, tzv. 

6bITOBH3MbI, tj. slova týkající se každodenního života. 

Tak jako pro slang i pro celou hovorovou ruštinu platí vysoká polysémie a schopnost 

vyvíjet situační významy, tj. jeden výraz získává v závislosti na situaci různé významy. 

Co se týče nominací hovorové řeči, projevuje se zde jazyková ekonomie. Nominace 

často neobsahují název předmětu nebo osoby, neboť tento název vyplývá ze situace. 
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Na lexikální úrovni se projevuje tendence k jazykové ekonomii i používáním 

zkrácených slov či slovních spojení, např. MapmpyrKa (= MaprupyTHoe TaKCH) (způsoby 

zkracování viz níže část o slovotvorbě). 

3.4 MORFOLOGIE HOVOROVÉ RUŠTINY 

Moďologie hovorové ruštiny se liší od spisovného jazyka 

1. gramatickými tvary: některé tvary v hovorovém jazyce chybí a naopak 

2. specifickým kvantitativním poměrem druhů slova slovních tvarů 

3. specifickými funkcemi mnohých gramatických jednotek 

4. výraznějšími rysy analytismu. 

Důležitým slovním druhem v hovorovém jazyce jsou, jak jsem již uvedla, ZÁJMENA. 

Jejich použití v něm je mnohem častější. Důvodem je vázanost hovorového jazyka na 

konkrétní situaci, což vyvolává potřebu konkretizovat, ukazovat. Zájmena jako TaM, 3~eCb, 

3TOT, 3TO, OH, oHa, TaKoM se užívají k ukazování, odkazování. Např. (B Mara:mHe) MbI BOT Te 

B03bMeM. 

Dále se zájmena v hovorové řeči užívají jako zdroj expresivity, přičemž mají nejen 

zastupující, ale i charakterizující funkci. Často se v této funkci užívá zájmeno TaKoM. 

Např. TaKoM Beqep! ,ZJ;oJIro 6y~ BcnOMHHaTb. 

Zájmena TaKoM, 3TOT aj. se často pojí s různými slovními tvary (obvykle s předložkou) 

a zdůrazňují jejich kvalitativně-charakterizující význam. Např: A: E~e TaM 6bIJI Camall 

E: KaKoM? A: Hy maTWUl6 O:JICUHcax/6blmepmblxl/ 

Kromě toho je v hovorovém jazyce velké množství nadbytečných zájmen, především 

to platí pro afektovanou řeč. Např. OH eM o6e~aJII qTO OH HannmeT. 

S výše zmíněnými funkcemi zájmen souvisí i postavení SUBSTANTIV v hovorovém 

jazyce. Podstatná jména se totiž v hovorové ruštině užívají méně než v jiných vrstvách jazyka, 
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neboť jsou často zastoupena zájmeny, anebo je není třeba vyslovovat vzhledem k tomu, že 

vyplývají ze situace. Nejčastěji se přitom v hovorovém jazyce podstatné jméno vyskytuje 

v 1. pádě, což se vysvětluje nepřipraveností hovorové řeči, která mívá za následek oslabení 

syntaktických konstrukcí v projevu a jejich nahrazení prostým kladením slov vedle sebe. 

V takových případech se obvykle užívá základní (slovníkový) tvar slov. Dále při hledání slov 

mluvčí také používá 1. pád. Př. OHa aHrmfHCKI1Ř ~I1JIa/ a 3ma UlKOJla/ ppalllly3cKUU. 

Pro podstatná jména v hovorovém jazyce je také charakteristický tvar vokativu, který se tvoří 

odtržením koncovky od jmen končících na -a /- R Např. MaM! llan! BaHb!KaTIOIlI! 

Kromě toho se užívá zdvojený vokativ, např. MaM -MaMa! nebo naopak MaMa-MaM! 

Ve skloňování se v hovorovém jazyce uplatňují dvě protichůdné tendence 

1. tendence k pravidelnosti, tzn. že hovorový jazyk se snaží vyhnout všem gramatickým 

omezením a nepravidelnostem. Dochází tak např. ke skloňování některých nesklonných slov, 

především abreviatur. 

2.tendence k analytismu, což vyvolává ne sklonnost některých skupin substantiv, především se 

jedná o některá vlastní jména - zeměpisné názvy a příjmení. Např. TbI c "{}epHbIX 3HaKoM? 

Analytismus se projevuje i ve slovních spojeních, která se v hovorovém jazyce chovají jako 

jedno slovo a na rozdíl od jazyka kodifikovaného se v jazyce hovorovém skloňuje jen jejich 

poslední část. Např. c ,n:Ba,n:u:aTb O,n:HI1M py6neM B KapMaHe místo c ,n:Ba,n:u:aTbIO O,n:HI1M py6neM 

B KapMaHe. 

K verbalizaci dochází u častých slovních spojení, takže první část se nemění a 

skloňuje se pouze část druhá. Např. ,n:eHb pO)K)J,emrn: Il3-3a ,n:eHb pO)l{,1l,emUI He ycnen ypOKM 

Bb~I1Tb. 

Také kategorie rodu má v hovorovém jazyce svá specifika, především se v hovorové 

ruštině častěji přechyluje než v jazyce kodifikovaném. Např. ,n:MpeKTop - ,n:I1peKTPMcca, me<l> -
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IIIe<pIIIDI. Nejčastěji se v hovorové ruštině používají vysoce produktivní sufixy s prvkem 

stylistické sníženosti: -m(a), -1IX(a) a neutrální sufix -K(a). 

V kategorii čísla se projevuje prvek, který z kodifikovaného jazyka neznáme. Jedná se 

o generalizující singulár užívaný ve smyslu nerozčleněného množství. Např.o2ypelf B 3TOM 

roJJ.Y/ npenecTh! Kromě toho je v hovorové ruštině skupina substantiv, která se obvykle 

užívají v množném čísle, přestože fakticky se jedná o číslo jednotné. Např. nonhI, rOCTII, 

3K3aMeHhI: ThI '1TO? llonhI MoeIIIh? Y Te6.H KOma 3K3aMeHhI? Y Hac cero,n:H.H roCTII (06 O,n:HOM 

rOCTe). 

Jak již bylo řečeno, ADJEKTIVA se v hovorovém jazyce nepoužívají příliš často. 

Důvodů je několik. Prvním z nich je, že hovorová řeč nahrazuje ve velkém množství 

podstatná jména zájmeny, která při sobě nemohou mít adjektiva ve funkci přívlastku. Navíc 

hovorovému jazyku není vůbec vlastní charakteristika předmětů přívlastkem. Přídavná jména 

vystupují v hovorovém jazyce častěji ve funkci predikátů než přívlastků. Např. BCTaHh! llon 

)Ke rp.H3HbIŘ! (místo:BcTaHb C rp.H3HOrO nona!). Adjektiva v roli predikátů jsou častěji užívána 

i proto, že mohou charakterizovat i podstatná jména i zájmena. K malé :frekvenci užívání 

adjektiv přispívá i hovorová slovotvorba, konkrétně univerbizace slovních spojení, např. 

,n:lInnOMHa.H pa60Ta > ,n:MnnOM a usečení (yce'1eHlIe), např. IIHTIIMHhIŘ > IIHTIIM. 

Ze SLOVESNÝCH tvarů se v hovorové ruštině nepoužívají příčestí činná, příčestí 

trpná přítomná a přechodníky. Ke specifikům hovorové ruštiny patří užívání minulého tvaru 

dokonavého slovesa ve významu času přítomného. Např. Ky,n:a TbI nOTam;lIn pe6eHKa? (místo: 

Ky,n:a ThI Tam;IIIIIh pe6eHKa?). Typickým pro hovorovou ruštinu je také používání tvaru 

imperativu s osobními zájmeny. Např. TIepecTaHb TbI 60.HTbC.H// JIroCb/ Thl xo,n:1I B HocKaxl a 

TO npoCTY,n:IIIIIhC.H. 

PŘEDLOŽKY se v hovorovém jazyce užívají jen málo, je to spojeno s malým 

množstvím podstatných jmen v hovorové ruštině a tím, že se v ní užívá především 1. pád. 
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Ani SPOJKY se v hovorové ruštině příliš neužívají. V hovorovém jazyce se spíše 

užívají konstrukce bez spojek. 

Naopak velice frekventované jsou v hovorové ruštině částice. Je to dáno dialogičností, 

expresivitou, nenuceností a nepřipraveností hovorové řeči. Vzhledem k nepřipravenosti 

hovorového projevu jsou částice potřebné k zaplnění pauz vzniklých hledáním slov. 

Nejčastěji se přitom v takových případech užívají HY a BOT. 

Zvláštní skupinou v hovorové ruštině jsou PREDIKATIVA, neměnná slova 

substantivního, zájmenného, příslovečného či citoslovečného původu, která plní funkci 

přísudku. Nejčastějšími predikativy jsou HllqerO (IToro~a cero.n;IDI Hllqero.), TaK ce6e 

(IIoro.n;a cero.n;IDI TaK ce6e.). 

V hovorovém jazyce se vyčleňuje ještě jedna skupina slov, tzv. RELATIV A 

(pemrrI1BbI) (termín E.A. Zemské, 9, str.97). Tato slova mají společný význam reakce na něčí 

slova nebo na situaci. Patří mezi ně např. slova .n;a, Her, KOHeqHO, JIa.LJ:HO, xopomo, B TOM 

II .n;eJIo, a KaK )Ke aj. Mnohá z nich se vyznačují zvýšenou expresivitou, např. A: 3aMep3 TbI? 

Ii: HUlJymb! 

Pro hovorovou ruštinu je typické, že se k těmto slovům pojí bezpřízvučné částice .n;a 

a HY, např . .n;a JIa~Ho,.n;a KOHeqHO, HY JIa.n;HO, Hy KOHeqHo. 

V hovorové ruštině se také často vyskytují slova napodobující zvuky 

(3BYKono.n;pa)KaHJUI), některá z nich jsou odvozena od sloves (např. xJIon - XJIOnaTb), jiná ne 

(např. JIH-JIH - o 60JITOBHe, my-my - o ceKperax). 

3.5 SYNTAX HOVOROVÉ RUŠTINY 

Hovorová řeč je na rozdíl od normativní jen těžko rozčlenitelná na syntaktické 

jednotky. Hovorová syntax je silně vázána na situaci, díky čemuž vzniká velké množstvÍ 

konstrukcí, ve kterých není slovně vyjádřen nějaký větný člen, jenž je z gramatického nebo 
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syntaktického hlediska nutný. Vzhledem k tomu, že syntaktická valence není v takových 

případech realizována, mluví se o přítomnosti neverbálního členu. Jedná se o elipsu, která je 

projevem tendence k jazykové ekonomii. E.A. Zemskaja vyděluje 3 druhy elipsy: 

1. kontextová elipsa - označuje vynechání členu věty, který je znám z kontextu. Daný člen do 

věty není třeba vložit, dokonce by to bylo proti jazykovým normám, neboť chybějící člen je 

zcela jednoznačně chápán podle kontextu. Např. MarrbQI1KY KyrrI1JI caMoKaT, a .n;eBo~Ke -

KYKJIY. 

2. situační elipsa - označuje vynechání členu věty, který je pochopitelný z dané situace. 

Takové konstrukce jsou pochopitelné jen v konkrétní situaci, v jiných podmínkách získávají 

různé další významy. Např. llOKa)l{HTe MHe KpacHble. 

Pro hovorovou řeč je přitom typická především elipsa situační. Existují dva typy 

situační elipsy: 

a) nerealizovaná přímá a obrácená valence (rrp51Maw06paTHruI): V prvním případě není 

realizována přímá valence řídícího slova, např.HaMa)l{b MHe. Při nerealizované 

obrácené valenci jsou slovně vyjádřené jen členy závislé, člen řídící vyjádřen není, 

např. llepe.n;aii rrO)l{anyiicTa BOH TY TOJlCT)'lO. (např. TOJICryro KHUry - řídící slovo 

tohoto slovního spojení, KHI1ra, není vyjádřeno, vyjádřen je pouze člen závislý, 

TOJICT)'lO. ) 

b) Stacionární a nestacionární elipsa (cTa~uoHapHbliílHecTa~uoHapHblň): U prvního typu 

je syntaktická konstrukce spojena s určitým typem situace a je neměnná, proto je 

obvykle pochopitelná i bez kontextu, např. ,IJ;Ba.n;o llcKoBa. Tpu.n;o lIepHuroBa. O.n;UH 

.n;o EpeBaHa. V nestacionárních eliptických strukturách není elipsa spojená s celou 

konstrukcí, ale jen s minimální syntaktickou jednotkou - slovním spojením - přičemž 

jeden z jeho členů je vynechán (elipsa). Např. přídavné jméno bez substantiva: 

llOKa)KUTe cUHlle. CMHMe 51 B03bMY. A CMHMX HeT? 
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3. nulový predikát (nevyjádřený predikát) - chápání takových konstrukcí nezávisí zcela na 

situaci ani na kontextu, jsou to více či méně ustálené konstrukce. Např.jl B llHCTlIT)'T.; OH 3a 

XJIe60M.; Bbl rrernKoM? 

Syntaktické spojení pomocí spojek je v hovorové řeči oslabeno, používá se především 

intonace a slovosled. Pomocí "trhaného" slovosledu a intonací tvořeného aktuálního členění 

je možné zdůraznit potřebnou informaci. Např.KpacHble MOU He 3Haernb r~e myqJJlu? (cp.He 

3Haernb, me MOll KpacHble TY<PJm?) Obecně se hovorový jazyk vyhýbá složitým spojkám 

i předložkám. Je-li spojka ve větě obsažena, bývá často funkčně oslabena, je možné ji 

vynechat a smysl konstrukce zůstane nezměněn, právě proto mohou spojky v hovorovém 

jazyce zaujímat nejslabší pozici - na konci věty. Např. Carna He Mor rrpHexaTb/ ~O)l{):(b 

nomoMy lJmo. 

Hovorový jazyk má také svoje specifika týkající se slovosledu, především zde existuje 

vysoká variantnost ve slovosledu, která je samozřejmě spojena s extralingvistickými faktory 

působícími na hovorový jazyk (především se jedná o jeho nepřipravenost a spontánnost). 

Hlavní tendence projevující se v hovorovém slovosledu je snaha o prepozici syntaktických 

členů nesoucích nejdůležitější informaci. Začátek výpovědi tedy obsahuje informační jádro 

celé syntaktické jednotky. Např. Cmapocmb ero MeIDI nyraer. (cp. MeIDI rryraer ero 

CTapocTb.) 

Dalším typickým rysem hovorové ruštiny jsou, jak uvádí E. A. Zemskaja (9), dvě 

intonační centra (tZv.~ByBepmHHHocTb BbICK8.3bIBaHIDI). Výpověď jako intonačně rozčleněná 

jednotka obvykle sestává z dvou intonačních center, mezi nimiž se nachází intonačně 

oslabené části (tzv. IIHTOHaU;HOHHble HMbI). Např. rOpRtte20 H xoqy ttalO BbIIIHTb., Tpu 

OCTaJIOCb MHe rrpmllHTb ny206ul{bl. 
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Princip asociativního spojování částí výpovědi (tj. že se výpověď staví po částech, 

porcích) vede k tomu, že se v hovorové ruštině často používá tzv. dodatek (npI1eM 

~06aBJIeHlUI), který stojí až na úplném konci výpovědi. Přičemž dodatkem může být jakýkoliv 

větný člen. Např. 3,D;eCb TB051 QI1CTM py6alIIKa/ KOTopylO 51 rrOCTllpaJIa// HOlLHaR// Y6epu ee. 

Také aktuální členění má svá specifika. Bývá vyjadřováno intonací.Réma se vyděluje 

logickým přízvukem. S tím je také spojen charakteristický slovosled hovorové ruštiny, réma 

bývá obvykle vydělováno na začátek výpovědi. Např.rollOC MHe Bam HpaBI1TC51 (cp.MHe 

HpaBMTC51 Bam rOJIoc). 

Dalším častým rysem hovorové syntaxe je opakování. Může se jednat buď 

o opakování téhož tvaru jednoho slova (např. 6ery-6ery), opakování různých tvarů jednoho 

slova (např. 6e)KaTb/6ery, HO ... ) nebo opakování různých slovních druhů se stejným slovním 

kořenem (např. peBM5I peBeTb). Konstrukce s opakováním se užívá jako expresivní prostředek 

či k aktualizaci některých částí výpovědi. Opakování se také často vyskytuje v emocionálních 

odpovědích, např. A: 3TO BaUII1 carrom? Ii: Mou-Mou. 

Vzhledem k tomu, že hovorový jazyk se obvykle užívá v dialogu, je třeba znát 

organizaci dialogu. V dialogu jsou obvykle rozlišovány dvě jednotky: replika-stimul 

a replika-reakce (termín E.A. Zemské, 9, str. 175). Dialog se často skládá z otázky a odpovědi 

např.A: Kor,D;a TbI e,D;emb B MOCKBy? Ii: llepe3 He,D;eJIIO. Odpověď je jasná, jen pokud známe 

otázku. Nicméně replika-stimul může být i oznamovaCÍ i tázací. Replika-reakce může být 

přitom zároveň stimul k další reakci. 

Při tvorbě dialogu se v hovorové řeči často používají tzv. dialogická klišé, která 

ulehčují účastníkům rozhovoru jeho vedení. Pro strukturu dialogických klišé je typické 

používání opakování, částic (např. A: KaT5I 3aBTPa ye3)KaeT? Ii: KaKoe maM ye3)KaeT!) 

a citoslovcí. Nejtypičtější reakcí na otázku je zřejmě přeptání se (tzv. nepecnpoc), při němž 
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ten, kdo odpovídá, opakuje slovo, v němž je podstata otázky - réma. Např. A:TbI 3aB'I'pa ,n.oMa 

6y,n.eIIIb? E: 3a6mpa?Em:e T01JHO He 3HafO. 
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4. SLANG A JEHO REFLEXE V UMĚLECKÉ LITERATUŘE 

4.1 POJETÍ TERMÍNU SLANG 

Uvést jednoznačnou definici slangu není snadné, neboť mezi odborníky nepanuje 

v otázce rozsahu a obsahu tohoto termínu shoda. Situace je ztížena i tím, že kromě termínu 

slang, který se používá především v české tradici, existuje ještě řada jiných označení této 

vrstvy jazyka, jejichž význam je více či méně synonymní. Jedná se o výrazy jako žargon, 

argot, hantýrka, společenská nářečí, pracovní mluva aj. (Termíny 1. Hubáčka, 23, str.9) 

Zvláštní pozornost si zaslouží vymezení dvou termínů, které se často zaměňují a které se také 

zřejmě používají nejvíce. Jedná se o "slang" a ,,žargon". V současné ruské odborné literatuře 

nacházíme oba tyto výrazy a je tedy třeba blíže se s nimi seznámit. 

Slovo "slang" pochází z angličtiny. Považuji tedy za nutné obrátit se ke kořenům 

tohoto termínu, abychom lépe určili jeho význam v současné ruské lingvistice. 

V anglojazyčné kultuře je zvykem používat termín "slang" ve významu "nekodifikovaný 

jazyk". Etymologie slova "slang" není známa, pravděpodobně však pochází z anglického 

s'language (= něčí jazyk), objevily se ale i jiné teorie, podle nichž je původ tohoto slova 

v cikánštině, norštině či severoanglických dialektech. Poprvé byl tento termín zaznamenán 

r. 1750 ve významu "jazyk ulice". Dnes se ve slovníCÍch setkáváme minimálně s dvěma 

základními definicemi slova "slang": 1) speciální jazyk skupin a subkultur společnosti, 

2) lexika širokého užití určená pro neformální projevy. 

Obvyklejším pOjmem Je v ruské lingvistice "žargon". Pochází z francouzského 

"jargon" a označuje vrstvu nespisovného jazyka. Jsou to výrazy a slova užívaná určitým 

okruhem lidí spojených zájmy, profesí, či sociálním postavením. 

