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1. ÚVOD
Básník a malíř Henri Michaux se v České republice, na rozdíl od Francie, netěší
velkému zájmu

veřejnosti.

dosti pozoruhodným.

Jak ale dokládají desítky

Michauxův

zahraničních kritiků,

byl autorem

charakter je velmi nevšední. Jeho dílo je do velké

míry osobní, a tudíž netypické. Zajímavé je nejen z hlediska tematického, ale i
jazykového.
Tato práce se

věnuje

hodnocení

čtyř překladů

díla Un certain Plume, z nichž

první vznikl na konci šedesátých let dvacátého století, ostatní v letech osmdesátých a
devadesátých. Jedná se o

žánrově

zajímavé dílko, jehož

využití hry s jazykem, absurditních

momentů

a

umělecký

černého

dojem je založen na

humoru. V úvodních dvou

/

kapitolách

představíme

V analýze se budeme

autora samotného a provedeme literární rozbor originálu.

věnovat

sémantickým i stylistickým otázkám, poukážeme na

charakteristické znaky Michauxova stylu.
překladům,

na

základě

překladatelských řešení.

excerpt

provedeme

a nejobsáhlejší
podrobný

část

rozbor

překlady obraznějších, méně

textu. Popíšeme dále, jak překladatelé postupovali

jim podařilo vystihnout ladění díla.
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při převodu

věnujeme

jednotlivých

Textu se budeme věnovat z hlediska narace (pásmo

monology a dialogy postav) a posoudíme i
částí

Třetí

vypravěče,

narativních

expresivity a jak se

2. ŽIVOT A DÍLO HENRIHO MICHAUXE
2.1 Henri Michaux- popření sebe sama
Při

začneme

prezentaci Henriho Michauxe (1899-1984)

tím, co o

sobě

přílohu

1957 napsal sám autor- jeho vlastním životopisem. Uvádíme ho jako první
využijeme jej ke

dvěma účelům.

umělce, především

Jednak nám umožní

Michauxově

však na

osobnosti, které rozvedeme na
poukážeme,

důležité

předložit

autobiografii

základě

ve

zmíněném

přikládáme,

ďexistence

nese

a poprvé byl

si, že autor o

sobě

napsal velmi málo. Padesát

devět

devět

let života,

let je obrovský

prostor. Prostor pro žití, pro tvorbu, pro realizaci sebe sama. A H. Michaux

těchto pět

jeho

roce jako předmluva ke knize Roberta Bréchona.

si, že za těmito stranami textu se skrývá padesát

chudý život, bylo by o

životě

rysů

mnoho

a

sekundární literatury a které jsou, jak

pro rozbor díla Un certain Plume. Text, který

Představíme-li
uvědomíme

základní fakta o

představíme

název Quelques renseignements sur cinquante-neuf années
zveřejněn

v roce

čem

psát.

stran, uvidíme, jak

popsal. Možná už nyní

Představíme-li

stručně,

spatříme

a

neměl

si tento prostor a zasadíme-li do

přidušeně,

až

čas

něj

Michaux tolik let svého života

prázdno (le vide), které Michauxe provázelo,

pochopíme, jak málo ze sebe "dal", najdeme nezájem o sebe sama, pocítíme, jak se
autor až
ve třetí

bolestně zestručnil

osobě,

do pár desítek hesel. Je také zajímavé, že o

sobě

referoval

a to nejednou. Text pak působí, jako by autor psal o někom, kdo mu není

blízký. I to je velmi "michauxovské". Michaux sám sobě nebyl blízký. Nezahlédneme-li
něco

o

nepřestal

s

toto všechno z jeho životopisu ihned, najdeme možná více poté, co se dozvíme
jeho životě.

Předkové

Michauxe do života vybavili takovým

realitou bojovat. Jak sám píše, byl jako
co by mohl

přijímat,

se

stavěl

nejraději

vůně

Neměl

trpěl

že nikdy

nechutenstvím a mnohému,

o nic zájem, veškerým

a kontakt s ostatními.

snil, snil o bytí bez jakékoliv změny. To jsou natolik

se nelze divit tomu, že
měl

dítě netečný, trpěl

na odpor.

aktivitám se vyhýbal. Odpuzovaly ho i

způsobem,

Neměl

sebezničující

anémií, nemocí taktéž velmi destruktivní.

také mentální anorexii.
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dětským

rád

změny,

principy, že

Pravděpodobně

Henri Michaux
popsal

následovně:

měl

sobě

v

hluboce

zakořeněný

stud za sebe sama, svoje pocity

"Honteux de ce qui l'entoure, de tout ce qui l'entoure, de tout ce

qui, depuis sa venue au monde, l'a entouré; honteux de lui-meme, de n'etre que ce qu'il
est, mépris aussi pour lui-meme et pour tout ce qu'il connaltjusqu'a présent." ([1], s. 1).
Michaux se

styděl

za své

předky,

opovrhoval sebou samým i svým jménem.
něj

Snažil se vymyslet si pseudonym, protože jeho jméno pro

bylo "pareil a une

étiquette qui porterait la mention « qualité inférieure »" ([1], s. 3). Uspokojivý
pseudonym však nikdy nenašel. Žil PROTI, neustále proti něčemu a někomu bojoval.
V doslovu knihy Un certain Plume napsal: "J'ai, plus

ďune

fois, senti en moi des

« passages »de mon pere. Aussitot, je me cabrais. J'ai vécu contre mon pere (et contre
ma mere et contre mon grand-pere, ma grand-mere, mes arriere-grands-parents); faute
de les connaí'tre,je n'ai pu lutter contre de plus lointains a'ieux." (1984, s. 215). Žil proti
všem, protože žil proti

sobě.

Tohoto rysu se

směšná.

ponižující a jeho existence

Jako

dítě

zřejmě

si

nikdy nezbavil, život byl pro

nedopřával

ani takovou základní

něj

věc,

jakou je jídlo. Claude Roy v Esejích o francouzské literatuře o něm napsal: "Člověk by
řekl,

útočný, sevřený."