L. I. Skvorcov v Encyklopedii Russkij jazyk (hl.redaktor Ju. N. Karaulov) definuje 

žargon takto: lt)KaproH - CO~ManbHaH pa3HOBMJJ;HOCTb pe~m, xapaKTepM3yrollJ,aHCH, B OTnMQMe 
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OT o6meHapo,n:Horo H3blKa crreUMqm:qeCKoŘ (Hepe,n:Ko 3KcrrpeCCMBHo rrepeOCMbICJIeHHoŘ) 

JIeKCMKoŘ M Q:>pa3eOJIOrMeŘ, a TaIQKe OC06hlM MCnOJIh30BaHMeM CJIoBoo6pa30BaTeJIbHblX 

cpe,n:CTB. )l(aproH HBAAeTCH rrpMHa,n:ne)KHOCTblO OTHOCMTeJIbHO OTKpblTblX COUMaJIbHblX rpyrrrr 

JIIO,n:eu, 06be,n:MHeHHbIX 06IUHOCThlO MHTepeCOB, rrpHBblqeK, 3aHHTHŘ, COUMaJIbHOro 

rrOJIO)KeHMH H T.rr. (Harrp. )KaprOH MOpHKOB, JIeTqMKOB, crropTCMeHOB, MY3bIKaHTOB, 

yqamHXCH, aKTepOB). B HeCTporo TepMMHOJIOrflqeCKOM CMblCJIe «)KaprOH» yrrpOTpe6AAeTCH 

,n:AA 0603HaqeHMH MCKa)KeHHOŘ, ByJIbrapHOŘ, HenpaBMJIbHOŘ peqM, HO C rreŘopaTHBHOŘ, 

YHWIH)KMTeJIbHoM oueHKoM." (67, str. 129) 

K této definici žargonu se také kloní V. M. Mokienko, T. G. Nikitina, autoři bOJIblllOro 

CJIOBapH pyccKoro )KaprOHa (68, str. 7). 

Můžeme se také setkat s termíny "MHTep)KaproH", ")KaprOHM3MpoBaHHaH JIeKCMKa" 

a "Me)K,l(y)KaprOHHaH JIeKClIKa". Interžargon neboli mezižargonová lexika představuje vrstvu 

jazyka přijímající do sebe lexémy ztrácejících se žargonů a elementy žargonů profesionálních. 

Žargon je silně spjat s jazykem nevzdělané části obyvatelstva - "prostorečijem", v některých 

případech je dokonce možné mluvit o lexice ,,žargono-prostorečné". Tato slova jsou obvykle 

hrubá či familiární. 

Podívejme se nyní na názory některých lingvistů: Ve slovníku lingvistických termínů, 

jehož autory jsou D. E. Rozentaľ a M. A. Telenkova, se setkáváme s následující definicí 

termínu: slang "CJIOBa M Bblpa)KeHMH, yrroTpe6AAeMble JIl'IuaMM orrpe,n:eJIeHHblX rrpoQ:>eccMM 

lIJIM COUlIaJIbHblX npOCJIOeK" (70, str. 287). V tomto pojetí se "slang" prakticky shoduje 

s ruským pojetím"žargonu". Irina Golubová ve své knize "CTMJIMCTMKa pyccKoro H3b1Ka" 

(6, str. 82) ztotožňuje slang s žargonem mládeže (MOJIo,n:e)KHbIM )KaproH). Za významově 

totožné považují výrazy "žargon" a "slang" např. E. G. Borisova (2), A. N. Mazurova, L. A. 

Radzichovskij (31). V. A. Saljajev ve své stati (32) uvádí, že přestože termíny "slang" 

a "žargoh" vystupují často jako synonyma, ve skutečnosti nejsou významově totožné, pro 
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jejich rozlišení je zásadním sociální kritérium. Slang se podle Saljajeva neřadí k sociálně 

a geograficky omezené lexice, vzniká v prostředí zástupců různých povolání, avšak žije již 

mimo hranice těchto povolání, a to v hovorové lexice. Slang nazývá vrstvou, která tvoří 

základ současného "prostorečija". 

Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, že termín "slang" existuje v ruské jazykovědě 

v následujících významech: 1. jako synonymum termínu "žargon", 

2. jako synonymum termínu "žargon mládeže", 

3. jako skupina hovorových výrazů původně pocházejících z 

žargonů, avšak později rozšířených do hovorové lexiky 

a prostorečija. 

Poslední názor, prezentovaný ve stati YA. Saljajeva (32) není příliš běžný, neboť 

slang bývá častěji považován za jazyk více či méně uzavřené skupiny. 

Také v české lingvistice, jak uvádí J. Hubáček (23), je chápání pojmů "slang" 

a "žargon" poněkud rozkolísané. U českých jazykovědců se setkáme s následujícími termíny, 

označujícími dialekt určitých sociálních skupin,: nářečí sociální, společenská, speciální, 

vrstvová, zvláštní, vrstvová mluva, žargon, slang, argot, pracovní slang, profesionální slang, 

pracovní mluva, profesionální dialekt, stavovské jazyky aj. Tyto pojmy se různě kryjí, jsou 

u různých lingvistů více či méně synonymní. Obvykle jsou v české tradici výrazy "slang" 

a "žargon" vnímány jako synonyma. Avšak v českých lingvistických publikacích se můžeme 

setkat častěji s termínem "slang" než s termínem "žargon". V ruské jazykovědě, jak již bylo 

řečeno, má naopak větší tradici pojem Hžargon". 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat i termínu "argot" ( v ruštině se setkáváme s pojmy 

q,eIDI, 6JIaTHaR My3hIKa). Obvykle bývá definován jako řeč společenské spodiny 

a kriminálních živlů (zlodějů, vrahů, prostitutek apod.). Název "cpeHR" však odkazuje i na 

jinou vrstvu uživatelů argotu - byl to jazyk starých podomních obchodníků a řemeslníků 
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v Rusku, tzv. "ofeňů" (o<l>eHH). Z jejich argotu pak proniklo mnoho výrazů do argotu zlodějů 

a některé z nich dále do hovorového jazyka. Od ostatních typů slangu se tento liší především 

svou funkcí. Jeho hlavním úkolem je být nesrozumitelný pro většinu společnosti. Přesto dnes 

dochází k pronikání argotismů i do jiných sfér jazyka, např. do studentského slangu.Je však 

otázkou, zda je možné považovat takové "odtajněné" argotismy ještě za argotismy, když již 

neplní svoji základní funkci. 

Termín slang a jeho obsah, tak jak bude chápán v rámci této práce, nyní specifikuji: 

Slang je soubor speciálních výrazů spadajících do nespisovné vrstvy jazyka a užívaných 

určitou skupinou společnosti, jejíž členové mají společné zájmy, profesi či postavení ve 

společnosti, do slangových slov se však nepočítá příslušná profesní mluva skupiny. Slang je 

zcela závislý na normativním jazyce, vychází z jeho gramatiky, z jeho slovní zásoby. 

4.2 ASPEKTY SLANGU 

Hlavní jazykové aspekty slangu jsou nespisovnost, komunikativní funkce a vhodnost 

pro mluvené projevy. Kromě toho je důležitým aspektem snaha o pojmovou odlišnost 

a vyjadřování expresivity, také tyto vlastnosti slangu přispívají k tomu, že jeho hlavní využití 

je v ústním, a nikoli v písemném projevu. 

Míra nespisovnosti se u jednotlivých slangových výrazů liší, což je dáno i častým 

přechodem slangových slov z jedné vrstvy jazyka do druhé. 

Komunikativní funkčnost slangových výrazů je dána potřebou výstižně a stručně 

vyjádřit svůj postoj k něčemu. Působí zde jazyková ekonomie a zároveň hra s jazykem, která 

je základem tvorby nových slangových výrazů. To je možno doložit jednotlivými 

nejčastějšími typy tvoření slangových výrazů. Jsou to: univerbizace, odvozování, skládání, 

zkracování, přenesení slovního významu, fonetické mimikry, přejímání z cizích jazyků aj. 
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Způsoby tvorby slangových výrazů JSOU v podstatě odrazem tvoření slov 

v normativním jazyce, neboť slang je tvořen na gramatickém základě normativního jazyka. 

Při tvorbě slangových výrazů (u některých slangů méně, u některých více) hraje však 

důležitější roli jazyková hra, humor a expresivita. 

Ve srovnání se spisovným jazykem se slangová slova vyznačují menší smyslovou 

přesností. Svůj konkrétní význam získávají slangová pojmenování právě až v konkrétní 

jazykové situaci, kde se k upřesnění jejich smyslu užívají různá gesta, intonace apod. Většina 

z nich má několik významů, které jsou určovány konkrétním kontextem, např. slovo 

"HaexaTb" může znamenat 1. rrplI,lJ,paTbCR K KOMy-JI., yrrpeKHYTb KOrO-JI.; 2. HaqaTb ,lJ,paKy 

c KeM-JI.; 3. cOBepuIIITb aKT p3KeTa, lllaHTa)J(a II BblMOraTeJIbCTBa B OTHOIIIeHlI1I KOrO-JI. (67) 

(p3KeT = vyděračská banda). 

K mimojazykovým aspektům slangu patří určitá uzavřenost prostředí, věkové 

a sociální složení příslušníků daného prostředí. 

Expresivita slangu 

Slangové výrazy vznikají především jako snaha o expresivní vyjádření a mimo danou 

skupinu se neuplatňují vůbec nebo jen omezeně. Nositel slangu se vždy snaží emocionálněji 

vyjádřit svůj postoj k určité situaci, věci, jevu. Z toho také vyplývá jejich hlavní funkce - dát 

výrazu konotativní charakteristiku. Slangová pojmenování tedy zpravidla mají ekvivalenty ve 

spisovném jazyce. Užívají se především v ústním projevu, jejich sestava se však neustále 

mění, ve slangu rychleji než v jiných vrstvách jazyka slova zastarávají, mění svůj význam 

a objevují se slova nová. Vysvětluje se to tím, že při jejich dlouhodobém používání jejich 

expresivita mizí a vzhledem k tomu, že expresivita je jejich hlavní úlohou v jazyce, vede její 

ztráta k tomu, že se daný výraz přestane ve slangu uŽÍvat. Někdy zanikne úplně, jindy přejde 

do jiné vrstvy jazyka - nejčastěji do hovorové ruštiny. 



25 

4.3 PŘECHOD SLANGOVÝCH VÝRAZů DO HOVOROVÉHO JAZYKA 

Hranice slangu nejsou nikdy pevně stanoveny, což způsobuje častý přechod 

slangových výrazů do hovorové ruštiny. Díky tomuto jevu vzniká velká rozkolísanost 

v určování jednotlivých výrazů ve slovnících. Obvykle jsou takto přejímány starší slangové 

výrazy, které ztratily svoji expresivitu a ve společnosti se již dostatečně rozšířily. Při tomto 

přechodu ztrácí slangový výraz svou výlučnost použití v rámci uzavřené skupiny nositelů 

jazyka. 

Významnou úlohu v tomto procesu hrají tisk, rádio a televize. Slangová slova jsou 

v nich využívána stále více, což souvisí se zrušenim cenzury a tím i uvolněním jazykové 

normy. Cílem může být přiblížit se potenciálnímu čtenáři nebo posluchači, tzn. použít výrazy 

jemu blízké. Nejvíce se tento příklad vztahuje samozřejmě na časopisy pro mládež, které se 

snaží orientovat na mladého čtenáře jak tématicky, tak jazykově. Z těchto tiskovin se však 

slangové výrazy dostávají i na stránky vážnějších periodik, někdy dokonce do vědecké 

literatury. Např. výraz ")KeJIe30" ve významu "hardware" byl původně výlučně slangovým, 

postupně se však rozšířil až do profesionální lexiky. Dnes se s ním můžeme setkat v každém 

časopise věnujícím se výpočetní technice. 

Druhým důvodem pro použití slangových výrazů v masmédiích je snaha o zpestření 

textu. Slangová slova se vyznačují zvýšenou expresivitou, jsou proto vhodným prostředkem 

pro zvýraznění celkově stylisticky neutrálního textu. V takových textech je počet slangových 

výrazů pochopitelně nesrovnatelně nížší než v textech, o kterých jsme mluvili v souvislosti 

s prvním případem. 

Třetím důvodem užití slangových výrazů jsou případy, kdy pro daný výraz neexistuje 

odpovídající slovo ve stylisticky neutrální lexice.Takových případů je však poměrně málo. 
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4.5 HISTORIE ZKOUMÁNÍ SLANGŮ 

Uvědomělé studium a dokumentování ruských nekodifikovaných vrstev jazyka začalo 

teprve v 19. století. 

Poprvé byla hovorová lexika představena ve slovníku S. Mikuckého "MaTepll.aJIbI ~JUI 

CpaBHll.TeJIbHOrO ll. 06'b.sICHlUeJIbHOrO CJIOBapH pyccKoro H3bIKa ll. ~pyrll.X. CJIaBHHCKHX 

HapeQll.H"(CaHKT-TIeTep6ypr, 1832) a samozřejmě ve slovníku V. Dalja "TOJIKOBbIH CJIOBapb 

BeJIll.KopyccKoro H3bIKa" (1863-1866). 

Na přelomu 19. a 20. století se zvedá zájem jak o profesionální žargony, tak i o jazyk 

kriminálních struktur. Jednou ze zajímavých prací z této oblasti je "EJIaTHaH Mj'3bIKa" 

V. Trachtěnberga (Sankt-Peterburg, 1908), obsahující na čtyři sta výrazů. 

Velký rozvoj ve výzkumu různých vrstev ruského jazyka proběhl po revoluci r.1917. 

V roce 1918 byl založen Institut živého slova, který se zabýval otázkou sociální dialektologie. 

Ve 20.- 30. letech se objevily práce E. D. Polivanova, L. P. Jakubinského, B. A. Larina 

a jiných jazykovědců, kteří studovali slangy, argot atd. "Jazyk revoluce" byl někdy vnímán 

jako "revoluce jazyka", jazyk proletariátu označován za "jazyk budoucnosti", nebo naopak 

chápán jako ohrožení čistoty a kultury jazyka. 

V sovětském období prošla ruština jistou byrokratizací a byla do značné míry sevřena 

cenzurou i samocenzurou. S trochou nadsázky lze v souvislosti s tímto obdobím hovořit 

o diglosii, tj. existenci dvou forem jazyka, rozdělených podle sfér jejich užívání. Vedle denně 

používaného ruského jazyka vznikl jakýsi jazyk oficiální, přeplněný výrazy 

z administrativního stylu. Oficiální jazyk se vyznačoval velkým InnožstYÍm ustálených frází 

a klišé. V sovětském období samozřejmě existovaly i jiné vrstvy jazyka, např. "prostorečije" 

(jazyk nevzdělaných vrstev obyvatelstva), slangy, apod. Avšak jednotlivé vrstvy se proHnaly 

Innohem méně, než jak to můžeme pozorovat dnes. Tyto vrstvy ruštiny byly poměrně přísně 

odděleny - v oficiálních proslovech a vystoupeních, v tisku, rádiu a televizi se užíval oficiální 
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jazyk, v neformálním projevu pak jazyk hovorový, spisovný, slang, "prostorečije" atd. -

v závislosti na konkrétní situaci. 

V Sovětském Svazu začal být zkoumán žargon kriminálních struktur, avšak především 

z kriminalistického, nikoliv lingvistického hlediska. Vzniklo tak mnoho slovníků určených 

pro kriminalistické účely. 

Mnohé publikace byly věnovány pronikání argotu do jazyka mládeže. např. 

KonopcKllM C, "BopoBcKoM )l(aprOH B cpe,ne IllKOJIbHllKOB", In: BecTHllK npocBe~eHIDI, 1927, 

No 1, c. 7-12; PbI6HllKoBa M., "06 llCKameHlllI II orpy6eHlIlI peQlI yqa~lIxcR" In: PO,nHOM 

R3bIK B IIIKOJIe, 1927, No 1, c. 243-255, I10JIlIBaHOB E., "O 6JIaTHOM 513bIKe yqarn;I1Xc51 

II o "CJIaB5IHCKOM" R3bIKe peBOJIIO:QlIlI" (29), CrpaTeH B., "06 apro II aprOTlI3MaX", 

In: PyCCKlIM 513bIK B cOBeTcKoM IIIKOJIe, 1923, No 5, c. 39-54. 

Postoj filologů k tomuto jevu byl negativní. 

V 60. - 70. letech se emocionální vztah k podobným jazykovým procesům ztrácí. 

Můžeme to pozorovat v pracích z té doby, např. CKBOP:QOB JI.H., "06 O:QeHKax R3bIKa 

MOJIo,nemlI (maproH II R3bIKOBM nOJIlITlIKa)" (45) KanaHa,n3e JI. A. , ")J(aproH II Mo,nHble 

CJIOBa" (39); KOnbIJIeHKO M., "O ceMaHTlIQeCKOM nplIpo,ne MOJIo,nemHoro maproHa" (28). 

Pravý "boom" ve studiu snížených jazykových stylů nastal v období perestrojky. Byl 

to bezpochyby výsledek celkového uvolnění, občanské a jazykové svobody. Rychlé sociální 

proměny zapříčinily značné množství změn ve stylistice ústních i písemných jazykových 

projevů. Došlo k "expanzi" anglicismů a amerikanismů, k pronikání žargonových názvů 

a dokonce i argotismů do jazyka širší veřejnosti. V tisku a médiích začalo docházet k míšení 

stylů. 

Od období perestrojky již bylo také možno věnovat se výzkumu tabuizované lexiky, 

slangu hlppie, narkomanů a kriminálních živlů, aniž by to lingvisté museli odůvodňovat 

snahou o povznesení kultury jazyka. 
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Od konce 80. let, jak uvádí Mokienko a Nikitina (68), se v Rusku vydávají slovníky 

žargonu a nespisovné lexiky. 

4.6 FUNKCE A VÝZNAM NENORMATIVNÍHO JAZYKA 

V UMĚLECKÉ LITERATUŘE 

Literární texty, přestože zachycují jen malou část živé hovorové řeči, dokazují 

existenci různých sociálních dialektů v různých kulturně-historických epochách. Přičemž 

právě ty texty, ve kterých jsou použity prvky snížených stylů, jsou nejbohatší, 

nejexpresivnější a tím také zajímavé i pro současného čtenáře. Z děl staré ruské literatury 

připomeňme jen dopisy Ivana Hrozného Andreji Kurbskému, demonstrující kontrast mezi 

oficiálním a hovorovým jazykem či "HcrroBe,n:h" protopopa Avakuma, ve které se setkáváme 

dokonce s nadávkami, vulgarismy.V dílech autorů naturální školy se zas setkáváme se slangy 

rolníků, úředníků, řemeslníků apod. Tato a další díla jsou vzácná nejen svým věcným 

obsahem, ale i bohatým jazykem. 

Nenormativní jazyk v umělecké literatuře může mít různé funkce. Vždy však vnáší do 

textu expresivitu. Zároveň přináší oživení, ozvláštnění vyprávění. 

Vzhledem k neexistenci cenzury je slang v umělecké literatuře jakožto ozvláštňující 

prvek používán velice často. Slangová slova se vyznačují zvýšenou expresivitou, jsou proto 

vhodným prostředkem pro zvýraznění jinak stylisticky neutrálního textu. Především se 

používá nenormativní jazyk v kontrastu s jazykem spisovným (někdy až přehnaně oficiálním 

či knižním), kdy proti sobě stojí dvě osoby hovořící různými styly nebo když jedna osoba 

z nějakého důvodu kontrastně střídá styl své řeči. 

Slang je samozřejmě využíván k zobrazení světa hrdinů daného díla, postavy jsou 

charakterizovány pomocí jazyka. V takových případech se autoři samozřejmě neomezují na 

využití slangové lexiky, ale uplatňují i hovorovou syntax, tj. hovorový slovosled, elipsy, 
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hovorové opakování apod., někteří autoři dokonce využívají fonetiku hovorové řeči (pomocí 

uvedení výslovnosti v závorkách apod.). 

Zároveň se používáním slangu autor může přiblížit svému čtenáři, tzn. používat 

výrazy jemu blízké. Důležité je to např. v literatuře pro mládež apod. 

Výše uvedené případy užívání nenormativního jazyka v literatuře se samozřejmě 

mohou překrývat a doplňovat. Zároveň mají slangové výrazy v každém konkrétním textu 

svoji určitou funkci, kterou spoluvytvářejí to které dílo. 

Jazyk, kterým je dílo napsané, samozřejmě vždy určuje postavu vypravěče, v přímé 

řeči pak - i jiných postav. Styl jazyka jedné postavy se přitom může během textu měnit 

v závislosti na vývoji či momentálním stavu, úvahách atd. dané postavy. 