že se narodil zauzlený,

s. 207) Sám Michaux se

označil

negativní vztah ke svému

tělu.

Nazývá ho také

"člověk-ledovec".
měl

navíc také

výrazně

odrážejí i

jako "né lové", "né fatigué", "né troué",
Všechny tyto

skutečnosti

se velmi

(1964,

v díle Un certain Pl ume.
O faktu, že Michaux
znal

osobně

dělal věci

sobě,

se

zmiňuje

i Jan Vladislav, který jej

a ve své knize Portréty a autoportréty napsal o jednom z jejich setkání

v restauraci následující: "Byl by rád
jsme

proti

příliš pozdě.

K úžasu

číšníka

něco hodně

lehkého, ale nic [ ... ] už

si tedy objednal jakési maso s

co bylo na jídelníčku. I v tom byl on: vždycky volil proti

sobě,

neměli, přišli

omáčkou,

a do

to

nejtěžší,

důsledku."

(1991,

s. 170).
A proti

sobě

Michaux vlastně i psal, své dílo

Jeho tvorba byla to jediné, co ze sebe

chtěl

označil

za "protiživot" (contre-vie).

nechat žít, neexistuje ani záznam jeho hlasu

a jeho fotografií je velmi poskrovnu. Takto jej charakterizuje Peter Haining ve výboru
povídek Zdi iluzí: "Záhadný muž žijící v ústraní, jehož podobu se
několika

málo

fotografům,

strávil

většinu dětství

knih o mystice a cestování." (1998, s. 121).
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a mládí v izolaci,

podařilo
ponořen

získat jen
do studia

Možná i proto, že byl proti
je všude neustále

zavřený.

sobě, měl

Michaux
městě

Ve svém rodném

přinejmenším

v dětství pocit, že

Namuru, v Bruselu, kam se

rodina přestěhovala, i v internátu, kam jej v sedmi letech poslali, všude se cítil
Vězením

něj

pro

později

vězněm.

bylo všechno: "[ ... ] tout espace quadrillé, fermé et enfermant -

demeure, famille, groupe, société, nation, planete" (Martin 1999, s. 10).
V pubertě se Michaux o

něco

vztahy, stále však cítí, že musí

čelit

světu".

více "otevírá

Zabývá se mezilidskými

tíze, která jej neustále obklopuje (contrer la

pesanteur de l'atmosphere environnante (Martin 1999, s. ll)). Objevuje Shakespera,
křesťanské

Tolstého, Dostojevského, Maeterlincka, Rodenbacha a autory
V četbě hledá podstatu existence. Nachází v sobě touhu psát, ale

opět

mystiky.

ji zahání. Zahání

ji, protože se bojí, že by ho odvrátila od nalezení "podstaty": "[ ... ] il se débarasse de la
ď écrire,

tentation

qui pourrait le détoumer de 1' essentiel. Quel essentiel ? Le secret

qu'il a depuis sa premiere enfance soup<;onné

ďexister

quelque part et dont visiblement

ceux de son entourage ne sont pas au courant." ([1], s. 2). "Podstatu" by mu mohli
pomoci odhalit právě mystikové a svatí, a proto zvažuje, že vstoupí do

řádu,

což ovšem

neučiní.

V roce 1919 se Michaux
ale

nepřijde.

Ostatně

Není schopen se
např.

to potvrzuje

připravuje

na zkoušky na medicínu. Na test samotný

učit, věnovat sobě

péči

tu

a studium své duši

v rozhovoru s Robertem Bréchonem, ze kterého cituje Jan

M. Tomeš (2003, s. 641): "Studovat,

učit

se, to jest

přijímat,

bylo mi cizí." Medicína

jej ale zajímá, studuje psychologii, psychiatrii,

přírodní vědy.

zmiňuje

viděn

o tom, že

ještě

kterou prý vždy nosil
Po

jako

při sobě,

neúspěchu

"dopřát".

dítě

byl Michaux

Jean-Pierre Martin se

na školním

dvoře,

jak s lupou,

zkoumá rozmáčknutého brouka (1999, s. ll).

ve studiu se nechá najmout jako

v životopise píše, že cestuje proti (tak jako vše

dělá

námořník

a

začíná

cestovat. Sám

proti). Cestuje, aby se zbavil své

vlasti, všech pout, všeho co má v sobě. Jeho cesty jsou únikem. Nazývá je "voyages
ďexpatriation"

([1], s. 4).

Mnoho jeho

děl

je inspirováno zážitky, které posbíral na cestách. Nejedná se

však o cestopisné momentky. Velmi

výstižně

popsal jeho osobitý styl psaní Jean-Pierre

Martin: "Michaux refuse, parfois avec violence, toute mythification de l'étranger [... ]
tout cosmopolitisme de convention [... ] Surtout, il juxtapose les formes labiles de sa
reverie, bouts

ď essai,

feuilles de route

a la Cendrars, impressions de voyages, poemes
9

ou le sujet lyrique se définit par son manque et son vide [... ]" (1999, s. 16). Ani na
cestách neunikl

před

sebou, stále

pociťuje vnitřní

prázdno, které únikem

vyřešti

nelze.