Jak již bylo zmíněno, nenormativní lexika s sebou nese i hovorovou syntax (hovorový 

slovosled, elipsy, nezakončené věty, hovorové opakování, přeptávání - tzv. rrepecrrpoc ), 

nespisovnou moďologii (často se setkáváme s chybnými koncovkami, překrucováním 

především obtížných slov apod.), fonetiku a frazeologii, která je také v rámci slangů 

specifická. 
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5. SLANG MLÁDEŽE JAKO SVÉBYTNÁ JAZYKOVÁ VRSTVA 

5.1 VY1\1EZENÍ POJMU SLANG MLÁDEŽE 

Slang mládeže (MOJIOlJ;e)l{HbIH )l(aproH) Je bezpochyby svébytnou částí slangu 

a vrstvou jazyka obecně. Než se pokusíme o stručnou charakteristiku tohoto slangu, zastavíme 

se u samotné terminologie, jejíž vymezení je základem další práce s tímto tématem. Zatímco 

v ruské tradici se setkáváme s pojmem MOJIOlJ;e)l{HbIll )l{aprOH, který do sebe zahrnuje 

CTYlJ;eHqeCKHll )l{aprOH, v české stylistice se pojem "slang mládeže" nepoužívá. Užívá se 

pouze "studentský slang", což je ovšem termín poněkud omezující, neboť nepojímá mládež, 

která nestuduje. Z tohoto důvodu budeme používat termín "slang mládeže" jako překlad 

ruského pojmu MOJIOlJ;e)l{HbIll )l{aprOH. 

5.2 OBECNÁ CHARAKTERISTlKA SLANGU MLÁDEŽE 

Slang mládeže je jedním z nejzajímavějších lingvistických fenoménů. Jeho převážná 

část je tvořena studentským slangem. Pro svoji bohatost a svébytnost bývá označován 

jazykem v jazyce či subjazykem (termín 1. S. Skrebněva, 44). Stejně jako všechny sociální 

dialekty je i studentský slang tvořen na fonetickém a gramatickém základě spisovného 

a všeobecně užívaného hovorového jazyka. 

Prvním ruským dokumentem, kde je tento subjazyk doložen, jsou "OqepKH 6YPCbI" 

N. G. Pomjalovského, které popisují život a zvyky Petrohradského duchovního semináře 

poloviny 19.století. Polivanov vzpomíná, že v letech jeho studia, tj. počátkem 20. století, on 

a jeho spolužáci používali různé specifické výrazy: " ... HaM BO BTOpOM, TPeTbeM KJIaCCe, 

Hanp. B rOJIOBy He npllXOlJ;HJIO ynOTPe6HTb B pa3roBope Me)l{lJ;y C060ll CJIOBO y2ocmumb: OHO 

perylliIpHo 3aMeIDIJIOCb qepe3 fjJyHdo6amb, 3afjJyndo6amb, BMeCTo npednpURmue MJIM 

3adyMaHHblU wan Bcer,n:a rOBOpHJIOCb qJUdYlfUR, cOBepllIe~fHo He ynoTPe6JUIJlOCb M CJIOBO 
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moeapuUf, Ha,nO 6hIJIO CKa3aTh K)'Jleií, xopoUlUií moeapuUf - UlmpaM K)'Jleií, II T.,l(. II T.,l(." (30, 

str. 161) 

Ústní projevy mládeže, včetně slangu studentů, můžeme chápat jako neustálý proces 

slovotvorby, v jehož základě leží princip jazykové hry, neboť pro mladého člověka není 

důležité jen to, co říká, ale také, jak to říká. Pro slang mladých tedy platí, že převažuje funkce 

konotativní nad denotativní. 

Slangová pojmenování mládeže označují prakticky jevy a předměty ze všech oblastí, 

lze jimi popsat nejrůznější situace, přičemž slangový výraz vzniká zpravidla jako výsledek 

nějakého emocionálního postoje mluvčího k dané věci, jevu či situaci. 

Obecně lze říci, že slang mládeže vzniká a užívá se především v městském prostředí, 

a to především v univerzitních městech. Z toho vyplývá, že ruský studentský slang je 

nejrozvinutější především v Moskvě a Petrohradě, kde jsou největší ruské univerzity 

a největší koncentrace vysokých i jiných škol. Zároveň je nutné poznamenat, že je možné jej 

užívat jen v neformálních hovorech mezi členy skupiny jeho uživatelů. Má poměrně jasné 

hranice adekvátnosti upotřebení. Právě proto vyvolává jeho použití v masmédiích rozporuplné 

reakce. 

5.3 LEXIKA SLANGU MLÁDEŽE 

Tak jako pro každý subjazyk je i pro slang mládeže charakteristická jistá neurčitost 

jeho hranic. Lexikálně vyčlenit tento slang je možné jen teoreticky. Výrazným rysem slangu 

mládeže je především jeho schopnost vstřebávat do sebe výrazy ze všech vrstev jazyka. 

Mnohá jeho slova tedy pocházejí z argotu, profesionalismů či hovorové ruštiny. 

Od ostatních slangů se slang mládeže odlišuje nejen tím, že slouží ke komunikaci mezi 

mladými lidmi, některé výrazy týkající se např. studia mohou být pro nezasvěcené často 

nesrozumitelné, liší se také svými rozměry. Slang mládeže je na rozdíl od ostatních slangů 
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lexikálně velice širokou vrstvou jazyka, různé profesionální slangy se totiž omezují pouze na 

slova týkající se dané profese, ale slang mládeže obsahuje výrazy z nejrůznějších tématických 

sfér, spojených nějak se životem mladých lidí. Hlavní tématickou skupinou jsou tzv. 

6bITOBH3MbI. 

Jako další odlišující rys slangu mládeže můžeme označit poměrně velké množství 

vulgarismů, amerikanismů, okazionalismů a velmi rychle se měnící slovní zásobu -

zastarávání slov, rychlou tvorbu neologismů apod. 

Vzhledem k tomu, že cílem slangu mládeže je něco výrazněji pojmenovat, převládají 

mezi slangovými slovy podstatná jména. Poměrně velké zastoupení mají ve slangu mládeže i 

slovesa, méně častá jsou však jména přídavná. Ostatní slovní druhy nejsou ve slangu mládeže 

téměř zastoupeny. 

5.4 MORFOLOGIE SLANGU MLÁDEŽE 

Moďologie výrazů ze slangu mládeže je založena na normativní moďologii ruštiny, 

přesto však má svá specifika, jimiž jsou některé afixy užívané ve slangu a jen zřídka se 

vyskytující nebo vůbec nepoužívané v normativním jazyce. Jedná se o různé expresivní afixy. 

V obecném slangu např. chybí tvorba sloves na -aTb, která je v slangu mládeže rozšířená 

(např. ackaTb= prosit, z angl. to ask=prosit). Chybí také umělé sufixy -<paH (např. KypTKa> 

Kyp<paH), -6aH (např.,lJ,pyr> ,lJ,pY.IK6aH), -,lJ,eJIb (např.qeperr> qepenyUI,lJ,eJIb = hlava) typické pro 

slang mládeže. 

O dalších moďologických specifičnostech se zmíním v části věnované slovotvorbě ve 

slangu mládeže. 
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5.5 SYNTAX SLANGU:MLÁDEŽE 

Samostatná syntax slangu mládeže v podstatě neexistuje, stavba věty při slangových 

hovorech vychází ze syntaxe hovorové ruštiny, které byla věnována kapitola výše. 

5.6 SLOVOTVORBA SLANGU :MLÁDEŽE 

Tvorba slangových výrazů je ovlivněna neoficiálností a expresivitou slangu. Slangová 

slovotvorba není vázána gramatickými pravidly platícími v normativním jazyce, což přispívá 

k individuálnímu a expresivnímu tvoření slov. Mnohá slova vznikají jako okazionalizmy. 

Hlavními tendencemi ve slangové slovotvorbě jsou jazyková hra a jazyková ekonomie. 

Způsoby vzniku slangových výrazů: 

1) Jedním z produktivních způsobů je přejímání slov z cizích jazyků, především pak 

z angličtiny. Tento způsob je spojen s automatickou rusifikací přejímaného slova, cizí výraz 

se ihned přizpůsobuje fonetickému i gramatickému systému ruštiny. V důsledku toho se daný 

slangový výraz začíná skloňovat či časovat. např. "repJIa" ::= dívka (z angl. girl = dívka), po,n:. 

n. repJIbl, ,n:aT. n. repJIe atd.; "Tlfqa" = učitelka (z angl. teacher = učiteV-ka), po,n:. n. TMqM, ,n:aT. 

n. TMqe atd. Jako příklad slovesa můžeme uvést žargonový výraz ",n:pMHKaTb tl = pít 

alkoholické nápoje (z angI to drink = pít), JI ,n:pMHKaIO, Tbl ,n:pMHKaelIIb atd. 

Také se ihned aktivuje mechanismus derivace, takže z jednoho přejatého slova rychle 

vzniká hnízdo dalších, od původního odvozených. např.: 

repJIa>repJIěHbIŘ, rep.rryJIa, repJIOBbIH. 

,n:pMHK = alkoholické nápoje>,n:pMHKaq, ,n:pMHKep, ,n:PMHK-KOMaH,n:a, ,n:pMHKaTb, 

,n:pMWIaTb, BbI;r(pMHKaTb, 3a,n:pMHqHTb, y,zwMHqaTbCJl, Ha.n:pHHqaTbCJl, ,n:pMHKoBaHHbIŘ, 

,n:pI1HKaHYTbIŘ. 
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Zajímavé je, že některá původně cizí slova se již v ruštině dávno asimilovala a dnes 

jsou přejímána znovu, avšak s jiným významem a s touto novou sémantickou náplní tvoří 

deriváty. Např. peKOpll. = gramofonová deska>peKopll.oBbIŘ = spojený s deskou 

MHTMHr = schůzka>cMHTMHrHyTbc» = sejít se, dát si sraz 

CIIlf1I = rozhovor>cIIMKaTb = povídat 

Nabízí se otázka, proč jsou v ruském studentském slangu amerikanismy a anglicismy 

tak rozšířené a oblíbené. Souvisí to samozřejmě se záplavou amerických produktů 

(vč. produktů filmového a hudebního průmyslu, které silně ovlivňují mládež) a určitou módou 

mezi mládeží spojenou s Amerikou a Západem vůbec. Nezřídka se tak setkáváme s tím, že 

mládež prokládá svůj projev anglickými slovy či celými frázemi. V současné době jsou 

jedním z výrazných zdrojů anglicismů v současném ruském studentském slangu počítačové 

hry a výpočetní technika obecně. Z této oblasti vznikla slova jako )l.yMep = člověk, hrající hru 

Doom, KBaKaTb = hrát hru Quake apod. Vzhledem k tomu, že je to tématická oblast 

v současné době velice aktuální a produktivní, neboť právě z ní se do ruského slangu dostává 

v posledních letech snad největší množtví amerikanismů, rozhodla jsem se tento bod 

diplomové práce (tj. anglicismy/amerikanismy v slangu) věnovat právě jí. Proto se při 

uvádění příkladů anglicismů/amerikanismů zaměřím především na výrazy z oblasti počítačů. 

Slangové výrazy z oblasti počítačů lze řadit k výrazům studentského slangu, neboť je to právě 

mládež, především vysokoškolští studenti, kteří se nejvíce orientují v této problematice 

a pracují v oblastech spojených s výpočetní technikou. Právě studenti tedy používají 

a vytvářejí tzv. "KoMIIblOTepHbIŘ )I(aproH". 

Amerikanismy se do studentského slangu dostávají různými způsoby: 

a) Přejetí celého slova - V takovém případě je slovo přejato celé i se svou výslovností, svým 

pravopisem i významem. Jak jsme však již uvedli, tato slova se velice brzy asimilují. 

Přizpůsobuje se samozřejmě především výslovnost. Často vzniká ruská podoba výpůjčky 
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v důsledku nesprávné anglické výslovnosti; touto cestou např. vznikl slangový výraz Meccar 

(z angl. message = vzkaz). Někdy dochází při přenosu anglického slova do ruštiny ke změně 

přízvuku. Některé slangové přejaté výrazy mají v ruštině více variant, např. Keif60p,[(, Ke60p,[(, 

KH60p,[( (z angl. keyboard = klávesnice). 

Všeobecně platí, že slova, jež JSou ve výchozím jazyku, tj. v angličtině, zcela 

stylisticky neutrální, získávají v ruském studentském slangu žertovné, ironické či jiné 

zabarvení. 

b) Přejetí základu slova - Slova patřící do této skupiny vznikají tím, že se k původnímu 

anglickému základu slova přidají slovotvorné modely ruštiny. Jsou to především sufixy 

typické pro zdrobněliny substantiv: -MK, -K(a), -lOK, např. ,[(MCKeTHMK (z angl. disk drive = 

disketová jednotka), MaHYaJIKa (z angl. user manual :::: návod pro uživatele), pOMKa (z angl. 

ROM = ROM,paměť určená pouze pro čtení), CM,[(MpOMKa (z angl. CD ROM = CD ROM), 

IIMCIOK (z angl. PC), CM,[(IOK (z angl. CD ROM) 

Vzhledem k tomu, že výchozí jazyk (angličtina) je jazyk analytický a přejímající jazyk 

(ruština) je jazyk syntetický, přidávají se k přejatým slovům koncovky. 

Např. KJIMKaTb (z angl. to cIick = klikat, kliknout), qaTMTbCR (z angl. to chat = povídat si, 

povídat si na chatu). 

V důsledku tendence zkracovat dlouhé výrazy a slovní spojení, což je pro slang 

typické, dochází k tzv. univerbizaci, tj. záměně slovního spojení jednoslovným 

pojmenováním. Např.cTPaTerHR (z angl. strategic game = strategická hra). 

c) Překlad - Lexika studentského slangu je z velké části tvořena překlady anglických slov. 

Jedná se zpravidla o překlad pomocí již existujících ruských slov, která ovšem v tomto 

překladu získávají nový, stylisticky snížený význam. Např. mmaTb (COB. BM,[( IIHyTb) = 

instalovat do počítače nějaký program (z angl. to boot = zavádět, zavést, ale také kopat, 

kopnout - odtud ruský slangový výraz). 
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d) Překlad na základě metafory - Při přejímání cizích slov je často zapojováno asociativní 

myšlení, v důsledku čehož vznikají překlady založené na metafoře. 

Např. 6JIlfH (disk = disk) 

e) Fonetické mimikry (podrobněji o tomto termínu viz dále) - Tato metoda je založena na 

zvukové podobnosti ruských spisovných slov a anglických výrazů, které ovšem nemají 

shodnou sémantiku. Např. E-mail >MbIJIO, button >6aToH. Slovo proniklé do slangu získává 

zcela nový význam, který není nijak spojen s jeho původním významem ve spisovném 

ruském jazyce. 

Můžeme rozlišit dva případy fonetického mimikry: s anglickým slovem může být 

podobně znějící bud' celý slangový výraz - příklady jsou uvedeny výše - nebo jen jeho část -

např. windows >BMH,n:OB03, druhá jeho část je přejatá z původního jazyka. (Podtržená část 

vznikla na základě zvukové podobnosti ruského a anglického slova, resp. jeho části.) 

K tomuto jevu patří také případy tvorby slov zvukově podobných anglickým. Tato 

nově vzniklá slova však nemají nic společného se standardní ruskou lexikou. Tvoří se 

zkrácením, přidáním nebo smíšením zvuků v původním anglickém slově - např. 

pentium>rreHTIOX. 

2) AflXace je také velice produktivním způsobem. Zároveň je kombinována s některými 

dalšími způsoby vzniku. 

a) Sufixace - Nejčastějšími sufixy používanými při tvorbě podstatných jmen jsou: 

- k(a) , např.Ha~epTa.rrbHM reoMeTpWI >Ha~epTa.rrKa (geometrie) 

- yx(a), např.MaKpo3KoHOMIDI >MaKpyxa (makroekonomie) 

- ar(a), např. 06~e)l(MTMe >o6~ara (studentská kolej) 

- yr(a), např. lllo!}Jep >lllo!}Jepyra (řidič) 

- aK, např. cTY,n:eH~ecKMň 6MJIeT >cry,n:aK (studentská legitimace) 
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- MK , např. cry.l1.eH1.JeCKHM 6Hner >Cry.l1.HK (studentská legitimace) 

- HCT, např.01.JKH>01.JKHCT (šprt) 

- yH, např. TonTaTbC5I. >TonryH (neohrabanec) 

- ~HK, např.rycoBKa >TyCOB~HK (člověk zúčastňující se večírků) 

- HHK, KOJI>KOJIblIIIHMK (jedničkář) 

- eu , např 1.JaT >1.JaTOBeu (člověk, který chatuje) 

Nejčastějšími sufixy používanými při tvorbě sloves jsou: 

- IITb, např.E-mail>MbInHTb (posílat emaily) 

- HTb+postfix C51. , např.o6ca,l1.HTbC5I. (brát drogy) 

- aTb , např . .ll:pMHKaTb (pít alkohol, z angl. to drink = pít) 

-Hy- např.CITliXHyTb (udělat zkoušku) 

b) Prefixace - Pro tvorbu substantiv ve slangu není prefixace charakteristická. Naopak 

u sloves se setkáváme s následujícími předponami: 

c- s významem odchodu, vzdálení (např.cBanIITb = odejít) 

OT- s významem zničení výsledku jiného děje (např.oTMa3aTb = odmítnout) 

c) Prefixace + postfixace - Nejčastějším příkladem je: 

Ha- -- -C51. - např. Ha.l1.paTbC51. (opít se) 

3) Přenesení slovního VÝznamu (tzv. sémantické tvoření) Taková slangová pojmenování 

mají vždy ještě svůj původní význam ve spisovném jazyce. 

a) Metaforický přenos - Hlavním mechanismem přenosu významů je metafora. např. KHCKH = 

úzké trojúhelníkové černé brýle, raCHTb = zabít. 

Slangové výrazy vzniklé jako metafora často obsahují ironii a humor,: např. cOnneBH1.J 

= ~fedrín, lék proti rýmě, který se používá jako drogy. 



38 

b) Metonymický přenos - Dalším způsobem přenášení významu je metonymie. Metonymie je 

však obvykle provázena metaforou. Např. IKOpllqHeBbIM" = člověk v hnědé uniformě - je to 

tedy metonymie. Avšak slovo "KOpllqHeBbIM" má v slangu význam "fašista"- tento význam 

vznikl na základě asociace barvy uniformy fašistů - jedná se tedy o metaforu. Tímto 

způsobem vznikla např. slova 60TaHHK = šprt (spojeno s představou botanika ponořeného do 

své vědy a nezajímajícího se o nic kromě ní), CTeKJIO := léky v ampulích, které jsou užívány 

jako drogy .. 

Přenesení smyslu často provázejí jiné způsoby tvorby slangových výrazů, především 

afixace - tuto vlastnost nazývá Rl. Rozina ve své stati "eKcrraHCIDI rrepeHoca".(20, str. 66) 

4) Expresivní homonyma- "mKenepeHochI" - fonetické mimikry: 

Některé méně produktivní způsoby vzniku slangových výrazů se schovávají za 

produktivní metaforizaci, tj. svou formou napodobí již existující spisovná slova, v důsledku 

čehož se začínáme domnívat, že vznikly na jejich základě cestou přenesení významu. A tak 

vzniká mezi spisovným a slangovým slovem sémantické pouto. 

Tento jev můžeme naleznout v různých publikacích ve třech variantách, pod různými 

termíny. 

J. Hubáček řadí tento způsob pod zkracování: ,,zkrácená slova se formálně ztotožňují 

se slovy neexpresivními zcela odlišného významu, je to vlastně zvláštní typ metaforizace na 

základě jen zvukové podobnosti, např. kytka (kytara)." (23, str. 166-167) 

L.l. Skvorcov mluví o fonetickém mimikry: "XapaKTepHblM ,l1;.JUI )KaprOHHbIX 

HOB006pa30BaHllM OKa3bIBaeTC.H .HBJIeHlle "<l>oHeTllqeCKOM MllMllKpllH" - 3ByKoBoro 

yrrO,l1;06JIeHT.H CJIOBa HJIH 3ro npe06paiKeHHoro BapHaHTa ,l1;pyrHM CJIOBaM. Cp. Harrp. rreTyX, 

nerymQK (H3 II1.HTb" - o naJIbu.ax pyKH HJIH ou.eHKe 5)." (45, str.54-55) 
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Ve sborníku I1oco6He no pyCCKOM)' MOJIO.ll.elKHOM)' lKaproHY je ve stati podle R. I. 

Rozinové užíván termín "JIlKenepeHocbI" : " ... lKaproHHble CJIOBa BHeUIHe yrrO.ll.06llillOTC.sI ylKe 

cyrn;ecTByIOlllHM CJIOBaM JIHTeparypHoro .sI3bIKa H HaqHHalOT BocrrpHHHMaTbC.sI KaK 

06pa30BaHHble OT HMX C nOMOrn;blO CeMaHTJftJeCKorO nepeHoca ... I1epBOHaqaJIbHO umopa -

yceqeHHe CJIOBa lllrrapraJIKa: umapa, KOTopoe C rrOMOrn;blO <poHeTHqeCKOrO H3MeHeHlliI a>o 

yno.ll.06llileTCH JIHT. umopa H HaqHHaeT BocrrpHHHMaTbcH KaK pe3yJIbTaT ceMaHTHqeCKOrO 

rrepeHoca, B OCHOBe KOToporo JIelKHT npe.ll.CTaBJIeHHe o npHcnoco6JIeHHH, KOTopoe rrOMOraeT 

crrpaBHTbC.sI C qeM-TO, KaK umopa - C KOHeM. ft (20, str. 68) 

5) Přejímání argotismů - Studentský slang je argotem ovlivňován, přejímá tedy z něho i 

některé výrazy. Např. 6ecrrpe,D;eJI = naprostá svoboda, MOqHTb = zabíjet 

6) Rozšíření polysémie - Slova získávají často další - slangové - významy. 

Např. KHHYTb a) ukrást něco někomu 

b) podvést, "zašvindlovat" 

c) nedodržet slib 

7) Antonomasie 

neboli užití obecného pojmenování místo vlastního jména nebo naopak 

Např. JIeBHCa, nyHCbI = džíny, MalllKa = dívka 

8) Synonymická nebo antonymická derivace - Způsob, při kterém je jeden z komponentů 

frazeologismu zaměněn synonymem či antonymem ze spisovného jazyka nebo slangu. Např. 

nO,D;Ca.ll.HTb Ha Hrny (= naučit někoho brát drogy) > rrO,D;Ca)J.HTb Ha BHHT; 

CJIe3Tb C HrJIbI (= přestat užívat drogy) > COCKoqHTb C HrJIbl, cnpblrHYTb C HmbI 
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9) Zkracování - Zkracováním vznikají 

a) zkratková slova, např. <paK)'JIbTeT> <paK, 

b) iniciálové abreviace, např. qeJIOBeK MOpaJIbHO onyrn;eHHblM > qMO (= hlupák) 

10) Skládání - Složení kořenů či počátečních částí slov tvořících název , např. 

11) Univerbizace neboli nahrazování víceslovného výrazu jednoslovným - např. 

aKa,n;eMHqeCKHM OTnyCK > aKa,n;eMKa; 3aqer, no.rryqeHHblM aBTOMaUlqeCKH > aBToMaT 

12) Kalambur - slovní hříčka záměnou slov stejně znějících, ale různého významu - např. 

6yxapeCT = večírek (z 6yx = alkohol, v normativním jazyce EyxapecT = Bukurešť) 

13) Metateze - přesmyknutí hlásek nebo slabik ve slově - např. pyKHTb místo KypHTb; ca60 

caMoM místo caMO ca6oM. 

14) Enenteze - vsunutí hlásky nebo slabiky do slova - např. rnnanepa = vysoký a hubený 

člověk (ze rnnaJIa). 
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2.část 

LINGVO-STYLISTICKÁ ANALÝZA ROMÁNU ,,zVEZDNYJ BILET" 

6. HLAVNÍ RYSY ROMÁNU: 

6.1 MOJIO,lW)J(HNIIIP03A 

Román Zvezdnyj bilet patří do prózy o mládeži a to také do značné míry určuje jeho 

podobu. Na přelomu 50. a 60. let vzrůstá zájem o mládežnickou prózu. Postavami 

mládežnické prózy jsou mladí lidé, kteří mají nechuť ke společnosti, ve které žijí, snaží se 

vybočovat a vyhýbat se konformitě. Jejich únik může být realizován různými způsoby, 

postavy románu Zvezdnyj bilet hledají únik v dobrodružství, cestování, denním snění, lásce, 

umění (Alik), ale také unikají pomocí jazyka, který používají a kterým se liší od ostatní 

společnosti (jedná se samozřejmě o slang mládeže). Takováto próza o mládeži tak měla svým 

způsobem rebelizující charakter. Aksenovova hlavní postava (Dima) není v žádném případě 

"kladný hrdina",ale spíše don quijotská osobnost hledající svoji cestu v životě 

a ve společnosti. 

Román vyšel v r.1961, tedy v období, které spadá do období vlny tzv. prvního 

oteplení, tj. oslabení pronásledování a politických tlaků na lidi, kteří smýšleli jinak než podle 

většinového modelu (bývá datováno 1956-1964). 

Přesto dílo Zvezdnyj bilet zůstává ovlivněno socialistickým realismem, neboť jeho 

rebelizující mladí hrdinové se na konci své cesty stanou užitečnými členy společnosti. 

Protipólem těchto mladých přátel je Viktor, starší bratr Dimy. Viktor je naopak 

představitelem oficiální kultury. Jakožto mladý vědec je kladným příkladem mladého 

sovětského člověka. Celý život bezproblémově plnil očekávání rodičů i společnosti. Avšak 

zároveň je Viktor určitým způsobem rozpolcen, neboť kromě svého vnějšího postoje má ještě 

svůj vnitřní svět, ve kterém se v podstatě staví také proti tomu, co je oficiální. Projevuje se to 
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v jeho práci, kdy se postaví proti oficiálnímu proudu v rámci svého ústavu, ale i v jeho řeči, 

když v určitých situacích užije místo spisovného jazyka hovorové výrazy. 

6.2 HOVOROVOST A SLANGOVOST 

Román je především charakteristický svým jazykem. V atmosféře socialistického 

realismu působil ,,zvezdnyj bílet" svěže, nově a opravdově - vyprávěl totiž o životě mladých 

lidí, jejich problémech, jejich láskách a především byl napsán živě, hovorovým jazykem 

mládeže včetně slangových výrazů. Byla to reakce na "oteplení", které v té době probíhalo, 

avšak reakce zcela jiná, než jaká byla známá od jiných autorů, kteří se ve svých dílech 

zaměřili především na sociální kritiku. Aksenovova díla ,,zvezdnyj bilet" a ,,Kollegi" 

vyvolala svým novým přístupem senzaci a obě se dočkala dokonce zfilmování. 

Oba romány za svůj úspěch z velké části vděčí opravdovosti a živosti jazyka. Jazyk 

mladých hrdinů románu má různé zdroje: hovorovou ruštinu, městský slang mládeže, různé 

žánry populární kultury aj. Aksenov střídáním různých vrstev jazyka vyděluje jednotlivé 

smyslové pasáže i jednotlivé hrdiny. Jednou použije jazyk spisovný, který má místy prvky 

knižnosti, jindy užije oficiální či byrokratický jazyk sloganů jako parodii, v zápětí však přejde 

k hovorové ruštině a nakonec až k slangu mládeže. Tato stylistická pestrost a hra s jazykem je 

bezpochyby jednou z hlavních kvalit románu. 

Použití svérázné individualizované řeči postav reflektuje změnu a variantnost 

v sovětské společnosti - nikoli jednotnost a konformitu. Především ale styl románu 

zdůrazňuje autentičnost a naléhavost, neboť promlouvá přímo ke čtenáři, jazykem jemu 

vlastním. Je to jazyk rozvracející stará klišé a zaměřující se na osvobození od společenských 

omezení. 

Přes všechnu autentičnost jazyka, kterým je román napsán, je nutno připomenout, že 

se samozřejmě nejedná o přesný záznam živé řeči. Autor používá reprodukčního evokačního 
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postupu (termín Květy Koževnikové, 34), což znamená, že se " ... snaží vytvořit iluzi 

promlouvání postav, a to je spjato zejména se sférou běžného dorozumívacího styku. Že 

výsledkem této nápodoby nemůže být totožnost, bylo již nejednou konstatováno." (34, str. 29) 

Struktura románu je kromě reprodukčního principu vytvářena také postupem 

referativním (termín Květy Koževnikové, 34), kdy čtenář získává informace prostřednictvím 

vypravěče, přičemž tyto informace budí dojem, že jsou přímo určené čtenáři (na rozdíl od 

postupu reprodukčního, kdy autor vytváří iluzi, že informace je určena ostatním postavám 

díla, nikoli čtenáři) a postupem komentářovým (termín Květy Koževnikové, 34), při němž 

autor komentuje především reprodukované úseky. 

Román ,,zvezdnyj bilet" je netypický tím, že v něm autor použil hovorové a slangové 

ruštiny nejen v částech tvořených postupem reprodukčním, ale v některých kapitolách i při 

postupu referativním. 

6.3 DIALOGIČNOST 

Živý jazyk mládeže, kterým je kniha z velké části napsána, je možný především díky 

její velké dialogičnosti. V přímé řeči může Aksenov snáze přecházet na dobové slangové 

výrazy a hovorovou řeč. Tímto způsobem dodává textu autentičnost. Počínaje druhou částí 

knihy, nazvanou AproHaBTbI, je vyšší četnost dialogických pasáží, a tím i vyššÍ výskyt 

slangového a hovorového jazyka. 

6.4 ÚNIK 

Tento aspekt románu se primárně týká spíše syžetu díla, avšak je znázorňován pomocí 

jazykových prostředků a hry s nimi, proto mu věnuji jednu podkapitolu. 

Jak uvádí autor článku MOTHB .u;oporH B rrpOH3Be.u;eHIDIX AKceHoBa (55), objevuje se 

často v Aksenovových dílech motiv cesty, úniku. V románu Zvezdnyj bilet se jedná o útěk 
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dvojí - fyzický, kdy mladí hrdinové odjedou na neurčitou dobu do Estonska, ale zároveň 

duševní, kdy tito hrdinové vlastně ujíždí před společenskými událostmi, které na ně v Moskvě 

čekají (zkoušky na vysokou školu, výběr povolání). Hlavní hrdina Dima se snaží najít své 

exotické místo a odjet tam; hledání exotiky je však také spojeno s hledáním svobody, po které 

Dima touží. Není náhodou, že nakonec celá parta odjíždí do Tallinu, tedy centra prozápadního 

státu, které je představeno jako model pro chlapce tak přitažlivého Západu. Tallin je navíc 

město u moře, stejně jako bájná Kolchida z mýtu o Argonautech (viz dále). 

Projevem duševního úniku je právě nespisovný jazyk hrdinů, ale i nekonvenční 

chování či oblékání Dimy (viz dále). Takovým projevem úniku a touhy po svobodě je 

i hudba, kterou poslouchají, tj. jazz. 

Jazz jako prostředek k úniku 

Greta Slobinová (26) ve své studii upozorňuje, že Aksenov používá neoficiálních 

forem kultury jako prostředek úniku od předepsaných, povolených sfér aktivit v tehdejší 

společnosti. V románu Zvezdnyj bilet má na první pohled tuto funkci slang a hovorovost, ale 

je to i hudba, která protíná celý román. Jedná se o jazz jako příklad neoficiální populární 

kultury, jenž se vymkl státem kontrolovanému umění a který byl mezi lidmi tak oblíbený, že 

se jej přes snahu sovětské vlády nepodařilo zničit. 

V románu je jazz symbolem rebelství a úniku. Oficiálně je to škodlivá hudba, jak se 

vyjádřila matka Galji, školní inspektorka - «OrpaB.JUIIOT IOHble ~M TneTBOpHOH: M)'3bIKOii.» 

(1, str.200), je to hudba Západu, a právě proto je pro Dimu a jeho přátele tak přitažlivá. 

Jazz se líbí i Víťovi, což potvrzuje přítomnost rebelství v jeho charakteru a on také 

jako první jazz v románu zmíní, když prochází parkem, kde tato hudba zní. Zmínka o jazzu 

přichází těsně po úryvku, který je příkladem oficiálního jazyka plného klišé. 
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«JIro6oro arpeccopa, npoHMKlIlero Ha HalIly CBRIII;eHHyro, 06lIJIbHO CMOqeHHyro 

KpOBbIO 3eMJTIO )l{)],eT nJIaqeBHM yqacTb. Mb! HMeeM B pacnopR)J{eHHH ,D;OCTaTOqHO 

CHJI M Cpe,l(CTB,l(JI.H Toro, qTo6bI... J[ cnylIlaIO rOJIOC ,l(HKTopa ... » (1, str. 193) 

Následující úvahy o obřím kole a jazzu, který zní z parku, působí jako protiklad všemu 

oficiálnímu, jako úník. 

« B lIleCTH,l(eCRTH qeTbIpeX Ka6HHKax 3Toro KOJIeCa ceŘqac 6eCneqHO XOXOqyT 

H OM:KaIOT OT npMTBopHoro cTPaxa JIIO,l(li. lb rny6liHbI napKa HeCeTCR ,l()J{a30BM 

My3b!Ka, ,l(Bli)KeTCR KOJIeCO, li ,l(BH)KeTCR BeCb HalIl lIlapHK, HaqliHeHHbIM 3ara,l(OqHoŘ 

CMeCbIO. ~BH)KeTCR napK H Mb! ,D;Bli)KeMCR, JTIO,D;H B napKe. TaM MbI cMeeMcR, a 3,l(eCb 

MbI MOJIqHM. CooTHolIleHlie Bcex 3THX ,l(BH)KeHliŘ, - nonpo6yií pa306paTbCR. ~)Ka3 

M CMM<pOHlf.H. BOT OHO, Hame He60, npHrO,l(HOe ,D;JI.H <j:>eŘepBepKa M ,l(JI.H B3JIeTa 

60JIblIlHX paKeT.» (1, str. 193-4) 

o několik stránek dál se jazz objevuje znovu, když dva nájemníci z Barcelony (domu, 

kde žije Dima s Víťou) pouštějí jazzovou hudbu na celý dvůr. Dima s přáteli tančí, 

ale zároveň všichni očekávají příchod domovníka, který tento jazzový koncert ukončí. 

Samotnému popisu jazzové hudby Aksenov věnuje celý odstavec obsahující různá přirovnání 

(oT6oMHbIŘ MOJIOTOK) a metaforu, čímž je ukázán význam jazzu. 

«~a30BbIe CHHKonhI 6hIOT B 3eMJIIO, TOqHO rpa.n, CJIOBHO oT6oŘHb!Ř MOJIOTOK, 

BrphI3aIOTcR B CTeHhI M B3MbIBaIQT BBepx, nhITaRCh paClIleBeJIHTh HenO,l(BH)KHhle 

3Be3,l(bI, nO,l(QHHHTh MX ce6e li HacTPaMBaTh nonepeMeHHO TO Ha JIHpHqeCKMM, 
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TO Ha 6ecHoBaTbIM JIa.n;. TpH rrapbI OCTPOHOCbIX 60THHOK H o.n;Ha rrapa Tyq,eJIeK 

oT6HBalOT TaKT.» (1, str. 197) 

Z celého úryvku je cítit obrovská dynamika této hudby. Jazz je přirovnáván ke 

krupobití a ke sbiječce, čímž je vyjadřována jeho síla. Je to hudba, která stoupá až 

ke statickým hvězdám, aby i je vytrhla ze spánku, tak jako podnítila k pohybu mladé hrdiny 

románu, aby i je naladila střídavě na lyrickou a zběsilou notu, tak jak jsou střídavě naladěni 

hrdinové (což je poznat i v jejich řeči, viz další kapitoly). 

Na některých místech je jazz zmíněn nepřímo, např. prostřednictvím typických 

jazzových nástrojů. Např. když Dima s přáteli napodobují jazzmany a hudbu, která si je 

podmanila 

«.n;HMKa CJIO)J(HJI JIa.n;OHH H BCTYIIHJI TPy60M. IOpKa 3ary.n;eJI caKcoq,oHOM. A.rrHK CTaJI 

XJIOnaTb B JIa.n;OIllH H rrpHnlliIcbIBaTb.» (1, str.254) 

Jazz jako hudba západu se také hraje v klubu umělců v Tallinu, který je v porovnání 

s Moskvou vnímán jako západní město. 

Z uvedených ukázek vyplývá, že v souvislosti s jazzem Viktor často zmiňuje hvězdy, 

vesmír. Dochází tak k propojení dvou hlavních témat románu: téma útěku (a vše, co s ním 

souviSÍ, tj. touha po svobodě, dobrodružství, nekonvenčnosti, obdiv Západu) a téma letu do 

kosmu, které je důležité především pro Viktora, ale zároveň bylo jedním z témat, kterým 

tehdy žil nejen celý Sovětský Svaz, ale i celý svět. Vesmír a pokroky v jeho "dobýváníC< jsou 

tedy v románu symbolem oslavy sovětských úspěchů v této oblasti, ale pro Viktora jsou 

hvězdy také tématem osobním, jsou pro něj jakýmsi prostředkem k úniku. Viktor se vnitřně 

utíká, když ze svého pokoje pozoruje na nebi hvězdy připomínající hvězdný lístek. To spojuje 
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jazz a hvězdy, jsou to dva symboly úniku. Ale zároveň je spojuje obrovská síla. Jazz má 

v sobě takovou sílu, že je schopen, stejně jako raketa, dotknout se hvězd. Viktor má přitom 

díky své práci reálnou možnost dotknout se hvězd opravdu, nejen ve svých představách. 

«Ho eCJIlf .JIeqh cmmoM Ha,n: no,n:OKOHHMK, MO)KHO yBH,n:erh He6oJIhllIOM 

qerhlpexyrO.JIhHMK co 3Be3,n:HhIM pMCyHKOM. MHe XOqerCH npe,n:aThcH m06uMOMY 

3aHHTMIO: .JIeqh cnMHoH Ha,n: no,n:oKoHHMK, nOJIO)KIfTh pyKM no,n: rOJIOBY, HM o 'leM He 

,n:yMaTh M C03epu:aTh 3TOT npo,n:O.JIrOBaThIM qerhlpexyro.JIhHMK, nOXO)KMM CBOMMM 

nponopU:MHMM Ha )Ke.JIe3HO,ll;0P0)KHhIM 6M.JIeT. EMJIer, npo6MThlH 3Be3,n:HhIM 

KOMnOCTepOM.» (1, str.206-207) 



48 

7. VYPRAVĚČ 

V próze o mládeži je obvyklá ich-forma vyprávění, která připomíná zpověď mladého 

hrdiny. Aksenov ale hledal nové formy a postupy, Zvezdnyj bilet tak vybočuje z této tradiční 

představy. Román je bohatý na různé formy vyprávění, nemá pouze jednoho vypravěče, ale 

během textu se vypravěči mění. Tento postup umožňuje více pohledů a zároveň člení text na 

jednotlivé části, které jsou sémanticky jednotné. Co se týče struktury díla, je román rozdělen 

na čtyři části, které mají několik kapitol. Vypravěč se vždy mění se začátkem nové části, 

přičemž příběh je vždy vyprávěn tím, ke komu se ta která část nejvíce vztahuje. V první části 

je vypravěčem Víťa, ve druhé je vševědoucí vypravěč, ve třetí části opět Víťa a teprve 

v poslední části se naplňuje tradiční představa a vypravěčem se stává Dima. 

V literatuře se vydělují dva typy vypravěče - vševědoucí vypravěč (ayKTOpMaJIbHbIŘ 

rroBecTBOBaTeJIb) a vypravěč jako jedna z postav (rrepCOHa)K-paCCKa3QMK) ( Jako zvláštní typ 

vyprávění je označován skaz) (termíny MJ. Gorelikové a D.M. Magomedové, 7). V románu 

,,zvezdnyj bilet" se setkáváme s oběma typy vypravěče. Kromě pásma vypravěče se pak 

vydělují dvě jazykové struktury - autorské slovo (aBTopcKoe CJIOBO) a cizí slovo (qy)Koe 

CJIOBO) (termíny MJ. Gorelikové a D.M. Magomedové, 7), které zahrnuje přímou a nepřímou 

řeč postav a vyprávění postavy. Zvláštním druhem je pak tzv. nevlastní přímá řeč 

(Hec06cTBeHHO-rrp.HMaH peQh, termín MJ. Gorelikové a D.M. Magomedové, 7), která spadá 

pod autorskou řeč, ale v podstatě je to řeč cizí a to v pláně lingvistickém i sémantickém. Jedná 

se o různé interference mezi jazykem postavy a autorskou řečí, kdy se v rámci pasáže 

autorského vypravěče použijí prvky jazyka některé z postav. Tímto způsobem je možné 

zaznamenat vnitřní řeč postavy i přiblížit se k přímé řeči postavy tím, že je použit hovorový 

výraz nebo konstrukce, kterou užívá v přímé řeči daná postava (někdy se může jednat 

i o pouhé hovorové částice či citoslovce, které ,,naruší" pásmo vševědoucího vypravěče). 
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V románu ,,zvezdnyj bilet", jak již bylo řečeno, je častá přímá řeč (oba typy - přímá 

řeč vyslovená i přímá řeč vnitřní), zároveň se setkáváme i s prvky řeči postav v pásmu 

vševědoucího vypravěče. 