Martin tento stav nazývá "décalage, voire l'exaspération du « né troué »" (1999, s. 16).
Přestože

tradiční

nepíše

námořníky,

řazen

zážitky z cest, je mnohými

mezi ostatní spisovatele-

jako byli Melville, London, Conrad atd. Avšak Jan M. Tomeš nazval

Michauxovy cestopisy velmi poeticky a

výstižně

jako "deníky

s. 629). Michaux nepíše romány ani novely. Chceme-li
většinou

prózu, jedná se

vnitřních

obecně

charakterizovat jeho

komentáře.

o esejistické útvary, úvahy,

cest" (2003,

Mnohem více ale
vyprávění.

napsal poezie. Ani knihy inspirované cestami nejsou homogenní

Jsou to

výpravy do vlastního nitra, ze kterého autor tu a tam nechá něco "vyjít na hladinu". Tato
emotivní osobní "vyvěrání" pak kombinuje s líčením prožitých událostí.
Když se po první
je znechucený,

nešťastný.

světové

Prohra,

válce vrací do Bruselu, vykonává
neúspěch

rozličná

povolání a

a nespokojenost jsou pro něj ovšem drogou,
Zpěvy

stimulují ho k psaní. (Martin 1999, s. 13) Pak objevuje Lautréamonta a
Maldororovy, které pro

s tímto zážitkem

něj

mají zásadní význam. Ve svém krátkém životopise se

svěřuje následovně:

"Lecture de Maldoror. Sursaut... qui bientot

déclenche en lui le besoin, longtemps oublié,

ďécrire."

([1], s. 3). Jan M. Tomeš (2003,

s. 639) uvádí úryvek z rozhovoru s Robertem Bréchonem, kde Henri Michaux prozradil:
"Lautréamont mne posedl natolik, že jsem se musel od
mně

existovat. Psal jsem díky

němu.

bych se toho odvážil. Když jsem
tisknout, co má

člověk

zcela,

několika

četl Zpěvy

osvobodit. Nedovoloval

době neměl

velkou

chuť

Maldororovy a poznal, že se

a nebyl

může

psát a

v sobě zvláštního, pomyslil jsem si, že je tu pro mne místo."

Zjistil tedy, že i to, co v
otevřít

K psaní jsem v té

něho

sobě

svých

odmítal, je možné odhalit. Ale nebyl schopen se
textů,

jež vycházely

především časopisecky

přece

jen

(Le Disque

vert, La Revue européenne, Les Cahiers de Sud, Bifur) a v brožovaných vydáních, se
zřekl

nebo zakázal jejich publikaci. (Martin 1999, s. 13) Zajímavé je, že i knihu o

"Plumeovi" vícekrát

přepracoval,

a z posledního vydání

v nichž postava vyjadřovala "svoje já" nejvíce a velmi
V roce 1924 se Michaux
na

místě,

stěhuje

do

Paříže.

vyloučil především

ty

části,

zde není

úplně

agresivně.

I když slovo

"stěhuje"

protože vlastní bydlení si pronajímá až v roce 1948. Do té doby bydlí

v hotelích a u známých, mnohokrát se na delší dobu vydává na cesty.
neodolatelně přitahovala, přesto

pro

něj

Paříž

jej

byla pouze výchozím bodem: "Hors [... ] de la
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capitale cosmopolite, point de fuite choisi, Michaux n'aura cessé

ďessayer,

dans sa vie

comme dans ses activités créatrices, de multiples déplacements." (Martin 1999, s. 14).
Cestovat a nemít stálé

zaměstnání

mu umožnilo

dědictví

po jeho

rodičích, kteří zemřeli

v roce 1929.
V Paříži

začalo

jeho knihy vydávat nakladatelství Gallimard v edici La Nouvelle

Revue Franc;aise. První takto vyšlá kniha, poezie z roku 1927, nesla název Qui je fus.

Jean-Pierre Martin o ní napsal, že byla velmi
dadaismem nebo surrealismem.
směru začlenit,

je naprosto

Zároveň

ovlivněna

soudobými

směry,

ale není možné H. Michauxe do

nezařaditelný,

jak neopomene zmínit

téměř

jako

nějakého

každý kritik,

který se jeho tvorbou zabývá. První knihu charakterizuje Martin takto: "[ ... ] concassage
des mots, incongruité des imag es, parodie de la parole prophétique. C' est aussi un art
hétéroclite, jouant de tous les genres: fragments autobiographiques, aphorismes, réves
éveillés, jeux de langage néologiques, se mélent
avortés [... ], traces

ďun

a des sortes de nouvelles ou de récits

roman entrepris et défait." (1999, s. 15). Následují knihy

inspirované (v rámci Michauxových záměrů) cestami: Ecuador (1929) a Un barbare en
Asie (1933).
Nejdůležitější

Michauxovou výpravou byla cesta do Asie (1930-1931).

našel něco, co se mu ze srdce líbilo:"[ ... ] enfin un peuple qui mérite

ďétre

Konečně

distingué des

autres" ([1], s. 4). Od návštěvy Indie, Indonésie a Číny je opět pohlcen mystickou
literaturou, tentokrát východní, a je jí hluboce zasažen a

ovlivněn, ještě

léta bude tuto

zkušenost v dílech používat.
Třicátá

léta jsou pro

něj nejplodnějším

obdobím. Publikuje díla

označována

za

vrcholná: Mes propriétés (1929), Un certain Plume (1930), La nuit remue (1935), Entre
centre et absence (1936), Plume, précédé de Lointain intérieur (1938). Je

básník (i když se tak
netradiční

označovat

a velmi osobitá,

nechce), prózy píše

nepřestává

podstatně méně.

především

Jeho poezie je

vynalézat nové formy. (Martin 1999, s. 18)

Michaux má velmi kreativní vztah k jazyku. Jak poznamenává v životopise, v patnácti
letech objevil slovník a v něm slova, která ještě
mu líbí. ([1], s. 2) V mládí
nestačilo:

četl

nepatří

do

autory, jejichž jazyk mu

vět

a jež může použít, jak se

připadal

podivný, ale to mu

"Lectures aussi excentriques, des extravagants ou des « Jeune Belgique » a la

langue bizarre qu'il voudrait plus bizarre encore." ([1], s. 2). Jak uvádí Martin: "Ecrire,

ll

pour Michaux, c'est donc a chaque fois inventer un mode

ďintervention

magique du

language sur le monde" (1999, s. 18).
Inspiruje se sny.
začal

Nejdříve vůbec

nepsal, protože se bál, že by snít nemohl. Pak

v tvorbě snít za bílého dne. Martin nazývá jeho sny "reves

ďun

déplacement"

(1999, s. 22), podobně tomu bylo i s jeho výtvarným uměním. Michaux také velmi často
deformuje

či znetvořuje

realitu (défiguration du réel), jeho logika je až kafkovská.