V první části nazvané OpeJI HJIH pelllKa je vypravěčem Víťa, starší bratr Dimy. Víťa je 

osmadvacetiletý vědec, který se připravuje na obhajobu své disertace. Pracuje v laboratoři 

závodu, který je obestřen tajemstvím a jen z náznaků si můžeme domyslit, že se věnuje 

výzkumu letů do kosmu. Víťa má ke své práci uctivý vztah, jeho laboratoř je pro něj téměř 

posvátné místo, přístroje v ní nazývá svými přáteli. V postavě Víti se pojí přesný vědec 

a citlivý básník. Druhá stránka Víťovy osobnosti se projevuje právě v jeho jazyce a to 

především v pasážích, kdy Víťa vystupuje jako vypravěč. V případech, kdy je vypravěčem 

jedna z postav, je pásmo vypravěče prakticky totožné s vnitřní přímou řečí postavy. 

Víťa jako vypravěč používá jazyk spisovný, někdy dokonce hraničící s knižností. 

Např. « ... HH o l.JeM He .nyMaTb H c03epu;aTb 3TOT I1pO,lJ;OJIrOBaTbIH l.JeTblpexyrOJIbHHK.» 

(1, str.207) 

Často užívá složitou syntax a ve slovních spojeních se projevuje jeho poetická povaha, 

používá různá přirovnání a metafory. 

Např « ... 51, Ha6mo,lJ;a5I 6eCKOHel.JH)'IO KapyceJIb MalllHH Ha BOK3aJIbHOH I1JIOIl(a,lJ;H.» 

(1, str. 194) 

« ... Ha ropH30HTe HCI10JIHHCKHe ,lJ;OMa Mepu;aIOT, KaK CTpOH llIHpOKOrpy,lJ;bIX pblu;apeH.» 

(1, str. 194) 

«JII06HT, BH,lJ;HTe JIH, «I1pas.ny-MaTKY B masa pe3aTb».(I, str. 195) 
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« CryCTOK 3Hepnm fl KOM<popTa XX BeKa Ha <poHe HaUIlIX 06nynJIeHHbIX CTeH.» 

(1, str. 196) 

K .. Ham )KaJIKHŘ Ca)l;HK nO)l;HHMaeTC» BBepx, nOBHCaeT HM KpblmaMH, 3Be3)l;bI 

nycKaIOTC» BOKpyr B XopOBo)l;e.»(l, str. 199) 

«KYCOK 3eMHoro MeTaJIJIa, )KapKHŘ CJIHTOK 3eMHbIX Ha)l;e)K)l;, npo)l;yKu,M» M03ra H 

Mblmu" CMelllaHHa» C HalllHM nOTOM H C KpOBbIO Tex, KOTopb1e 3Toro y)Ke He 

yCJIbIIllaT.» (1, str. 207) 

V jeho spisovné řeči se však místy objevují hovorové prvky. Je to především ve chvílích, kdy 

je rozčilen či rozrušen, což odpovídá teorii o vnitřním světě Viktora, zmíněné v kapitole 

,,Hlavní rysy románu". Ve chvílích rozrušení mluví každý člověk nekontrolovaně, přirozeně. 

Viktor, ačkoliv je navenek slušný a vzorový člen společnosti, uvnitř touží po svobodě, revoltě 

a tento vnitřní svět je také základem pro jeho nespisovný jazyk. 

Např. ({qeJIOBeKa TaM HeT! TaM HeT qeJIOBeKa! BOT, eCJIH 61>1 Cpa3y, ceŘqac, KTO-HH6Y)l;b 

CJIeTaJI Ha Mapc H BepHYJIc» oTTy)l;a C )l;eBymKoŘ-MapcHaHKoŘ, TOr)l;a nOqTeHHeŘma» 

ny6JIflKa, MO)KeT 6bITb, fl y)l;HBHJIaCb 6bl. TaK, CJIerKa. 3HaeTe, MOJI, BOT 3a6aBHa» 

HCTOpM»: KpacOTKy C Mapca npflBe3 O)l;HH MaJIbIŘ.» (1, str. 207) 

(Na začátku odstavce Vít' a použil hovorové opakování. V dalším textu se pak 

vyskytují hovorové konstrukce obsahující hovorové částice BOT, MOJI. Hovorové 

výrazy TaK CJlefKa, MaJIbIŘ, KpaCOTKa.) 

«A KOr)l;a KOKHemb ee, )l;yMaemb: K CqaCTblO, K nyqmeMY: XJlOnOT He 06epembC» 

C 3TOŘ mTYKoŘ, HY ee cOBceM!» (1, str. 209) 
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(V tomto krátkém úryvku se objevuje hovorové slovo KOKH)'Th - rozbít, mryKa je 

typické slovo užívané v hovorové řeči jako zástupce za plnovýznamové slovo, navíc 

syntax je hovorově trhaná, konečná konstrukce Hy ee cOBceM! je eliptické hovorové 

klišé.) 

V druhé části románu je vypravěč vševědoucí. Změna vypravěče je spojena s dějem, 

druhá část je totiž věnována skupince mladých lidí Dimy, Alika, Jury a Galji, kteří opustili 

Moskvu a své rodiny, aby se vydali na cesty a okusili samostatnost a svobodu. Víťa v této 

části vůbec nevystupuje. Druhá část, nazvaná AproHaBThI, je z velké části dialogická, takže 

pasáže vypravěče nejsou tak významné jako v části předchozí, přesto se pokusím jazyk tohoto 

vypravěče podrobit analýze. 

Lexika vypravěče je celkově spisovná a neutrální. Výjimkou jsou místa, kde dochází 

k interferencím, tzv. Reco6cTBeRHo-npSlMruI peQh. 

Syntax je také spisovná. Na začátku 2. části je však v pásmu vypravěče pasáž, ve které 

pomocí trhané syntaxe prokládané opakujícími se citoslovci, které zde působí jako refrén, 

vzniká zvláštní rytmika textu připomínající zvuk jedoucího vlaku. 

«Tpax-Tax, TaX-Tax, rpax, CBeT, MpaK, Tpax-Tax-Tax, 6apaKII, cBeT, TPax-Tax-Tax, 

BCTPeQHhIH napoBo3.» (1, str.217) 

Tuto pasáž je ve skutečnosti možné považovat za jakousi interferenci Dimova vnímání jízdy. 

I v dalším textu se vyskytují prvky řeči či myšlení postav, především Dimy. 
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Např. «Yxo,nHJIa MOCKBa, yHoCHJIaCb m13a,n ... Bce y)Ke rr03a,nH, H B KaMeHHoM Mope 

qeTl>IpexyrOJIbHaH «J)apCeJIOHa», BOJIHa M Kopa6JIb, qTO KaYJaJI Hac ceMbHa,nu.aTb JIeT, 

MaMa, narra, ,ne.nylliKa, 6paT, Bce ,naJIbllie M ,naJIbllie yJIeTalOT OHM, TpaX-TaX-Tax ... » 

(1, str.217) 

Zde vypravěč zcela přechází na pozici Dimy, nejvýrazněji je to vyjádřeno zájmenem 

Hac (KaYJaJIa Hac). 

Ale vypravěčské pasáže jsou ovlivněny i jinými postavami. 

Např. «AnMK 3JIMJIC5I Ha IOpKy 3a ero xoxo M 3TH CJIOBeYJKM, Ho OH 3HaJI, YJTO eCJIM 6bI 

y Hero rr05IBMJIaCb ,neBOqKa, OH TaK )Ke 6bI XOXOTaJI M rOBOpMJI 6bI rrpMMepHO TO )Ke. 

lfecmllo 2060pR, 3mo npomu6110. 3mo Haooello y;)ICe. Bmo6ullcR, mG1{ u He 

npumeopRucR. MO;)ICeUlb nemb xomb eclO 110% UllU nOnJl([l{b. J(ellau "lJmo-Hu6yob 

"lJeJlOee"lJeCKoe. Bce pa6110 6eob lIe cnUUlb 00 ympa.» (1, str. 250) 

Část, která je označena kurzívou, je zjevně ovlivněna řečí Alika. Neutrální jazyk vypravěče se 

najednou mění, slovosled je hovorový, jakoby rozčilený (3mo lIaooellO y;)ICe), objevují se 

hovorové částice. 

Ve třetí části "Sistěma Dubl' -ve" je vypravěčem opět Víťa. Styl jeho řeči se 

v porovnání s částí první nezměnil. Převážně používá jazyk spisovný, bez větších odchylek od 

normy. Tato část knihy je věnována převážně Víťově práci a jeho projektu. Jak již bylo 

zInÍněno výše, má Víťa ke své práci, k laboratoři i ke všemu, co s tím souvisí, velký respekt a 

z toho také vyplývá jazyk, jakým o těchto záležitostech mluví - je to jazyk spisovný, 

vyjadřující úctu k předmětu vyprávění. 



53 

Hovorových prvků je v této části v pásmu vypravěče velmi málo. Na str.283 se 

setkáváme s hovorovou konstrukcí a s hovorovým slovem, ale je to vlastně výrok, který si 

Víťa představuje, že někdo vyřkne, až on vystoupí s prezentací svého odvážného pokusu. 

Nejedná se tedy přímo o jazykový styl vypravěče: 

«Xe-xe, MOJIo,ne)l{b! I10qeMy 6bI eii: JI He 3a,npaTb xBoCT?»(I, str. 283) 

Je možné najít i další hovorové prvky. 

Např: «B 06m;eM-To OH t.tyoaKoeam.» (1, str.289) 

«OH JIHor,na TaK yCMeXaerC5I, QTO xoQerc5I 3aexamb eMy no pU3UOHOMUU.» 

(1, str. 290) 

Oba výrazy se týkají šéfa a jsou proneseny v souvislosti s rozhovorem Víti a šéfa. První 

z nich těsně před rozhovorem, když Víťa jde do šéfovy kanceláře a přemýšlí o něm, a druhý 

během rozhovoru, ve chvíli, kdy poslouchá, co mu šéf říká. Tyto dvě odchylky od spisovného 

jazyka Víťova vyprávění mají svou funkci, vyjadřují jinak než popisem duševní stav Viktora. 

Právě proto se v románu nacházejí na zmíněném místě (v souvislosti s rozhovorem), neboť 

Víťa měl z rozhovoru se šéfem obavy, měl strach z toho, že přišel se svým projektem, kterým 

popíral dosavadní výsledky a hypotézy práce svých kolegů, jakož i svoji disertační práci, 

v níž rozpracoval šéfem zadané téma. Proto měl obavy z reakcí šéfa a z jejich rozhovoru. Tyto 

Víťovy pocity jsou vyjádřeny změnou v jeho jazykovém stylu, kdy najednou "sklouzne" 

k hovorovosti až slangu. 

Po rozhovoru se šéfem potká Víťa ještě svého kolegu a dobrého přítele Borise a i mezi 

nimi dojde k výměně názorů - opět se to týká Víťova samostatného pokusu. Víťa je tedy 
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nejen rozrušen z dialogu se šéfem, ale také rozzloben na Borise. V odstavci následujícím po 

těchto dvou dialozích se tyto Víťovy pocity projeví v pásmu vypravěče. Použije nadávky 

a hovorové výrazy. 

«C60JlOttb EophKa, cyw.eHblU KpOKOOUJl, y Te6}l HMKOr,lJ,a He 6hIJlO HacTpoeHMH! ... 

PaCCKa3aJI npo BeCh OT,lJ,eJI ,1];y6JIb-Be, 3ry <pa6pMKY ,lJ,MCCepTa~llií. PaCCKa3aJI npo CBOH 

,lJ,oKJIa,lJ, II KaK ,IJ;y6JIb-Be nOOKanb16aemC51 noo MeH}!. II eme paCCKa3aJI eH o CBoeM 

HacrpoeHMM - ,lJ,paTbC}l! II o CBoeM onaceHMll: B,lJ,pyr OHll M IJJe<py 3aKananu M032U? 

Ho Be,lJ,b OH)Ke pa36epeTc}l, OH )Ke CMO)KeT pa306paTbC}l.» (1, str.292) 

Kromě nespisovných výrazů označených kurzívou (u předložky npo se jedná o hovorovost 

spojení paCCKa3aTb npo v porovnání se spojením paCCKa3aTb o) se v tomto úseku objevují 

nadávky (CBOJIOqb, KPOKO,lJ,llJI). Také ze syntaktického hlediska je tento úryvek hovorovější 

než obvyklé Víťovo vyprávění. Používá hovorové opakování (paCCKa3aJI npo; pa36eperc}l -

pa306paTbC}l), postup dodatku (npMeM ,lJ,06aBJIeHM}!) (ll o CBoeM onaceHMM). Zároveň Víťa 

použil pro hovorovou ruštinu typické částice: ()Ke). 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, při čtení románu o mládeži, čtenář obvykle 

očekává vyprávění mladého hrdiny v ich-formě, které připomíná zpověď mladého člověka. 

V románu Aksenova tento postup přichází až v poslední části nazvané ,,Kolchozniki". Poprvé 

se tedy setkáváme s vnitřní řečí hlavního hrdiny, s jeho myšlenkami, úvahami a stylem 

vyprávění, aniž by nám to svým vyprávěním zprostředkovaly jiné postavy či přímá řeč. 

Postava Dimy je zcela odlišná od postavy Vít'i, je to mladý chlapec s romantickými 

představami a sny, který se zároveň vyznačuje snahou o nekonvenčnost a jistou extravaganci 

a především touŽÍ po nezávislosti a svobodě. Dimův charakter je především vyjádřen 

jazykem, který používá. Setkáváme s tedy s výraznou změnou stylu vyprávění. 
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Dima běžně používá hovorovou ruštinu. Hovorový jazyk je pro Dimu nepříznakový, 

normální. Hovorová je samozřejmě nejen Dimova lexika při vyprávění, ale zčásti také syntax. 

Větší hovorovostí než Dimovy vypravěčské pasáže se však vyznačuje Dimova přímá řeč (viz 

dále). 

Příkladů hovorového jazyka nalezneme v Dimově vyprávění mnoho. Jak již bylo 

zmíněno, je to z toho důvodu, že hovorovost je pro Dimův jazykový styl nepříznaková. 

Např. «CmapU1(GUlKa KyyJIb JIaCKOrO rrOKMBaJI.» (1, str.301) 

(hov. děda, Dima tak nazývá předsedu kolchozu) 

«OCTaJIMCb TOJIbKO Mb! rpoe iJa em;e TpM 3CTOHCKMX napHUUleK.»(1, str.302) 

(rrapHMllIKa - hov.; )J,a - hov. slučovací spojka) 

«J(e6l.fOHKU 3aXMXMKaJIM M QTO-TO 3(lJlOnOmaJlU.» (1, str. 302) 

(,[~eBQOHKa - hov., famiI.; 3aJIorrOTaTb - nespis. brebentit) 

«KIDKeTCH, 3aUlu6aem.» (I, str.305) 

(3alllM6aTb - fam. opijet se) 

«rapMoHb 6bI eMY, a OH Bce TpaBMT aHeK,[{OTbL» (1, str.305) 

(elipsa, rpaBMTb - nespis.mluvit, vyprávět) 

«KTO MX TaM rrpMnac, He 3HaIO. HaBepHoe, llJIbBapb. JI pa301lleJICH, 6ec KOHna rpaBMJI 

aHeK,l{OTbI.» (1, str.306) 

(npMnaCTH - hov. nachystat; pa30HTMCb - hov. dostat se do ráže; rpaBMTb - nespis. 

mluvit, vyprávět) 

Hovorová je na mnoha místech i syntax. Do vět Dima vkládá různé hovorové částice 

a vsuvkY', používá hovorové konstrukce. Věty v jeho vypravěčském pásmu často připomínají 

hovorovou přímou řeč. 
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Např. «llMeTb cTapmero 6paTa - 3TO e o6UfeM OqeHb 3,l1;OpOBO.» (1, str.317) 

« ... 113-3a 3TOH JlCe ,n;ypaU;KoH ,l1;I1CCepTaU;I1I1.» (1, str.318) 

«ll eoo6Ufe, qTO 3TO 3a :iK113Hb?» (1, str.318) 

«Mewr 3TO YCTPaI1BaeT, a ee? OHa npl1BblKHeT. Ou nu? Bern yJIC, npOCTI1Te, » Tenepb 

cTpeMHHbIH Bop06eH, »60JIbllle He nona,n;yCb.» (1, str. 335) 

Hovorová syntax se však v mnohem větší míře vyskytuje v přímé řeči Dimy. Hovorová 

syntax je obecně charakteristická pouze pro přímou řeč, pro nepřipravený mluvený projev. 

Přesto se ve vypravěčském pásmu Dimy prvky hovorové syntaxe objevují, neboť to odpovídá 

charakteru Dimovy postavy. 

Dimův typický styl je tedy hovorový jazyk a slang. Autor však Dimu ukazuje i z jiné 

stránky. V některých momentech Dima opouští hovorovost a paradoxně se u něho setkáváme 

se spisovným jazykem. Dokonce v některých místech přechází k poetickému vyjadřování, 

občas užije výrazy, které jednoznačně nepatří do slangu ani do hovorového jazyka. Jedná se 

o metafory, přechodníky, či básnickou inverzi 

Tyto pasáže dávají textu pestrost, nedovolují totiž chápat Dimu jako jednotvárnou 

postavu bez odchylek od obvyklého chování a vyjadřování. Změna stylu jeho řeči tedy 

ukazuje Dimu živě. Spisovný jazyk se v Dimově vyprávění vyskytuje pouze ve výjimečných 

momentech. Obvykle je jím vyjádřena vážnost situace či respekt Dimy vůči něčemu. 

Např. «Mope 6bIJIO crroKoHHoe, qyTb-qyTb pH60e. OHO 6blJIO cepoe 11 CJIOBHO CHe:iKHoe. 

,l1;aJIeKO-,l1;aJIeKO, np06l1Ba» TYIfI1, B Mope ynHpaJIaCb TPeHora COJIHeqHblX nyqeií.» 

(1, str.308) 
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(Přirovnání CJIOBHO CHe)KHOe, metafora 1'peHora COJIHeqHbIX .rryqeH, přechodník 

np06MBaH jsou prvky, které se v hovoru ani ve slangu neužívají. Na tomto místě však 

vyjadřují Dimovo nadšení z moře, po kterém vždy toužil a které je zároveň symbolem 

nespoutanosti a svobody.) 

«CnpaBa MeJIbKaIOT COCHbI, 3a HMMM CTOMT cepoe Mope. CJIeBa npOHOC5lTC~ nOCeJIKM 

no,n: KpaCHbIMM qepen~HblMM KpbllIIaMM M JIec 3a nOCeJIKaMM TeMHoH CTeHOH.» 

(1, str.319) 

(Spisovný jazyk při popisu okolí je doplněn přirovnáním JIec 3a nOCeJIKaMM TeMHOH 

cTeHoH. Dima v tomto úryvku pozoruje místo, kde s Galjou prožili společné chvíle 

jako zamilovaní. I v této části tedy Dima použil spisovný jazyk pro vyjádření 

důležitosti, kterou pro něj popisované místo mělo.) 

«KaqaeTc~ Ha,n: rOJIOBOH JIaMnOqKa B )KeJIe3HOH pemeTKe. CJIa60e Hame COJIHbllIIKO 

B XlliI6KOM M HeycTOHqMBOM MMpe. '" II ~ 3aChlnaIO no,n: HamMM CJIa6bIM COJIHbllIIKOM 

Ha YTJIOH Kopo6Ke, nMlIIyrQeH B HOqH.» (1, str.337) 

(Dima používá opět metafory CJIa60e HalIIe COJIHbllIIKO, Ha YTJIOH Kop06Ke, 

nMmYl.QeH B HOqM. Je to ve chvíli, kdy je na moři bouře a Dima má strach a zároveň si 

uvědomuje, že pokud by se mu během bouře něco stalo, Galje by po něm zůstal pouze 

dopis, který jí před odjezdem vhodil do schránky a ve kterém popírá, že je do ní 

zamilován. Dima se zamýšlí nad sebou a svým životem a v tento vážný moment je 

použit spisovný jazyk.) 

«JI BbIXO)Ky Ha KpbIJIbIJ;O, CM01'pIO Ha cepble XOJIMbI M eJIbHMK, Ha BCIO ,n:OJIMHY, 

YXOMl.QyIO K MOpIO, Ha rOJIy6eHbKMe )KMJIOqKM B He6e M Ha KpaCHble qepenMqHble 
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Kpbllllll, II cep):{lle Moe pacnllpaer )KaJ[OCTb ... , My3blKa )KaJ[OCTll rpeMllT BO MHe, KaK 

llITOpM.» (1, str. 341) 

(Poté, co navštíví Galju v nemocnici a ujasní si s ní, že se mají rádi, je Dimovo 

vyprávění spisovné až poetické, což vyjadřuje vážnost a mimořádnost situace. 