(Martin 1999, s. 18) S Kafkou jej srovnává mnoho

kritiků,

poukazují ale na zásadní

rozdíl mezi jejich tvorbou. Tyto dva autory spojuje absurdita a prázdno, okolo kterého
se jejich dílo

točí.

Rozdíl, jenž mezi nimi panuje, popisuje R. Bellour tak, že Kafka

zobrazuje v literatuře život ("l'expérience commune de Ia littérature et de Ia vie"),
říci,

zatímco o Michauxovi bychom mohli spíše

že píše o "nežití" ("maintienne entre

elles [Ia littérature et Ia vie] une coupure qui tient au statut meme de son oeuvre")
(1983, s. 62).
Ve

třicátých

letech

začíná

i více kreslit a malovat. S umělci jako

např.

Ernst, Chirico a Dalí se seznámil už v polovině dvacátých let, do té doby

Klee,

malířství

naprosto odmítal: "Jusque-Ia, il ha'issait Ia peinture et le fait meme de peindre « comme
s'il n'y avait pas encore assez de réalité, de cette abominable réalité, pensait-il. Encore
vouloir la répéter, y revenir »." ([1], s. 3). Ale
potřeba

později

převážně

zobrazovat pouze realitu. Maluje

na

už se

černý

zřejmě

podklad

nedomnívá, že je
(čemuž

někteří

se

podivují a což také vyjadřuje stav jeho duše) a maluje to, co Martin nazývá "émanations
ďune

image intérieure" (1999, s. 18). Maluje tedy na stejném principu, jako píše. Jeho

obrazy byly představeny na výstavách po celém světě.
Michauxův

nepřátelskou,
svěřuje,

vztah k realitě je

vůbec

velmi zajímavý. Realitu vidí jako

má pocit, že musí neustále se vším a všemi bojovat. Ve svých dílech se

že realitou trpí. Trpí i tím, jak na

něj

okolí a

především

lidé

působí.

Vztahy

prožívá jako "cohabitation mena<;ante avec l'autre". Ostatní lidi popisuje jako
"empecheurs de vivre". (Martin 1999, s. 28) Toto jsou velmi
markantně

rysy, jež se

projevují nejen v díle Un certain Plume.

Ve třicátých a čtyřicátých letech píše Michaux několik
vysněných,

důležité

imaginárních zemí,

prostorů,

děl,

v nichž se odebírá do

míst: Voyage en Grande Garabagne (1936),

Au pays de fa magie (1941), Ici, Poddema (1946). V roce 1948 pak vychází sbírka
těchto textů,

která se příznačně nazývá Ailleurs. I zde je Michaux velmi jazykově
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tvůrčí,

nejen místa, ale i postavy jsou smyšlené,

při

jejich pojmenovávání

uplatňuje

autor hru s

jazykem.
Michaux cestuje v reálném i imaginárním
někdy

kritiky

Swift

započal

pokračoval

přirovnávány

světě,

jeho

ozvěny

k dílům Jonathana Swifta. R. Bellour

z těchto cest bývají
např.

uvádí, že již

cestu "déchaí'nement futur du language", ve které Michaux po svém

(1983, s. 64).

Atmosféra války Michauxovu tvorbu velmi ovlivnila. Jako velmi citlivý
zřejmě

již před válkou tušil, že se
Kromě

nemohla neodrazit.

něco

člověk

stane, a katastrofa, která nastala, se v jeho díle

již citované sbírky pocházejí z této doby díla Exorcismes

(1943), Labyrinthes (1944), Le lobe des monstres (1944), Épreuves, exorcismes (19401944). Většina textů pak vychází ve sbírce La Vie dans les plis z roku 1949.
V roce 1948
kterou byl pouze

přichází

několik

pro Michauxe

let. Po této zkušenosti

maluje. I přesto brzy vychází další velmi
Na

počátku

prostředkem
průzkum

ještě větší

padesátých let také

důležitá

začíná

poznávání reality, snaží se skrze

mimo naše

běžné

přestává

rána, umírá mu manželka, se
na

čas

psát a velmi

intenzivně

sbírka Face aux verrous (1954).

experimentovat s drogami. Jsou pro
ně

poznat

skutečnost

něj

zjiné strany. Je to

hranice. Olivier de Magny, jehož studii Oit étaient les

verrous est l 'océan ouvert zařadil do svého souboru Raymond Bellour, uvádí: "Michaux

nous fait concretement saisir combien notre « vitesse » et notre fonctionnement naturels
déterminent exactement la saisie qui est la notre de la « réalité » ; une « accélération »
de cette « vitesse », une perturbation [... ] de ce fonctionnement, provoquées par la
drogue, hissent en contrebande l'individu a une saisie toute autre de la meme « réalité ».
On arrive enfin

a se

demander si l'une de ces saisies est plus illusoire que l'autre."

(1983, s. 43). Jak píše Jan Vladislav, Michaux v drogách
sebepoznání" (1991, s. 168). Pod

lékařským

uviděl

"možnost úplného

dohledem vyzkoušel omamných látek

velmi mnoho a podal o nich podrobné zprávy. Nejen, že pod jejich vlivem psal,

např.

Misérable Miracle (1956), L 'infini turbulent (1957), Connaissance par les gouffres

(1961), Les Grandes Épreves de l'esprit (1966), ale svými poznatky přispěl i vědě.
Biograf Bowie komentuje jeho výzkum takto: "Nikdo z mimovědeckých

kruhů

nepodal

o halucinogenech tak obsáhlou a bohatou informaci jako Michaux, zejména o
způsobech,

kterými drogy mohou ovlivnit naše zacházení s jazykem. Excesivní zdroje
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jazyka a možnosti

člověka,

který tento jazyk používá, jsou hlavním tématem jeho

studií." (Haining 1998, s. 121).
V roce 1965 odmítl Michaux Národní cenu za literaturu. K oceněním se
stavěl

velmi skepticky,

k uznání, které ovšem
uznání

spočívalo

posluchačky

neměl

rád

spatřoval

"třeba

ve

v těch

veřejný

zájem ani pocty.

čtenáři

Přesto

vůbec

nebyl necitelný

samotném. Podle J. Vladislava pro

bezděčných

něho

slzách, jež zahlédl v očích náhodné

své básně La Ralantie [... ]" (1991, s. 170).

Na sklonku života

převládá

v Michauxově díle spíše esejistická složka.

Posledními díly jsou Émergences, résurgences (1972), kde se zamýšlí nad svojí
výtvarnou tvorbou, Moments (1973), kde jsou uvedeny básnické texty již
samostatně

publikované, Face

a ce

ďangle

qui se dérobe (1975), Poteaux

dříve

(1981) -

soubor aforistických úvah. Jean-Pierre Martin tato poslední díla charakterizoval
následovně:"[ ... ]«

le professeur ďinquiétude » s'est métamorphosé en un professeur de

sagesse" (1999, s. 39). Na sklonku života tedy Michaux přestává být PROTI.
J. Maritain Michauxe nazval "un grand poete fasciné par le désir de la
Connaissance et engagé dans une lutte implacable contre lui-méme" (Bellour 1983,
s. 21). Tato charakteristika je velmi výstižná a ukazuje, že to byl
velmi originální.

Fantastičnost

a zkoumání

mu vlastní, se podobají surrealistickým

vnitřního

zájmům,

mechanismu

k podstatě života, kterou

atributy vycházejí

opět

zřejmě

člověka,

básník

které jsou

mezi surrealisty se ovšem sám neřadil.

Podle slov V. Jamka je pro jeho tvorbu zásadní metafyzický
nedůvěra

především

přesah,

objevil i u mystických

pesimismus a

autorů,

ale tyto

pouze z jeho nitra. Všichni kritikové jednohlasně konstatují, že

se nedá zařadit k žádnému proudu.
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českých překladech

2.2 Henri Michaux v

V České republice o tomto básníkovi nebylo napsáno mnoho a při vyslovení
jména Henri Michaux se setkáme s nic netušícími pohledy. V roce 2001 o
fakultě

na Filozofické

romanistiky. Je psaná ve

něm

Katedře

Univerzity Karlovy jedna diplomová práce na
francouzštině,

vznikla

nese název Henri Michaux au pays de la Magie

a autorkou je Tereza Maňhalová, která analyzuje Michauxovu poezii.
Kusé Michauxovy
v různých
dříve

překlady

českých časopisech.

vycházely od roku 194 7, s určitými

Jak uvádí Jan Vladislav,

měly

přestávkami,

společný

pouze jeden

rys:

nebo později byly všechny zakázány.
povědomí

Do

prostřednictvím
nejsoustavněji.

českých

čtenářů

vstoupil

Michaux v 60.

Jana Vladislava, který na jeho díle pracoval ze všech
Pořídil například překlady

překladatelů

pro antologii Michauxových

názvem "Velká válka soch", která vyšla v osmém

ročníku

revue

právě

letech

textů

Světová

pod

literatura

(1963).
V roce 1964 vycházejí v českém
Roye. Michauxovi je
věrně,

dva ze

vždyť jsme

archandělů,

jedna

čtyř kratičkých úryvků,

vyloženy jako poplatné
ano,

věnována

době: ,,Neměl

překladu

Eseje o francouzské

třístránková

literatuře

esej. Básníka vystihuje

Clauda

poměrně

jež jsou uvedeny v překladu, mohou být ale

JEDNOHO soudruha I Ale milióny a milióny; Ale

po vás žádali jen malý zázrak, vy tam

vyvolených, víl, filosofů a geniálních

nahoře,

chlápků ... "

bando povalečů,

bohů,

(1964, s. 209).

V roce 1988 také vychází esej V. Jamka v Lettre internationale s názvem
"Traduire dans une langue née contre".
překladu

Překladatel

se

zmiňuje

o tom, jak postupuje

Michauxovy poezie, a také o české antologii, kterou v té

době

při

již připravoval.

V roce 1991 vychází o Michauxovi esej od Jana Vladislava v knize Portréty a
autoportréty. Jedná se o osobní popis
přátelství,

které zahájil Vladislav

nezařazuje

znamenala.

žádný

překlad.

Naznačuje

tvrdé totality

několika

přes

představovala

autorů

a také jejich

korespondenci. Odhaluje básníka jako

Uvádí také, co pro

to velmi

setkání těchto dvou

implicitně,

něj

člověka,

a jeho generaci Michauxova tvorba

ale z popisu se dá vytušit, že v dobách

tvorba H. Michauxe duševní oporu a dodávala odvahu a

naději

na další vytrvání i v tak obtížné situaci. Jeho

z toho

důvodu,

že zobrazovaly

vnější nepřátelský
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básně

byly posilou

a destruktivní

svět.

především

Autor byl

pravděpodobně ovlivněn

druhou

tématem po celý život.

Ať

zřejmě

totalitou

válkou, ale

nepřátelství světa je jeho

už byla inspirace jakákoliv,

čeští

něj

který uvádí, že pro

bouřit.

Tento aspekt recepce

ať

ostatně zmiňuje

přichází

už

i Václav Jamek,

je Michaux "básník života jako jedné krize", "básník

útočnosti"

vzpoury, prudkosti a

osobním

spisovatelé omezovaní

nacházeli v díle potvrzení toho, že proti útlaku,

odkudkoliv, je možné se

bezčasí,

světovou

a jako takový

"měl

vnitřní

co pohledávat i u nás, v tíživém

které obnažovalo a ničilo samu dřeň našeho bytí [... ]" (2000, s. 203).