Slovesné přídavné jméno YXO'wunyro, inverze cep):{ne Moe, metafora a přirovnáni 

MY3blKa )KaJ[OCTll rpeMllT BO MHe, KaK llITOpM jsou prvky neshodující se s hovorovým 

a slangovým vyprávěním.) 

Stejným vybočením z hovorovosti a slangu hlavního hrdiny je moment, kdy Dima 

skládá verše. Je to ve chvíli, kdy odchází od Galji z ubytovny poté, co se usmířili. Dima je 

šťastný a vyjadřuje to způsobem, který samozřejmě protiřečí jeho obvyklému způsobu 

vyjadřování - řeči slangové. 

«BoT TaK HaCTllraeT Te65f BpaCnJIOX 

CJIyqaHHblH B3rJI5f):{, HeqaHHHblH B3):{OX. 

OHli nperpa):{bI ropoMT, 

OHli KaK neJIblň nOJIK naJI5fT, 

B Te65f, II HeT CnaCeHlI5f. 

Ilonpo6yň CHOBa B MHp pe65fT, 

B npocTopHblH Mllp npOCTbIX pe65fT 

YiiTll 1I3 oKpY)KeHb5f. 

XOTb pa30pBllCb Ha qaCTll, 

Tbl oKpy)KeH lI. .. 

OKpy)KeH II ... II ~o )Ke? «CqaCTJIllB» - npOCTaH pmpMa.» (1, str.334) 
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V této části přibývá do románu ještě jedna skupina slov - profesionalismy z oblasti 

námořnictví a rybolovu. Poté, co Dima a jeho přátelé najdou práci v ryboloveckém kolchozu, 

začíná Dima ve svém vyprávění používat profesionalismy. Začlenění nové skupiny slov 

vyplývá ze syžetu, nicméně z hlediska lingvistické analýzy se jedná o nový prvek v textu, 

a tím o obohacení a další ozvláštnění jazyka románu. 

Např. «51. CM)I{)' Ha KopMe, Ha 6yxTe TPoca, npMBaJIMBIIIMCb K KO)Kyxy.» (1, str.327) 

(KopMa = námoř. záď lodi, 6yxTa = námoř. kotouč lana, TPOC = námoř. úvazné lano, 

KO~ ::: námoř. buben, kryt kola u parníku) 

«CeKJIa JIe,rvIHaH Kpyna, MbI 6blJlM MOKpbIMM .no nocJIe.nHeii HMTKM, HO JIOB llleJI 

XOpOlllO - TPaJI paCnMpaJIO OT PbI6bI.» (1, str. 335) 

(TPaJI = spec. tralovací síť rybářská) 

Změna vypravěče během příběhu románu Je postup, který přináší do celé knihy 

pestrost, nejednotvárnost, čtenář tak získává na příběh více úhlů pohledu. Střídání stylů 

vyprávění má stejnou funkci, tímto je také dosažena větší dynamika textu. 
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8. ROZBOR JAZYKA HLAVNÍCH POSTAV 

8.1 POSTAVADIMY 

Dima, hlavní postava knihy, je teenager plný nechuti k jakékoli vázanosti či 

nesvobodě, mladý hrdina, jenž se snaží vyhnout zaběhlým společenským povinnostem 

a konformitě. Dima odmítá jít po předem vyznačené cestičce, ale zároveň ještě sám nemá 

jasnou představu o tom, co v životě chce. Svoji revoltu se snaží dávat najevo nejen svým 

chováním Oe to on, kdo skupinku mladých lidí přemluví k tajnému odjezdu z Moskvy) 

a zjevem (nosí zahraniční oblečení, potrpí si na módní výstřelky, na nekonvenčnost, kalhoty 

nosí naruby apod.), ale jeho nekonvenčnost či jakási nespořádanost se především odráží 

v jeho řeči. Dima používá hovorovou ruštinu s mnohými slangovými prvky. Právě pomocí 

jazyka, ale např. také lásky či dobrodružství se Dima snaží uniknout svému životu, 

konformitě, svázanosti. Také celý útěk z Moskvy je vlastně únikem z šedé sovětské 

každodennosti do pestrého světa TalIinu, který byl nejliberálnějším městem tehdejšího 

Sovětského Svazu. Zároveň ale tato cesta asociuje řeckou legendu o Argonautech, hrdinech, 

kteří se plavili na lodi Argó z Thesálie do Kolchidy pro zlaté rouno. (podrobněji viz kapitola 

,,Poetika a symbolika názvu"). Celkově je Dimův jazyk expresivní. V některých momentech 

románu se však mění chování i projev Dimy, přechází ke spisovnému jazyku. 

Dima - přímá řeč: 

Lexika 

Dimova lexika v přímé řeči je silně ovlivněna hovorovou ruštinou a slangem. Některé 

Dimovy výrazy jsou přímo slova ze slangu mládeže. 

- slangová slova: «MUllbm» (1, str. 188) 

«He TpyCh, oemKa! J(ep:JJCu X60cm nucmollemoM!» (1, str.222) 
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«CrpaIIIHo JIlo6mo TaKMX nCUX06 B KOMnaHIUU) (1, str.219) 

«A B3HJl OH 3,n:OpOBO. MOJlOmOK!» (1, str.229) 

Jiné výrazy jsou pouze hovorové a některé jsou na hranici slangu a hovorovosti. 

- hovorová slova lna hranici! «CKOTbI» (1, str. 188) - nespis. nadávka 

«XJIIDnHIill» (1, str.202) - hov. měkota, fňukal 

«XHbIKaTb» (1, str.204) - hov. fňukat 

Typické je pro Dimu také používání různých expresivních citoslovcí. 

- citoslovce: «6JlecK» (1, str. 188) - hovor, slang mládeže, npeKpaCHO 

«3x pe6HTa!» (1, str. 197) - hovor. 

Syntax 

Stavba věty v Dimově přímé řeči je hovorová, což se projevuje v užívání typických 

prvků hovorové syntaxe: 

- hovorový slovosled: «Ha EaJITHKY nOWIaJICH rpOMKHM. 3x pe6HTa!» (1, str. 197) 

(místo rpOMKHM nOWIaJICH Ha EaJlTHKy.) 

«IIpoKJlJIToe .lry"TIJIO 3TO, a He ,n:OM!» (1, str.201) 

- Nejdůležitější slovo klade na začátek věty. 

- trhaná syntax: «~,n:KII! E,n:eM! Y pa!» (1, str.20 1 ) 

«K MOpID! B lKlI3Hb! Ypa!» (1, str.202) 
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«MaM)' )KaJIKO, BlITH, - CKa3aJI OH 6acoM. - TbI y)K nocTapaiicH Bce 

:3TO ... » (1, str. 214) 

«CJIa,IJ;HTb KaK-TO. JI MOJIqaJI. - BHKTOP, CKa)KH eM. .. Hy, qTO co MHOH 

MO)KeT CnyqHTbCH?» O, str.214) 

- syntaktická klišé: «KaK )Ke, yBeJIH 6bIb} O, str. 188) 

«I1IIIb TbI, KaK pa3KPHqaJICHl» (1, str.207) 

Dima - vypravěč: 

Lexika 

Lexika Dimy ve vypravěčských pasážích již byla předvedena v kapitole "Vypravěč". 

Jedná se především o hovorovou lexiku, obvykle však bez slangových výrazů, které Dima 

používá převážně v přímé řeči. Jak jsem zmínila v první části v kapitolách o hovorové řeči 

a slangu, užívají se tyto vrstvy jazyka v ústních projevech, což odpovídá větší frekvenci 

nespisovných výrazů v přímé řeči Dimy. 

Syntax 

Také syntaxi v Dimových vypravěčských pasážích jsem se již věnovala v předchozí 

kapitole "Vypravěč". Na rozdíl od přímé řeči, je v těchto pasážích větší tendence ke spisovné 

syntaxi. 

8.2 POSTAVA VIKTORA 

Viktor, starší Dimův bratr, je člověk racionální, svůj život má uspořádaný, 

naplánovaný. Jakákoliv revolta či dobrodružství je mu cizí. Zdá se být přísně vědeckým 

typem. Dima dokonce říká, že celý Víťův život byl naplánován j~jich rodiči, už když byl Víťa 
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v kolébce a Víťa celý svůj život tu připravenou roli hraje.Ačkoli se tedy na první pohled zdá, 

že Viktorovi je jakékoli snění či poetika cizí, postupně se ukáže, že Víťa také touží po 

samostatnosti (Vypracuje vlastní projekt a pokus, který vlastně popírá jeho disertaci, v níž 

rozpracovává téma svého šéfa.) a celá představa o přísně realistickém a věcném Viktorovi je 

nabourávána jeho poetickými úvahami a především pasážemi, kdy se dívá ze svého pokoje na 

hvězdné nebe. Jeho poetické vidění hvězdného lístku na noční obloze vlastně dává název 

celému románu. Navíc i u Viktora je patrná touha po úniku (fyzickém i duševním), po úniku 

do vesmíru, a to nejen aby ověřil své teorie o působení kosmického prostředí na člověka, ale 

také aby odešel z domova, Moskvy, ze svého života. Víťa chtěl odejít, ale nakonec odešel 

jeho mladší bratr. 

Viktor - přímá řeč 

Lexika 

Lexika Víti v přímé řeči je stylisticky bohatší než v jeho vypravěčských pasážích. 

Přestože převážně používá v přímé řeči také normativní ruštinu, celkově se jedná o jazyk více 

hovorový. Vedle sebe ve Víťově přímé řeči nalezneme kontrastní lexikální jednotky, výrazy 

spisovné, hovorové, slangové i knižní. Toto spektrum ukazuje vnitřní složitou povahu Víti, 

který sice navenek působí jako vědec s jasnou představou svého života, jako člověk, který 

vždy poslušně plní, co je od něj očekáváno, ale ve skutečnosti uvnitř touží po samostatnosti 

(když začne pracovat na svém samostatném pokusu a odloží kvůli němu obhajobu své 

disertace) 

«,2J;0 3Toro ,lJ,IDI }I TO.IKe TOJIbKO BbIllOJIIDIJI 3a,lJ,aHIDI, npaB,lJ,a, He TaK TO'1HO, KaK Bbl, 

npn60phI. lITO MO.IKeT 6hlTh nyqme: nO.JI)'1IaTh II BhIllOJIIDITh 3a,lJ,aHIDI? 3TO Me'1Ta 
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Ka)l()J;oro CKpOMHoro lJeJIOBeKa. qTO MO)KeT 6blTb XY)Ke caMOCTOHTeJIbHOCTll? ,lVu! 

CKpOMHoro lJeJIOBeKa, KOHelJHO. 

qTO MO)KeT 6blTb npeKpaCHeŘ, CJIa,nOCTHeŘ caMOCTOHTeJIbHOCTH? Kor,na OHa 

rrOHBJUIeTCH y Te6H (H HMero B BHony 3TO qyBCTBO HarJIOCTH, peIIIHTeJIbHOCTH H KaKoro

TO .nyIIIeBHoro rperreTa), Tbl ,nP0)K11IIIb Ha,n HeŘ, KaK Ha,n xpynKOŘ Ba30Ř.» (1, str.209) 

A zároveň ho trochu přitahuje revolta (když závidí Dimovi). 

«JI He qyBCTByro y)Ke rrpeBocxo,nCTBa CTapIIIero 6paTa. Co CTpaxOM H JIOBJIIO ce6H Ha 

TOM, lJTO 3aBH,nYfO eMy, eMY, IOHOIIIe C 6e3yMHbIMH 11,neHM11 B roJIOBe.» (1, str. 206) 

Místy Víťa přechází na knižní či oficiální styl: 

Např. «CMelO YTBep)l()J;aTb ... » (1, str. 195) 

A v následující větě už použije nespisovné slovo TOplJaTb - nespis. trčet, civět 

«A OH TO)Ke lJaCTO TOplJHT 3,neCb.» (1, str. 195) 

Také v hovoru s Dírnou, kdy je rozčilen, používá nespisovná slova: 

Např. «JI 3aCTYrrMcH 3a Te6H 11 HHKOM)' He ,naBaJI Te6H Jlynumb.»(1, str. 205) 

(JIyrrHTb = mlátit) 

«A TO, tITO ceŘlJac MHe XOlJeTCH ,naTb Te6e XOpOIIIyro nJl1oxy.»(1, str. 205) 

(nmoxa = facka) 
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Syntax 

Syntax Víťovy přímé řeči je převážně normativní, ale stejně tak jako v rovině lexiky, 

objevuje se i v rovině větné stavby jistá hovorovost ve chvílích rozrušení. Tak např. když je 

Víťa zmaten poté, co mu Dima řekne, že nechce jít v jeho stopách, objevuje se u Víti 

hovorová syntax. 

<<Bam aHa lJmo! Tyr, OKa3bIBaeTCH, ~eJIa.H )IUI3HeHHa.H qnmocoqnUI. Bam, 3HalJUm 

KaK? ... » (1, str. 206) 

Do projevu jsou vkládána hovorová dialogická klišé, které zaplňují pauzy. 

Stejně tak rozrušen je Víťa, když jeho bratr s kamarády pohrdavě mluví o vypouštění družice 

do kosmu. 

(1, str. 207) 

Věta je trhaná, Víťa navíc používá nadávky. 

Viktor vypravěč 

Lexika 

Lexice Víťovy postavy jsem se věnovala již výše v kapitole o vypravěči románu. 

Z lexikálního hlediska je Víťův jazyk stylisticky neutrální. V některých případech ale používá 

oficiální jazyk, někdy dokonce knižní lexiku, což odpovídá pojetí jeho postavy jako 

"správného" člena společnosti. 

Ve chvílích rozrušení však Víťa "sklouzává" k hovorové ruštině a ukazuje tak svoji druhou 

stránku, která je blíže jeho mladšímu bratru Dimovi. 
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Syntax 

Také syntaxe jsem se již dotkla v předchozí kapitole. Víťa používá normativní syntax, 

včetně spisovného slovosledu, nevkládá do vět bezobsažné vsuvky apod. Opět pouze 

v případech, kdy je Víťa rozrušen, stává se jeho syntax hovorovou, používá trhané věty apod. 

Na začátku druhé kapitoly, ve které je Viktor vypravěčem, se objevuje úryvek básně 

Sergeje Jesenina o Moskvě: « JI JIl06mo 3TOT ropo.n, BR3eBblii. 

IIYCTb 06pI03r OH M nyCTb O.n,pRX, 

30JIOTaR .n,peMOTHaR A3MR 

Orr01:JlUIa Ha KyrrOJIax, - » (1, str. 194) 

Verše se Víťovi vybaví při pohledu na město, uvědomuje si, že Moskva už není to pomalé, 

asijské, líné město, ale naopak město plné shonu a techniky. Tak jako se změnila Jeseninova 

Moskva, tak se v této kapitole změní představa Viktora o jeho mladším bratrovi Dimovi. 

Poslouchá ho tajně v parku při hovoru s přáteli a dozví se, že Dima chystá útěk z domova. 

I když mu to vymlouvá, ve skrytu duše mu jeho odvahu závidí. Z Moskvy se stala moderní 

metropole plná automobilů a přeplněných nádraží a z mladšího bratra se stal člověk jdoucí 

odvážně proti většinové společnosti. Úryvek z básně jakoby byl náznakem měnící se doby. 

8.3 DIMA - VIKTOR 

Pro ukázku rozdílnosti mluvy obou bratrů uvedu rozhovor Dimy a Víti. 

«JI rrJIaqy IDITb py6JIeii M rronyqaIO KBMTaHQMIO. ,lJ,aJIbllle MbI M.n,eM BMeCTe c MOMM 

MJIa.n,IllMM 6paToM. 

qy.n,aK, - rOBopm OH MHe, - .n,eHbrM MMJIbry OT.n,aJI. BOT qy,MK! 

Y BeJII1 6bl Te6R ceii1:Jac, - roBOpIO R. 
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KaK )Ke yBeJIH 6bI! ... 

,n;HMKa CBHCTIIT H CMOTpHT no CTopoHaM. EpocaeT IDITaK ra3HpOB~HIJ;e, nbeT 

«QHCTeHbKyro». Jl )l():l)' nOKa OH nbeT. ll,neM ,ll,aJIblIIe. IIpH6JIH)KaeMc5I K HameMY 

,n0MY. 

KaK ,nHccepTaIJ;H5I? Ha3HaQHJIH onnoHeHToB? - cnpalIIHBaeT ,n;HMKa. 

,n;a, Ha3HaQHJIH. 

XopolIIHe pe651Ta? He CKOTbI? 

KpaCCHble pe65ITa, - B TOH eM)' yCMexaIOcb 51, BCnOMHHa5I onnOHeHTOB. 

Hy, 6JIecK! II03,npaBJI5IIO. C Te651 npHQHTaeTC5l.» (1, str. 188) 

Z tohoto krátkého dialogu mezi Dirnou a Víťou můžeme vidět, že Dimova řeč je 

mnohem expresivnější než Víťova. Obsahuje více slangových slov (qy,naK, MHJIbT, CKOTbI, 

6JIecK) i hovorových prvků (hovorové dialogické klišé: KaK )Ke ... , opakování: qy,naK ... BOT 

qy):(aK, hovorová částice Hy a slangové citoslovce 6JIecK). 

Dima představuje jeden proud románu, nespoutanou mládež, jeho bratr Viktor 

zastupuje opačný proud. Tato polarita dvou klíčových postav je jedním z nejvýraznějších 

motivů díla. Je to postup, při kterém na pozadí normativní řeči Viktora vyniká expresivita řeči 

Dimy. 

Na první pohled jsou tedy postavy dvou bratrů jakýmisi protipóly. Kontrastní je jejich 

chování, jejich představy o životě i jejich sny. Tato odlišnost dvou bratrů je vyjádřena právě 

jejich jazykem: Dima mluví hovorově, používá slangové výrazy, stavba jeho věty je 

hovorová. Víťa mluví spisovně, všechny prvky jeho řeči jsou normativní. U Dimy to ukazuje 

na jeho snahu vybočovat, na jistou zálibu ve ,,frajerství" a k tomu mu slouží i jazyk, neboť 

slangová mluva má především funkci ozvláštňující, expresivní a konotativní. 
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Víťův jazyk zase odpovídá vidění této postavy jako slušného uvědomělého vědce, studenta 

a syna. 

Při důkladnějším čtení však zjišťujeme, že Dima v určitých chvílích upouští od svého 

slangového vyjadřování. Víťa naopak místy "sklouzne" k hovorovosti až slangu. Tato 

nejednotnost Viktorova jazyka může značit jeho vnitřní rozpolcenost (poslušnost a zároveň 

touha po svobodě a samostatnosti), jak byla zmíněna již výše. 

Co navíc oba bratry spojuje, je jistý únik ze společnosti, ze světa, který je obklopuje. 

Víťa uniká pomocí svého snění, Dima uniká doslova. Cesta, kterou se svými přáteli podnikne, 

však není jen pouhým únikem, ale je zároveň metaforou sebehledání a sebevyjádření. 

Po tomto druhém pohledu se kruh uzavírá, je patrno, že Dima s Víťou nejsou 

vzájemnými protiklady, ale přes všechny rozdíly k sobě mají vlastně blízko, což se projeví 

hlavně na konci románu. Tragická smrt Viktora jakoby položila na Dimu morální povinnost 

být takovým, jakým byl jeho bratr, převzít jeho štafetu (3TO Teneph MOH 6MJIeT. 1, str.347), 

ale ani po jejím převzetím nepřestává Dimovo sebehledání (EMJIeT, HO Ky)J;a?) (1, str.347 ). 

8.4 POSTAVAFRAMA 

Přestože Fram není hlavní postavou románu, ráda bych se o něm v této kapitole 

zmínila, neboť jeho jazyk je stylisticky velice zajímavý. Fram je příživník, který v Moskvě se 

svou partou okrádal cizince. Do Tallinu se přijel schovat před policií a náhodou tam potkal 

Dimu, kterého znal z Moskvy. Frama bychom mohli považovat za představitele další linie 

protivení se tehdejší společnosti. Jestliže Dima představuje revoltu mladých lidí, kteří svůj 

protest vyjadřovali především svou řečí či stylem oblékání; Viktor představuje nebezpečnější 

typ protivení se společnosti, neboť je už hotovým člověkem, který je navenek loajální, ale 

vnitřně často nesouhlasí a nebojí se postavit proti většinovému názoru; pak Fram představuje 
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třetí typ protivení se, Je to příživník, který vydělává nečestným způsobem, v podstatě 

kriminální živel. 