Václav Černý Michauxe krátce zmiňuje ve své eseji Sadismus v dnešní literatuře

(Tvorba a osobnost II, Odeon 1993, s. 390). Článek byl sepsán již v roce 1965 a
autorovi se

věnuje

na

líčí

špatné, a Michaux
objektivitou a
opět

několika řádcích:

někdy

"[ ... ]

představa

horšího je dobrou náplastí na

svoje ohyzdné a mokvavé mentální larvy s tak suchou

i s tak zlomyslným

černým

humorem, že

přímo

jakési otrlé a kruté mentální rovnováhy." (1993, s. 390). To je

cítíš, jak nabývá
jistě

možný úhel

pohledu a s Václavem Černým si nedovolujeme polemizovat také z toho důvodu, že
celé Michauxovo dílo do podrobna neznáme. Je ovšem

nebezpečné

myšlenku takto vytrženou z kontextu jako pravdu o spisovateli.

interpretovat

Komentáři

této kritiky

se věnuje i Jamek (2000, s. 203), který píše, že Černý tímto založil jistou tradici
vnímání Michuaxe, který se

kritikům

"[ ... ]

rozkladný, snad i démonický, jehož fantasticky

nejčastěji

jeví jako básník prokletý,

děsivého světa, překračujícího

míru únosnosti, jest se co obávat". Podle Jamka dále "[ ... ] i ostatní kritické
vyjadřují

jisté zhrození nad

v němž jako by převládala
"svůj"

zárodečně přízračným,

čirá beznaděj"

komentáře

agresivním básnickým

světem,

(2000, s. 203). Michaux je básník především

a nezařaditelný a označit jej jako básníka prokletého není vystižením celé reality.
V roce 1995 je publikován

Taktéž vychází revue
v překladu
Do

veškerou

části,

Jindřicha

Světová

knižně

literatura

Jistý Plume v překladu Patrika

(roč.

40,

č.

Veselého (torzo) a také Pan

1), kde je

Pápěrka

zveřejněn

Ouředníka.

Jakýsi

v překladu Václava Jamka.

která nese název "Francouzský básník radikální introspekce", je také

krátká charakteristika autora i další
Michauxových

děl

z pera obou

překlady několika

překladatelů.

patrné hlavní rysy Michauxovy tvorby, mezi

básní a

různých úryvků
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zařazena

z jiných

Z ukázek, tak jak byly vybrány, jsou

něž patří, zkráceně řečeno,

imaginace a duševní a duchovní hloubka.

Pápěrka

absurdita, velká

V roce 1998 je v

češtině

publikována sbírka Zdi iluzí, kterou sestavil Peter

Haining. Nese podtitul "Sbírka povídek od nejlepších beatnických
Michauxův

text

"Můj

generace beatnických
jejich

účinky,

představovat
společné

autorů

na základě toho, že užíval drogy a popisoval ve své tvorbě
době

tzv. psychedelické generace. Bylo by ovšem mylné

si tohoto básníka jako nespoutaného alkoholika. Michaux

snad jen to, že
něm

prostřednictvím

křehký,

napsal: "Je to

propadající závislostem, že je spíše "buveur
je únava. Taktéž nepil akohol,

člověk,

jemný

textů přeložených

básníka a jeho dílo

ďeau"

nekouřil,

sobě

s beatniky

velice distinguovaný

navíc

říkal,

že není typ

a že jedinou drogou, které si

ani nepil

uvnitř (oceněno

V roce 2001 vychází Prostor

měl

drog poznával jiné dimenze vnímání reality.

nemocný." (Vladislav 1991, s. 167). Michaux sám o

antologie

a uvádí

král" v překladu Václava Jamka. Peter Heining řadí Michauxe do

to všechno v

René Bertelé o

dopřává,

autorů"

čaj.

Cenou Josefa Jungmanna),

Václavem Jamkem, jenž sepsal i dosti obsáhlý doslov, kde

představuje.

Jedná se zde spíše o esej, která se v roce 2003 objevuje

znovu, v Jamkově knize Duch v plné práci, tentokrát pod názvem "Být po Kafkovi
prorokem". V reakci na tento výbor je pak v Literárních novinách (13. 9. 2000)
zařazena

literární kritika Michala Ajvaze "Dramata bobtnání a tuhnutí" s dosti

podrobnou charakteristikou Michauxova stylu psaní. Recenzi na

překlad uveřejnil

taktéž Viktor Šlajchrt, který publikaci označil za průlom do překladatelské praxe. Jamek
sám zaznamenal pozitivní ohlas na svůj

překlad

O projektu antologie Michauxových
Dával sice

přednost překladu

Antologie byla

s tím, že dalších

tvorby nebude z pragmatických
některé

důvodů

uvažoval V. Jamek již v roce 1985.

několik

prostředí

realistické.

desítek let nic z Michauxovy

možné publikovat.

Měla

vyjít v nakladatelství

texty ze 30. a 40. let 20. století a ukázky z Michauxova

výtvarného díla. Z ekonomických
než se projekt mohl

textů

celých knih, to však nebylo v našem

připravována

Odeon a obsahovat

spíše mezi mladou generací.

důvodů

uskutečnit. Převzalo

se s vydáním otálelo a Odeon zanikl

jej pak nakladatelství Mladá fronta,

dříve,

počet textů

byl snížen a vznikl Prostor uvnitř.
Kromě

všech

článků

a

překladů,

Václav Jamek, uvedeme ještě jeho

jež už byly

článek

zmíněny

výše a jejichž autorem je

"Objevme Henriho Michauxe", který vychází

v Literárních novinách v roce 1993. Ve stejném roce byla také v Praze
výstava Michauxových kreseb.
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uspořádána

V roce 2003 se v eseji v rámci antologie Slovo a tvar spisovateli
M. Tomeš.

Kromě

věnuje

Jan

krátkého uvedeníjeho díla literárního se více zabývá výtvarnou

tvorbou.

Recepci Michauxova díla u nás
období,

přibližně

vycházely

dílčí překlady,

V období druhém,
Překladů

na konci

čtyřicátých

můžeme rozdělit

z nichž pak byla sestavena první, již

normalizačním,

veřejnosti,

chyběla zpětná

která

neměla

období. V prvním

let a v průběhu let padesátých a šedesátých,
zmiňovaná

antologie.

je velmi problematické popsat vnímání díla

Michauxe vycházelo velmi málo a

zjistit, protože

tří

do

především

nebylo možné

čtenáři.

čtenářský

ohlas

vazba. K dispozici nebyly ani reakce odborné kritické

podle V. Jamka přístup k publikační

činnosti.

V této

době

byla

kritika také poznamenaná rozhodováním o tom, co je správné a co není.
Více děl referujících o tvorbě H. Michauxe pak začalo vycházet až po roce 1989.
Nejvíce o autorovi informuje V. Jamek. V rozhovoru, který nám poskytl, však uvádí, že
i v

současné době pokračuje

trend, kdy se

ohlasů veřejnosti

na

překlady

Michauxe

nedostává, i když teoreticky by zpětná vazba existovat mohla.
Na to, aby si
ucelenější
tvůrcem
čtenář

běžný čtenář

o tomto velkém básníkovi mohl

učinit

obraz, vychází kritických publikací v češtině stále málo. Michaux

pro omezený

počet čtenářů.

A možná

právě

zůstává

tomu by byl rád. Tvrdil totiž, že

si k němu musí sám najít cestu, musí si jej zasloužit.
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trochu

3. UN CERTAIN PL UME- LITERÁRNÍ ROZBOR
Francouzská vydání díla

Dílo poprvé vyšlo v roce 1930 v revue Commerce a
(v porovnání s námi analyzovaným textem, který jich má

mělo

třináct):

pouze

pět

kapitol

1. La philosophie de

Plume, 2. Plume voyage, 3. Plume au restaurant, 4. Dans les appartements de la reine,
5. La Vision de Plume. Později v roce 1930 vychází další kniha v Éditions du Carrefour
v Paříži. Je
dříve

rozčleněna

do

pěti částí

o

třiceti pěti

publikovaných kapitol s malými

změnami

kapitolách. První

část

obsahuje

pět

již

a dalších šest kapitol: 1. Un homme

paisible, 2. Plume au restaurant, 3. Plume voyage, 4. Dans les appartements de la reine,
5. La Nuit des Bulgares, 6. La Vision de Plume, 7. Plume avait mal au doigt,
8. L'Arrachage de tetes, 9. Une mere de neuf enfants!, 10. Premiere mort de Plume,
Dvě

ll. A Vienne - deuxieme mort de Plume.
Plumea: 13. Bouddha, 14. Rupture. Ostatní
včetně

kapitoly ze druhé

části

části

se taktéž týkají

knihy obsahují jiné Michauxovy texty

divadelní hry Le drame des constructeurs. (Bertho 1985, s. 57)
V roce 1938 vychází v Gallimardu Plume précédé de Lointain intérieur. Kniha

obsahuje

různé

texty- prózu,

poslední kapitoly, naopak

básně

i drama- a

rozšířena je

o další

část

čtyři:

Un certain Plume, v níž chybí

tři

ll. Plume a Casablanca, 12. L'Hote

ďhonneur

du Bren Club, 13. Plume au plafond a 14. Plume et les culs de jatte. Desátá

kapitola je

přejmenována

knihy je vypuštěna.
převedeno

do

Právě

češtiny,

na "On cherche querelle

a Plume" a v dalších reedicích této

vydání o třinácti kapitolách bylo V. Jamkem aP.

další dva

překlady

vydání z roku 1984 (u citací z originálu a

Ouředníkem

nejsou úplné. My jsme jako originál užívali
překladů

rok vydání při odkazech uvádět).
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již nebudeme z praktických

důvodů

3.1 Struktura díla a děj jednotlivých vyprávění
Michaux

neměl

tradiční

rád

žánry, tvrdil o nich, že jej omezují.

Chtěl,

dílo bylo "une complete mise en jeu de 1' étre" (Maulpoix 1984, s. 108), v
žánr bránil. I pro "Plumea" si
zařadit

vypůjčil

obecně

nelze. Autorova díla

z každého žánru

něco,

takže dílo

aby jeho

čemž

by mu

jednoznačně

jsou charakteristická tím, že jsou velmi krátká až

fragmentární. Un certain Plume není výjimkou.
Kniha je
představuje
přeskládal,

členěna

vyprávění.

ucelené
což ale

třinácti

do

nemělo větší

svůj

krátkých kapitol, z nichž každá má

Michaux ji

několikrát

přepracovával

název a

a kapitoly

vliv na integritu textu, protože sled kapitol i tak nemá

žádný logický řád. S. Bertho tento fakt popisuje jako "éclatement de la trame narrative"
(1985, s. 12). Syžety
Plumea (ten je
dění,

na

zmíněn

to se kolem

rovině

něj

vyprávění

na sebe navazují

především prostřednictvím

ve všech kapitolách kromě osmé). Je

spíše prostorově

tematické. V. Jamek o

točí,

něm

středobodem

než že by plynulo. Lze

říci,

postavy

popisovaného

že dílo je spojité

v rozhovoru uvádí, že se blíží básni v próze,

ovšem má více narativní charakter. Za

báseň

v próze by se dala

kapitola o

Plumeově vidění. Celkově

označován

za abstraktní epiku. (Bellour 1983, s. 158)

označit především

se jedná o krátký prozaický text, který je

někdy

Pokusme se nyní popsat děj jednotlivých kapitol:
I. Mírumilovný

sebou nemá

dům,

V první kapitole se Plume

něj děje

(a je to

dění

jeho ženu

přejede

na tom samém

a zjistí/ co se kolem
I

člověk.

pro

čtenáře

několikrát

probudí ze spánku

velmi zarážející). Najednou nad
místě

vlak a rozseká ji na kusy,

Plume je za to odsouzen k trestu smrti. Nenechá se ovšem

ničím

rušit, na všechno

nezúčastněně

udělat,

a opět usíná.

pohlédne a poví, že v této věci

nemůže stejně

nic

II. Plume je v restauraci. Číšník ho upozorní, že to, co má na talíři, není
_z-:jídelním lístku. Plume se
přijde

usilovně

snaží celou věc

vysvětlit

majitel restaurace, pak policista, pak policejní

a omluvit, ale po

komisař,

šéf státní

číšníkovi

bezpečnosti.