Fram-přímá řeč: 

Fram nemá v románu žádná vypravěčská pásma, projevuje se tedy pouze v dialozích. 

Lexika 

Fram používá mnoho hovorových a slangových výrazů. Styl jeho projevu odpovídá 

jeho postavě příživníka a zloděje. 

Např. «XeJ1JlO, ,npy)l(ln~e!» (1, str. 254) 

« -qTO 3TO 3a Ka,npllllIKll?» (1, str. 256) (Ka,npHI11Ka = MOJI. ,neByllIKa) 

Některá slova hraničí s argotem. 

Např. «llo.rryqaŘTe 6allIJIH, qyBaKll.» (1, str. 271) 

(6allIJIll = MOJI., yroJI. ,neHbrH; qyBaK = yroJI., MOJI. MOJIO,nOŘ I.J:eJIOBeK) 

«TaKllX, KaK MbI c T060Ř, <papu;oBblX.» (1, str. 255) 

(<papU;OBbIŘ = MOJI., KPllM. llMelOilIHŘ OTHOI11eHlle K MeJIKoŘ KpllMllHaJIbHOŘ TOprOBJIe) 

Fram je jediný, kdo v románu používá germanismy. 

Př. «KHH.r.ep, - CKa3aJI <ppaM, ... » (1, str.268) 

«waTep He nOIUlJI Moero npH3Bamrn.» (1, str.271) 

Je otázkou, proč Aksenov vložil germanismy do úst právě jemu. Je možné, že tím chtěl 

vyjádřit negativnost této postavy, neboť obecně vztah k Němcům v ruské společnosti, v době, 

v níž se odehrává děj románu, nebyl kladný. 
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Syntax 

Na rozdíl od lexiky, má Fram syntax často složitou, nikoliv hovorovou. V jeho 

složitých větách je však vždy obsažena ironie. 

Např. «He o6H)J(alOch, ytIlIThlBéUI TBOIO xpynKYJO m'rueBH)'IO apxlITeKTypy. JIa~Ho, ,[(HMa, 

QTO 6hmo, TO npOWJlo. Her K nporuJloMy B03BpaTa.» 0, str. 256) 

«HeKoTophle H3JlHruecTBa 6ypHOH MOJlO~OCTH. Ho Teneph Bce: 6y~y BeCTH )J(HHh 

6JlH3KYJO K npHpo~e.» (1, str. 255) 
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9. RYTMIKA TEXTU 

Při čtení románu si lehce uvědomíme velkou dynamiku textu a jeho spád. 

Již v předchozích kapitolách jsem zmínila některé příčiny této dynamiky, je to především 

stylistická pestrost textu, jež je vytvořena střídáním různých vrstev jazyka na základě 

charakteru a momentálního duševního stavu jednotlivých postav, dále velká dialogičnost, 

netypické střídání postavy vypravěče. Román však také obsahuje různé rytmické hry slov, 

úryvky písní a básní, Aksenov ukazuje různé formy neoficiální kultury a všechny tyto prvky 

spoluvytváří dynamiku románu a jeho pestrý rytmus. 

9.1 RYTMICKÁ HRA SLOV 

Aksenov vytváří různé pasáže se zvláštním rytmem. Bývají založeny na opakování 

slov či celých vět. Vzniká tak ozvláštnění textu a zároveň i jeho lyrizace. 

• Zvukový obraz 

Aksenov použil např. opakování onomatopoických citoslovcí, kterými je vytvářen 

zvukový obraz románu. 

« ... mpax-max-max, CBeT, MpaK, 6apaK, HOBOC'TpOMKa, TaX-Tax, 3TO eIl(e MocKBa, 

mpax-max, B.n;pyr JIec, 3TO y)l{e He MocKBa, mpax-max-max, BC'TpeqmtH 3JIeKTpHQKa.» 

(1, str.217) 

V tomto úryvku použil Aksenov onomatopoických citoslovcí pro vyjádření jízdy vlaku 

a pouze útržkovitými slovy ukázal myšlenky Dimy opouštějícího Moskvu. Zvuk vlaku 

se na dané stránce vyskytuje mezi řečí vypravěče ještě několikrát, je tím vytvářen zvláštní 

rytmus prózy a zvuková kulisa vlaku. 

Opakující se slova (ve výše uvedeném úryvku citoslovce) lze také chápat jako určitý refrén, 

který je, stejně jako v písních, leitmotivem celého úryvku. 
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• Obsahová totalita 

DalšÍ stylistickou hrou Aksenova je "obsahová totalita" (termín Květy Koževnikové, 

34), kdy se autor při psaní dialogů nesnaží o jejich autentičnost (což je obvykle funkcí dialogu 

či reprodukčního postupu), ale nemaskovaně je stylizuje tím, že vynechá některé části 

rozhovoru. 

V následujícím úryvku vytvořil Aksenov tímto způsobem nekonvenční rozhovor, jenž 

nemá vytvářet iluzi reálného dialogu, ale má spíše platnost symbolickou. Opakováním jedné 

repliky (viz níže), která opět působí jako refrén, si čtenář utváří představu emotivního 

osobního rozhovoru. 

« ........ . 

-TbI MeHR lllo6uUlb? ,l{a. A mbl MeHR? ,l{a. Hy, maK udu KO MHe. 

1l0do:JICdU, Kmo-mo udem. llpOTolJlmue! 

-A Te6e HpaBHTcH TaJIJHm? 

-Jl em mo6mo. 

-XOpOIIIO, qTO MbI 3~eCh, npaB~a? 

-OqeHb XOpOIIIO. 

-3aBrpa nOM~eM B «BecHY»? 

-B~BoeM? 

-Ara. 

-DnecK! 

-Tbl MeHR lllo6uUlb? ,l{a. A mbl MeHR? ,l{a. Hy, maK udu KO MHe. 

1l0do:JICdU, Kmo-mo udem. llpOTolJlmue!» (1, str.245) 

Kurzívou označená část se dále ještě opakuje dvakrát. 
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• Falešný dialog 

Roli refrénu má i opakováIÚ ve vnitřní řeči Dimy, která má tvar dialogu, avšak pouze 

graficky - Dima totiž klade otázky a sám si na ně odpovídá. Část otázky se přitom vždy 

refrénovitě opakuje. Tento typ stylistické hry jsem pro potřeby této práce nazvala ,,falešný 

dialog". 

«Ee3 KOHl.(a, 6e3 KOH.Qa, 6e3 KOHl.(a .QeJIOBaTbCH. 

KTO nOMewamb TlaM 11OcMeer? 

HeKoMy HaM MernaTb. 

MO)l(er 6blTb, rrpM3paKlI CTapbIe, KJIIOqHlI.Qbl M MOHaxM? 

C HMMM B KOHTaKT H BOrneJI II MHpHO .n;orOBOplIJICH. 

AsT06YCbI, qTO JIM, TlaM nOMewalOm? He rrOMernalOT. 

C peBOM rrpOHOCHTCH r.n;e-TO B.n;anlI 3a JIeCOM. 

BoiíHa, qTO JIM, HaM nOMewaem? 

BOMHbI He 6y.n;er. 

Mope HClM nOMewaem? 

Her, OHO IIOMoraer BceM, KTO TOHYTb He xoqer. 

JIlIrnHee CqaCTbe HClM nOMewaem? 

MbI HlIKor.n;a He 6y.n;eM CbITbI. 

rOJIo.n; HaM nOMewamb He MO)l(er.» (1, str.248) 

Obdobnou hru s dialogem a jeho grafickým zobrazeIÚm nacházíme v románu ještě 

jednou. Jedná se o monolog Borise, jenž promlouvá k Víťovi. Viktorovy repliky však 

zůstávají prázdné, což ve čtenáři evokuje pocit neporozuměIÚ a odcizeIÚ obou přátel. 
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«bopbKa rOBoplIT: 

3TO CMellIHO. TbIOCeJl. 

B IIHCTIITYTe xo,rvrr pa3rOBopbl. HexopOllIlIe. 

Bce-TaKlI, BIIKTOp, HaM HY%HO 3HaTb CBoe MeCTO. 

Hy KTO Tbl TaKOM:, rro,1:(yMaM:! Be,n;b ,n;a%e CTerreHII y Te65I HeT. 

MHe rrepe,n;aBaJIlI, t.:ITO B.B. CKa3aJI ... 

MO%eT 6bITb, Tbl Ha,n;eembC5I Ha rro,n;,n;ep)1(Ky mecpa? ,[(OJl)1(eH Te6e CKa3aTb, IfTO 

B.B. ... 

3To HeCOJlJf,n;HO. 

OrrpOMeTt.:IlIro. 

ABaHTIOpa. 

OrracHo.» (1, str.283) 

Všechny tyto stylistické hry stimulují fantazii čtenáře a ta se stává přímou součástí 

umělecké struktury díla. 
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10. POETIKA A SYMBOLIKA NÁZVU 

10.1 VÝZNAM SLOVA 3BE3J(HbIH 

Při analýze románu Zvezdnyj bilet se nabízí otázka, co vlastně znamená jeho název, 

k čemu odkazuje a jaké v sobě skrývá asociace. 

Přestože hlavními hrdiny jsou Dima a jeho přátelé, název románu na první pohled 

odkazuje k Víťovi. Dimův starší bratr se zabývá výzkumem letů do kosmu, a snad právě proto 

si všiml zvláštního seskupení hvězd, které je vidět z okna jeho pokoje a které připomíná 

lístek. 

Slovo 3Be3L(HbIH má dva hlavní významy: 1. yce}lHHblH 3Be3L(aMH, co MHO)KeCTBOM 

3Be3L( a 2. KOCMHqeCKHH, CB5I3aHHbIH C KOCMOCOM, nOJ1eTaMH B KOCMOC. Název románu v sobě 

obsahuje oba tyto významy - kousek nebe, který je vidět z Víťova okna, je poset hvězdami 

a zároveň toto slovo odkazuje k Víťovu výzkumu. 

Slovo 3Be3L(HbIH má však i druhotný význam, který ve své knize připomíná 

A. Makarov, jedná se o vžité spojení 3Be3L(Hble MaJIbqHKH: 

«I1paBL(a, OT OL(HOH nOBeCTH 3aKpenHJ10Cb B 6blry Bblpa)KeHHe «3Be3L(Hble MaJIb"'lHKH» 

MO)KeT 6bITb, CJ10BO «3Be3L(HbIH» KyL(a 60J1bIlle nOL(OIIIJ10 6bl K CTapIlleMY 6pary, 

BHKTOpy, a B cnyqae c HHMH ... B CJ1Y"'lae C HHMM COBceM L(pyroe, oCyL(HTeJ1bHOe 

3Ha"'leHHe npHo6peJ1o, H, CKpHB5I ry6bI, MbI rOBopHM: «Ax y)K 3TH 3Be3L(Hble 

MaJIbqHKH ... »» (14, str. 315) 

Tento význam tedy odkazuje k partě mladých přátel, a jak píše Makarov, může 

nabývat lehce pejorativní charakter. 
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Jak již bylo zmíněno výše, vztahuje se slovo 3Be3,nHbIH především k Víťovi. To, že 

právě Víťa vidí z okna hvězdný lístek a že právě Víťa nad ním přemítá, nám umožňuje vidět 

tuto postavu z jiného pohledu, než jak je představována obecně. Ukazuje nám to Viktorovu 

romantickou stránku. 

Hvězdný ve významu kosmický nás odkazuje nejen k Viktorovi a jeho výzkumu, ale 

také k obecné atmosféře v SSSR té doby. Román byl vydán v r.1961, tedy v době, kdy lidé se 

zájmem sledovali pokrok v dobývání vesmíru. Bylo to 4 roky po vypuštění 1. sputniku. 

V románu, alespoň z postavy Viktora, je cítit nadšení a hrdost z těchto úspěchů a lze vytušit 

blížící se první let člověka do kosmu. Ten se opravdu uskutečnil 12. dubna 1961, kdy Gagarin 

v sovětské kosmické lodi Vostok poprvé obletěl Zemi. 

Tento aspekt slova hvězdný je zároveň spojen s celým laděním románu - mladí 

hrdinové sice obdivují Západ a vše s ním spojené, ale v oblasti kosmu má nepochybné 

prvenství Sovětský Svaz a alespoň Viktor si to hrdě uvědomuje. Tehdejší atmosféru 

ve společnosti popisují autoři knihy ,,60-ble. MHp COBeTCKOro qenOBeKa": 

«Pa3yMeerca, rrpHC)'TCTBOBan rrOnHTHqeCKHH MOMeHT copeBHOBaHIDI ,nByx CHCTeM. 

Bpo,ne 6bI TaM, B AMepHKe, H HeHnoHOBble py6aIIIKH ,neIIIeBble, H TeneBH30pbI rrOqTH 

y Bcex, H c MHCOM 6e3 rrepe60eB. A c ,npyroH CTOpOHbI, qero He BH,nenH, TOro 

Re 3HaeM. I10ner )Ke B KOCMOC - <paKT HerrpenO)KHbIH, KaK HerrpenO)KHO H TO, qTO OHH 

3arryCTHnH CBoero ,l:VKoHa rneHHa TonbKo qepe3 10 MeC.HIIeB rrocne HaIIIero rarapHHa 

H qepe3 rron ro,na rrocne HaIIIero THToBa. Harn.H,lJ;HocTb cOBeTcKoH rr06e,nbI 

OIIIenOMHna aMepHKaHIIeB ... » (4, str.25) 

Hvězdy a vesmír navíc představují v románu další druh či způsob úniku, představují 
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svobodu. Proto je strop v Tallinském baru symbolicky posetý hvězdami asymetrického tvaru. 

Dima vnímá tyto namalované hvězdy jako únik z obyčejného života. 

«CBepKMO HapMcoBaHHoe He60 C aCMMeTpMqHblMM 3Be3,n;aMM .... XeJIJUI rOBOpIIT, qTO 

,[(MMKe y)l{e XBaTMT. OHa Be,n;b He nOHHMaeT, KaK qeJIOBeKy 6blBaeT XOpOIllO rro,n; 

HapMCOBaHHblMM 3Be3,n;aMM. OHa Be.I(b XO.I(HT rro,n; HMMM Ka)l{.I(hlM Beqep.» 

(1, str.238-239) 

S lety do kosmu jako únikem se setkáváme i na jiných místech - např. u Dimy nebo ve scéně, 

kdy vidí Galja s Dolgovem autobus: 

«TOJIbKO rrOCKopee rrpM,D;yMaiíTe, KaK 3a6pocMTb qeJIOBeKa B KOCMOC, M 3a6pocbTe 

MeIDI nepBblM. MHe 9TO Bce Ha,n;oeJIO.» (1, str. 188) 

«AaT06yc, HeMcTOBbIM, rpY3HbIM, Hey,n;ep)l{MMhIM, C BoeM JIeTeJI B KpoMellIH)'lO TbMY. 

lIIyM 3aTHX, a OH yxO.I(MJI, OCBemeHHblM Bce .I(aJIbllIe M rrpe.I(CTaBJUIJICH KOCMMqeCKMM 

Kopa6JIeM. 

-TIo-MOeMY, OH CBMMTCH B KJIIOBeT, - CKa3aJI ,[(OJIroB. 

-A rrO-MoeMY, Bpe)J(eTCH B .JIYHY, - CKa3aJJa raJIJI. 

BOT 6bl 6blTb TaM! MqaTbCH B TeMHoTe!» (1, str.281) 

Vnímání letů do kosmu jako prvku svobody je zmíněno i v knize ,,60-ble. MMp COBeTCKoro 

qeJIOBeKa"; možná právě to byl jeden z důvodů, proč Aksenov zvolil daný název svého 

románu: 
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«,l(mr COBeTCKOrO lJeJIOBeKa KOCMOC 6bIJI em:e II CIIMBOJIOM TOTaJIbHorO 

OCBo6o)K,I(eHIDI. '" BbIXO,[{ B KOCMOC Ka3aJICa JIOrIIlJeCKIIM 3aBepI1leHIIeM npOl(eCca 

OCBo6o)K,I(eHIDI II JIOrIIlJeCKIIM HalJaJIOM nepIIo,[{a CBo6o,[{bI.» (4, str.25) 

V celém románu se nacházejí slova a věty, odkazující k výšinám, ke hvězdám. 

Tato slova symbolicky vyjadřují směřování k nebesům, ke hvězdám, ať už v přímém slova 

smyslu, či přeneseně, jako směřování ke svým snům. 

Např. «HaI1l )KaJIKIIM Ca):{IIK nOOHuMaemcR 66epx, nOBblCaeT HaO KpblutaMU, 36e30bl 

nyCKaIOTCR BOKpyr B XopoBo,[{e.» (1, str. 199) 

« ... lJeTblpexyrOJIbHM «EapCeJIOHa», BOJIHa II Kopa6JIb, lJTO KalJaJI Hac ceMbHa,[{l(aTb 

JIeT, MaMa, rrana, ,[{e)J;y1IIKa, 6paT, Bce ,[{aJIbllle II ,[{aJIbI1le yJIeTaIOT OHII ... » (1, str. 217) 

« ... CMOTIHO Ha rony6eHbKIIe )KIIJIOlJKII B He6e II Ha KpaCHble lJeperrIIlJHble KpbII1lII.» 

(1, str.341) 

10.2 3BE3,L(HhIŘ EMJIET - TICKET TO TRE STARS 

- LÍSTEK PROCVIKNUTÝ HVĚZDAMI 

Zajímavé srovnání také nabízí název románu a jeho překlady do jiných jazyků. 

Zatímco v ruském originále se setkáváme se slovem ,,3Be3,[{HbIM", jenž v sobě nese několik 

významů (jak bylo zmíněno výše), český překlad Jana Zábrany smysl názvu konkretizuje a 

tím poněkud zužuje - v češtině se román jmenuje ,,Lístek procviknutý hvězdami" - tento 

překlad zřejmě vychází z pasáže kapitoly ,,Dubl ve", kdy Víťa přímo zmiňuje, že lístek byl 

procviknutý hvězdným kompostérem: 
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« A 51 28 J1eT CM.iK)' B cBoeň KOMHaTe M CMOrplO Ha 611J1eT, npo611TblĎ 3Be3.z:.HbIM 

KOMnocTepoM.» (1, str.282) 

Ztrácí však další významy originálního názvu (např. lístek tvořený hvězdami, lístek 

ke hvězdá~ hvězdnost, význam 3Be3)1;Hble MaJIb~MKM, aj.) 

V anglickém překladu se román jmenuje "The Ticket to the Stars", což znamená 

,,Lístek ke hvězdám", nevystihuje tedy, podobně jako český název, všechny aspekty názvu 

původního.Je však symboličtější než překlad český, lístek ke hvězdám totiž může znamenat 

Víťův lístek k letu do kosmu, lístek celé společnosti k 1. letu do vesmíru, Víťův lístek 

k úspěchu, cestovní lístek Dimy a jeho přátel, kteří vlastně také míří "ke hvězdám", za svým 

štěstím, tak jako bájní řečtí hrdinové za zlatým rounem. 

10.3 NÁZVY ČÁSTÍ ROMÁNU 

Nejen název celé knihy, ale i pojmenování jednotlivých částí má svůj význam a nese 

s sebou jistou symboliku. 

První část OpeJ1 MJ1M pelllKa, tj. "orel nebo panna" odkazuje k osudovému rozhodování 

- odjet z Moskvy, či zůstat? Ve Viktorově případu se rovněž jedná o osudovou otázku -

pracovat na svém výzkumu přes odpor celého ústavu, stát si za svým přesvědčením, riskovat 

a jít proti všem kapacitám i jejich studiím, nebo raději nevybočovat a nedráždit? 

Když hází mincí Viktor při rozhodování, zda začít se svým pokusem, řekne si, že orel 

bude znamenat ano, panna - ne. I zde se skrývá symbolika slov směřujícím k výšinám - orel, 

pták létající k nebesům se nám asociuje s Viktorovou prací, s výzkumy letů do kosmu. 

Druhá část, nazvaná AprOHaBTbI. v sobě nese zřejmě nejvíce konotací. Argonauté byli 

podle řecké mytologie hrdinové, kteří se vydali na výpravu na Kolchidu za zlatým rounem. 

Tato výprava byla plná nástrah a nebezpečenství, avšak ve svém důsledku šťastná, neboť 
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všichni hrdinové přežili a navíc získali zlaté rouno. Vůdce výpravy, Iason, navíc nalezl na 

Ko1chidě lásku, dceru tamního krále, Médeu. 

Dima se svými přáteli, tak jako Iason s ostatními hrdiny, se vydává na výpravu 

do Tallinu, který je stejně jako Kolchida u moře. I Dima se v cíli výpravy, v Tallinu zamiluje 

- do Galji, která s nimi opustila Moskvu. Dima a jeho společníci na konci příběhu v podstatě 

také získají své "zlaté rouno", každý totiž najde svoje místo v životě. 

Asociace vyvolává i sám název Argonauti a také jméno lodi, na které se Řekové 

na Ko1chidu vydali - Argo. Argo sice znamená v řečtině ,,rychlý", ale v ruštině je apro výraz 

pro sociálně ohraničenou vrstvu jazyka. Argot není sice přímo totožný žargonu či slangu 

(kterým mluví hrdinové Aksenovova románu) ale má s nimi mnoho společného, je tedy 

možné, že název druhé části obsahuje i tento význam. 

Argonauti však nejsou pouze bájní řečtí hrdinové. Argonaut je také rod mořských 

hlavonožců z řádu chobotnic s ozdobnou schránkou, samice však bez ní. V ruštině se jim říká 

odborně aproHaBTH, ale také Kopa6JIHKH. Zde se nabízí asociace s lodí (rusky Kopa6JIb), 

na kterou se Dima s přáteli dostal v ryboloveckém kolchozu, ale také s kosmickou lodí (rusky 

KOCMHQeCKliM Kopa6JIb). Slovo Kopa6JIb je tedy v celém románu mnohovýznamové, kromě již 

zmíněných významů představuje Kopa6JIb také jistotu. Je to jistota kolchozníků na moři, je to 

ale také spojeno s ulitou hlavonožců argonautů (kteří jsou zvaní Kopa6JIliKli), jimž jejich 

schránka poskytuje ochranu a bezpečí. Takovou lodí, či takovou ulitou byla pro Dimu 

Moskva, konkrétně jeho dům, zvaný Barcelona. Tím, že se vydal na cestu do Tallinu, tuto 

svoji jistotu opustil. Tak jako rason když se vydal na nebezpečnou výpravu, ani Dima po 

opuštění domova neměl žádné zázemí, což nám může připomínat právě Kopa6JIliKli bez ulity. 
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«YxO.IVUIa MocKBa, yHoCllJIaCh Ha3a,[( ... Bce y)Ke rr03a,[(ll, II B KaMeHHoM Mope 

qeThlpexyrOJIhHaJI «EapCeJIOHa», BOJIBa II Kopa6JIh, qTO KaqaJI Hac ceMhHa,[(u;aTh JIeT.» 

(1, str.217) 

Třetí část románu nese název CllcTeMa ]ly6JIh-Be a vypráví o Viktorovi a jeho práci na 

pokusu, kterým se postavil proti celému ústavu, kde pracoval. Díky odhodlání pracovat na 

něčem sám a "proti všem" i přesto, že svými výsledky mohl popřít veškerou předchozí práci 

daného ústavu, se Viktor stává nebezpečným. Ve svém odporu je nenápadný a tím 

nebezpečnější, neboť navenek je stále tím "vzorným" členem společnosti. Právě písmeno "W" 

může asociovat něco skrytého, může to být krycí název, může znamenat, že ve společnosti se 

dělalo něco "na oko", nikoli pravdivě. Kdo se však proti většinovému pořádku postavil, mohl 

se stát nebezpečným. 

Na první pohled je také zřejmé, že "W" odkazuje k Viktorovu šéfovi, kterému se 

říkalo "W", neboť obě jeho jména začínala na "V". 

Poslední část knihy je nazvaná KOJIX03HllKll. Dima, Alik, Jura a posléze i Galja v této 

části románu získají práci v ryboloveckém kolchozu a odtud tedy jednoduchý výklad názvu. 

Při vzpomínce na řecký mýtus o Argonautech se nám však název KOJIX03HllKll může 

asociovat s bájnou Kolchidou, kde se skrývá zlaté rouno. Kolchoz byl opravdu svým 

způsobem místo, kde všichni čtyři hrdinové nalezli své "zlaté rouno", uvědomili si tam, co 

chtějí v životě dělat, co je pro ně důležité a jaká je jejich cesta. Dima tam znovu získal Galju 

a Galja tam znovu našla sama sebe. 
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ll. AMERIKANISMY V ROMÁNU 

Aksenov ve svých dílech často používal amerikanismy. V románu ,,zvezdnyj bilet" se 

jedná pouze o malé množství slov, která však v textu mají svůj význam. Charakteristické je, 

že se všechny amerikanismy objevují v přímé řeči hrdinů, je to tedy prvek, který je určuje. 

Hrdinové neužívají celé anglické fráze, ale spíše jen nejznámější slovíčka, např. oslovení, 

pozdrav apod. Neznamená to tedy, že by hrdinové románu uměli anglicky, tento prvek má 

zcela jinou funkci - používání amerikanismů nám dává tušit, o jaké mladíky se jedná - Pro ně 

jsou anglická slova v jazyce ozvláštněním, vyjádřením jejich postoje. 

Např. «. .. H 51 e.ny Ha pblHOK 3a BMTaMHHaMH.n;IDI Bac, op.» (Dima, 1, str. 188) 

«Y MUJ1e,n;u HOBoe rrJIaThe» (Alik,!, str. 192) 

«Ham rrpocToM, COBeTCKHM cynepMeH.» (Víťa, 1, str.215) 

«ry,n; 6aň, rrO)KHpaTeJIH!» (Igor,l, str.226) 

«XeJ1J10, .n;PY)KHrne!» (Fram, 1, str.254) 

Používání amerikanismů v řeči má pro mladé hrdiny vlastně stejný efekt jako nošení 

západního oblečení či poslouchání západní hudby, je to hledání svobody, neboť svoboda měla 

pro Aksenova i jeho hrdiny podobu Západu. 

V mnohem menší míře, se v románu používají i germanismy: 

«KUH,n;ep, - CKa3aJI <I>paM, ... » (1, str.268) 

«(J>aTep He rrOHHJI Moem rrpH3BaHHH.)} (Fram,l, str.271) 
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12. MOTIV NEPOROZUMĚNÍ 

V románu dochází ke střetu slangu a spisovného jazyka. Tento protiklad byl již 

zmíněn výše, jedná se především o zjevný rozdíl mezi řečí Dimy a jeho staršího bratra Víti. 

Kromě toho ale v románu vzniká i střet mezi slangem a jazykem oficiálních klišé. Tento jazyk 

je především představován předsedou kolchozu, ve kterém Dima s přáteli pracuje. V první, 

teoretické části, v kapitole nazvané ,,Historie zkoumání slangu« je tento oficiální jazyk 

popsán. Je to styl obsahující velké množství výrazů administrativního stylu a ustálených frází. 

Typická je pro něj jistá pompéznost formy. V Ak:senovově románu vzniká na základě tohoto 

střetu moment neporozumění. Dima, zvyklý mluvit slangem a hovorovou ruštinou, nerozumí 

frázím předsedy kolchozu, je tím vlastně také vyjadřována prázdno st oficiálního stylu 

novinových klišé. 

«llO-PYCCKH OH rOBOpHJI npHJI:WIHO, HO KaKHMH-TO ra3eTHblMH <ppa3aMH. BH,lJ,HO, 

yqHJI 5.l3b1K B OCHOBHOM no ra3eTaM. R nO,nyMaJI, 'ITO eCJIH Bce 3CTOHQbl rOBOp5.lT 3,n:ecb 

Ha TaKoM 5.l3bIKe, MHe npH,n:eTC5.l T)'ro. llp5.lMO CKa)f()', 5.l He oc06eHHo nOHHMaro 3TOT 

5.l3blK.» (Dima o předsedovi kolchozu, 1, str. 298) 

«EbIJIO c06paHHe, npe,n:ce,n:aTeJIb ,n:eJIaJI ,n:OKJIa,n:. TOIIIHO 6bIJIO cJIYIlIaTb, KaK OH 

6y6HHJI: «Ha oCHoBe BHe,n:peHIDI», «B35.lB Ha ce65.l 065.l3aTeJIbCTBa», H T. ,n:. He 3HaIO 

noqeMY, HO Bce 3TH Bblpa)!(eHH5.l OTcKaKHBaroT OT MeH5.l KaK OT CTeHKH. R ,n:a)!(e 

CMblCJIa He yJIaBJIHBaro, Kor.n.a TaK rOBOp5.lT. Ho nOTOM OH 3arOBOpHJI KaK 06blqHblH 

qeJIOBeK. OH CKa3aJI, 'ITO Ha,n:o JIOBHTb 60JIbllIe pbI6bl.» (1, str. 314) 

Bohužel však Ak:senov nezačlenil do románu konkrétní příklady předsedovy řeči, což 

by jistě přispělo k živosti a dynamice celého textu. 
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Jako protiklad nesrozumitelnému a "těžkopádnému" jazyku, jenž je plný klišé, je 

v knize ukazována hovorová řeč mládeže, která je živá, jasná, výstižná a hravá. 

Srozumitelný je však slang jen pro jeho nositele, pro ostatní může být těžké ho 

pochopit. V knize tak vzniká další moment neporozumění - a to mezi Lindou, estonskou 

dívkou, a Jurou, do kterého se Linda zamiluje. Toto neporozumění je však spíše na humorné 

úrovni: 

«JI ero MHor,n;a He rroHMMalO .... OH qaCTO rOBopMT HerrOIDITHo. JI pyCCKMH H3blK 3HalO 

xopomo, HO em H He rroHMMalO. He,n;aBHo OH Ha3Ba.rr MeIDI MOJIOTKOM. «Tbl MOJIOTOK, 

JblH,n;a», TaK OH CKa3aJI. qTO Tbl CMeelllbCH? Pa3Be H rroxo:IKa Ha MOJIOTOK? A Bqepa 

Ha CTa,rJ;MOHe, Kor,n;a «Ka.rreB» CTaJI rrpOMrpblBaTb, OH CKa3aJI: «IIOBeJIM KOTa Ha MbIJIO». 

IIpM qeM TYT KOT M rrpM qeM TYT MbIJIO?» (Linda o Jurovi, 1, str. 252) 

Později se Linda rozhodne, že naučí Juru mluvit správně rusky a na konci románu 

(snad v rámci ,,zmoudření" téměř všech mladých hrdinů) už se Jura sám opraví. Přestože 

,jazyková převýchova" Jury je v knize humorným prvkem, i zde je v pozadí vyjádřen rozdíl 

mezi zmrtvělou oficiální řečí a živostí slangu. 

«B alITpaKTe B <poHe Mbl B,n;pyr BM,n;MM IOpKy C .lli1H,n;OH. 

JIa:lKOBblH CrreKTaKJIb, - rOBopMT OH. JIMH,n;a HacryrraCT eMY Ha HOry, M OH 

rrorrpaBIDICTcH: - He rrpOM3Bo,n;MT BrreqaTJIeHfIj{ 3TOT CrreKTaKJIb. 

BOT TaK M rM6HYT nyqlllMe JIlO,n;M.» (Dima, 1, str. 323) 

(JIa:IKOBbIH, MOJI., yrOJI., Heo,ll,06p.= OqeHb HM3Koro KaqeCTBa, 68) 
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13. PROBLÉMY PŘEKLADŮ TEXTU SE SLANGOVÝMI VÝRAZY 

Cílem překladatelovy práce je vystihnout a sdělit původní dílo. Překlad by se měl 

soustředit jak na obsah, tak na formu uměleckého díla. Zachování formy díla je přitom 

obzvláště důležité tam, kde je forma nositelem stylistické, expresivní hodnoty. Zároveň ale 

není nutné, aby určitému stylistickému jevu (např. užití slangového prostředku) v původním 

díle odpovídal stylistický jev v překladu na tom samém místě, může být použit na místě 

jiném, důležité je zachovat celkový ráz překládaného díla (tzv. princip kompenzace). 

13.1 VOLBA JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ A ZASTARÁVÁNÍ PŘEKLADU 

Překladatel musí své výrazové prostředky volit podle potřeb kontextu a podoby 

překládaného díla tak, aby byly danému textu přiměřené. 

Při překladu nějakého stylisticky zabarveného textu je třeba vybírat slova odpovídající 

svým významem a stylistickým zabarvením originálu, současně ale vzniká nebezpečí, aby to 

nebyla slova, která již za několik let zastarají a stanou se pro čtenáře nepochopitelnými. 

Ze stejných důvodů by text také neměl obsahovat přemíru výrazů úzce slangových, které jsou 

pochopitelné jen pro malou skupinu lidí. Zároveň vyvstává otázka vhodnosti či nevhodnosti 

užití nějakého výrazu z hlediska frekvence jeho používání v současnosti. Pokud je např. při 

překladu studentského slangu použit výraz dnes již mezi mládeží považovaný za zastaralý, 

ztrácí tento výraz tu expresivní funkci, kterou měl v originále. Jiří Levý ve své knize "Umění 

překladu" píše: ,,Na rozdíl od autora zůstává překladatel velmi často v zajetí těch slohových 

prostředků, které byly běžné v době jeho mládí, a po řadu desítiletí pak pracuje neměnným 

jazykem .... Proto překlad obyčejně rychleji zastar~vá než dílo původní." (24, str. 15) 
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13 .2 ZACHOVÁNÍ MÍRY EXPRESIVITY 

Jiří Levý jmenuje tři typy stylistického ochuzování slovníku, ke kterým svádí 

překladatelská práce: 

1. Užití obecného pojmu místo konkrétního přesného označení. Vybere-li si překladatel 

ze skupiny téměř synonym označení obecné a tím nejméně názorné, je pak i jeho styl 

nenázorný, šedý. 

2. Malé využití synonym k obměňování výrazu. 

3. Užití stylisticky neutrálního slova místo expresivního, když překladatel sklouzne 

k nevýrazným, nivelizovaným jazykovým prostředkům a sníží tak úroveň díla tím, že zanedbá 

jeho důležitou složku - jazykovou, stylistickou stránku díla. 

S tímto bodem souvisí i opačná tendence - zesilování stylistických hodnot hrubších, 

které jsou zaměřeny na silný účinek. Taková situace vzniká z vědomí překladatele, že 

intenzita je v těchto slovech jádrem významu, překladatel však tento význam jednostranně 

přežene. 

Při překladu děl, která obsahují nenormativní jazyk, se objevuje otázka o použití či 

nepoužití obecné češtiny. V českém překladu románu "Zvezdnyj bilef' Jan Zábrana používá 

v celém díle obecnou češtinu a vyjadřuje tím neformálnost stylu. Slova v ruském originálu 

normativní jsou v českém překladu díky nespisovným koncovkám, či protetickému "V" 

změněna na nespisovná. 

Expresivita některých slova spojení je v českém překladu zesílena. 

Např. «B MocKBe pa3roH. HauIMx 6epyr na~KaMlI, npHMo TenJIbIX.» (1, str. 255) 

"V Moskvě uďáli zátah. Sbíraj našince án gro, s nikým se neserou." (21, str.94) 
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13.3 JAZYKOVÝ CHARAKTER POSTAV 

Postavy bývají charakterizovány svým jazykem. Proto je nutné, aby měl překladatel 

jednotný názor na jednotlivé postavy díla a jednotný přístup k tvorbě jejich mluvy. Jiří Levý 

upozorňuje, že: ,'překladatelé, kteří používali dialektů, často vkládali jedné osobě do úst totéž 

slovo v různé podobě, překlad často nese stopy toho, jak překladatel teprve postupně 

přicházel na lepší řešení." (24, str. 34) 

V knize Zvezdnyj bilet je jazyk hrdinů důležitý, charakterizuje je. IDavními postavami 

jsou sedmnáctiletí mladíci, mluví hovorově, používají studentský slang. Proto je v českém 

překladu použita obecná čeština a slova slangová. 

Hrdinové jsou z hlavního města, z centra. V českém překladu se však, zřejmě pro 

podtržení nespisovnosti jejich jazyka, používá i prvek nářeční: U se v jejich řeči mění na OU, 

např.ouplný, ou spěchy aj. 
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14. ZÁVĚR 

V závěru své práce bych ještě jednou ráda shrnula její úkoly a výsledky. Práce si 

kladla za cíl provést analýzu románu V. Aksenova ,,zvezdnyj bilet", a to především 

z jazykového hlediska, zaměřit se na nespisovné prvky v tomto díle a zjistit jejich funkci. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části, z nichž první je teoretická a obsahuje materiál 

týkající se slangu a hovorové ruštiny obecně. Vymezuje také pojmy, které jsou v dané 

diplomové práci užívány. 

V kapitole o slangu mládeže je v jejích jednotlivých částech ukázána svébytnost 

tohoto slangu, který, přestože vychází z gramatického základu hovorové ruštiny, má své 

vlastní sufixy, způsoby tvoření slov, lexikální jednotky. Pro svoji šíři a bohatost bývá 

označován za jazyk v jazyce, obsahuje totiž výrazy ze všech oblastí života. Pouze syntax 

slangu mládeže se ukázala být zcela závislou na syntaxi hovorové ruštiny. 

Druhá část je konkrétní a praktická. Je zaměřena na analýzu románu ,,zvezdnyj bilet" 

a to z několika hledisek, jejichž společným motivem je jazykový styl díla. 

Nejdříve jsem vymezila rysy, které román na první pohled charakterizují, tj. jeho 

příslušnost k tzv. "MOJIo):(e)l{HOii" próze, dialogičnost, a s tím spojená i vysoká míra 

hovorovosti a slangu. 

Ukázalo se, že specifikem románu je i řešení postavy vypravěče, které je pro tento typ 

literatury poněkud neobvyklé. Vypravěč se střídá a teprve v poslední části díla je vypravěčem 

hlavní hrdina. Dále jsem zJistila, že vypravěčské pásmo Aksenov někdy nechá protknout řečí 

postav nebo alespoň jejími prvk, tzv. nevlastně-přímou řečí, čímž je dosaženo ozvláštnění 

textu, a díky pestrosti v této oblasti získává román i dynamičtější spád. Analýza stylu jazyka 

vypravěčů (konkrétně Dimy a Viktora) ukázala, že ani jejich vypravěčská pásma nejsou 

stylově jednotvárná, ale odráží stav těchto hrdinů, v důsledku čehož se místy mění i jejich 

jazykový styl. 
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Rozbor textu také vedl ke srovnání jazyka dvou hlavních postav. Vyšlo najevo, že 

ačkoli jsou postavy Dimy a Viktora na první pohled protikladné (charakterem i jazykem), 

ve skutečnosti se v něktetých okamžicích ukazuje jejich blízkost. Dochází k tomu ve chvílích, 

kdy Viktor používá nenormativní jazyk a Dima naopak jazyk spisovný. 

Při analýze textu jsem zjistila, že Aksenov používá různé hry slov jako je zvukový 

obraz, obsahová totalita či falešný dialog. 

V práci jsem se také věnovala názvu románu, jeho mnohoznačnosti a problematice 

s jeho překladem. Ukázalo se, že ani anglický ani český název románu neobsahují všechny 

významy názvu originálního. Navíc ruský název asociuje jeden význam, ktetý v češtině 

i angličtině chybí, totiž význam spojení ,,3Be3,l{Hble MaJIblJHKH". 

Typickým rysem Aksenovova textu jsou amerikanismy užívané mladými hrdiny. Jak 

vyplývá z rozboru románu, mají tyto prvky svůj význam, neboť odkazují k touze hrdinů po 

svobodě, nekonvenčnosti a Západu. 

Kromě použití slangu v literatuře, které samo o sobě vyvolalo skandál, začlenil 

Aksenov do svého románu jakousi kritiku oficiálního jazyka fráZÍ a klišé. Je to motiv 

neporozumění, ktetý ukazuje protiklad živosti slangu a ,,zmrtvělosti" oficiálních klišé 

v románu na příkladu předsedy kolchozu. 

Okrajově se daná práce také dotkla překladu románu do češtiny, neboť překlad 

slangových výrazů s sebou nese jisté problémy. Z krátkého rozboru českého překladu 

vyplynulo, že chápání textu poněkud posunul. 

Kromě konkrétního cíle - ukázat jazykový styl románu, jsem se ve své práci zaměřila 

1 na obecnější úkol, totiž ukázat smysl užívání živého jazyka, včetně slangu, v krásné 

literatuře. Literatura napsaná takovým jazykem je stylově zajímavější, dynamičtější, avšak 

přináší také problém, jímž je rychlé zastarávání takového textu. 
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