Plume marně každému z nich podává vysvětlení. Nakonec se ho ujímá tajná policie.
III. Plume na cestách. Text je složen z nezúčastněných
toho, že Plume má výhodu, že
nemají moc ohledu.

Klidně

může

komentářů.

Týkají se

cestovat, cestuje neustále. Ale ostatní k němu

si mu utírají ruce do saka, vyhodí ho z vlaku, protože tak
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člověk

mladý

nerná na cestování vlakem nárok, nepustí ho do Kolosea, protože kdyby

se tam každý chodil dívat, co by z památky nakonec zbylo! Ale Plurne si
přece štěstí. Někteří nešťastníci vůbec

nestěžuje,

má

nernohou cestovat, ale on ano.

IV. Plurne v komnatách královniných. Plurne je dánský velvyslanec a

přichází

s pověřovacími listinami ke králi. Ujímá se ho královna a zavede ho do ložnice. Chce
s ním vést

učenou

konverzaci o Dánsku. Ale je jí

nějak

horko, tak si s jeho pomocí

svlékne šaty. Plume se na její žádost svlékne také. Královna se uloží do postele a vyzve
jej, aby jí řekl, co si jako Dán myslí o třech znaménkách pod jejím pravým prsem. Chce
I

Plurnea
lépe slyšet, tak ho
I

přitáhne

sobě.

k

A když už je Plurne tak blízko a hladí

královně na její žádost nohy, vstoupí do místnosti král.

V. Noc

Bulharů.

Plurne a jeho dva
mrtvolami a
Bulharům

Plurne cestuje vlakem. Ale je tam

společníci raději

přistoupí

pro jistotu

zastřelí.

několik Bulharů

Pak sedí v kupé obložení

starší dáma. Aby nebylo nic poznat, nasadí Plurne a
čepice. Přistoupí slečna

na hlavy papírové

a je

potřeba

vyhodí Bulhary z okénka. Jednoho mají ale navíc, to asi místo
Při

jiného.

výstupu mají

počkat

na

průvodčího

nejsou a Plurne a Pon nečekají. Utíkají.

i se svými

a tak je

svědky

jí

něj

udělat

společníci

místo, tak

vyhodili

někoho

(Bulhary). Ale

svědci

/

Konečně/žít!

VI. Pl ume má vidění. U postele je obrovská měkká věc. Sýr, vemeno, kus masa?
Dolů po ní míří jezdci. Pak nic a najednou se z kousků rozházovaných všude okolo
vytvoří
vůdce,

dlouhá stuha, po které by mohli jezdci jet. Ale ti jsou

jehož tělo je válec a koulí se za zvonivých zvuků po stuze
VII. Plurnea bolí prst.

ještě

Lékař

musí napsat dopis matce,

pryč, zůstal

jen jejich

dolů.

navrhne okamžitou amputaci. Nevadí, že Plurne

stejně

je lepší nic nepsat, matky jsou

přecitlivělé.

V nernocnici už čekají. Žena Plurnea přivítá s nelibostí -muži s pahýlem, to nerná ráda.
Ale to

přece

nevadí,

řekne

Pl ume,

vždyť

má ještě

VIII. Trhání hlav. Když nedrží hlava
zůstane

vám v ruce.

Půjdou

hledat, kde

ještě

devět prstů.

pevně

na ramenou, tak ji

stačí

chytit a

utrhnout další hlavy. A pak je ponesou

(neví se kdo) tornu, který už hlavu má. Ale je potřeba ještě více hlav. Tak si vezmi moji
hlavu, zkus to,

řekne

jeden. Ale ta nejde utrhnout a nepovolí ani hlava toho druhého.

Hlavy vrahů drží. Tak alespoň zkusí žít.
IX. Matka od devíti
dětí.

dětí.

Plurne je v Berlíně a vyhlédne si ho matka od devíti

Moc se mu to nelíbí, ale i strážník se přimlouvá,
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ať

jí vyhoví, vždyt' je to matka od

dětí!

devíti

Ta jej s dalšími ženami zatáhne do levného hotelu, kde si na

uspokojí své sexuální touhy. Pak už je moc

pozdě

něm

všechny

a pokoj není zaplacen, tak jej vyhodí

za dveře. To bude jednou skvělá vzpomínka z cest, řekne si Plume.
X. Plume si v Casablance zkouší vybrat, co je pro
nejdříve

nakoupit, pro zavazadla se pak vrátí. Ale

vzpomene, že je
tanečnice.

přece důležitější

nejdřív

něj důležitější.

musí do banky. Pak si

prozkoumat krásy tohoto

Ale když už má tanečnici

přímo před

Musí jít

města

- (nejen)

sebou i s lahví portského, vzpomene si,

že na cestách se nejdříve musí jíst. A než usedne ke stolu, musí si připravit vše
na

zítřek.

A aby vše

Hlavně

hladce.

je

prověřil,

důležité

břišní

zajde na celnici obhlédnout situaci,

ať

být zdravý. Aby ukázal, že zdravý je a

potřebné
proběhne

zítra vše

nepotřebuje

žádnou

prohlídku, vesluje nocí, dokud jej nechytí policie. A po výslechu už jej nepustí.
XI. Čestným hostem Bren Klubu. Plume jí, co mu přijde na talíř, ať už je to cítit
ocelí nebo hypermanganem. Když kolem leze had, také ho ze
Majitelka sedící vedle

něj

blahopřeje.

Jedna

Mohl být

na jejím místě.
XII. Plume na

dolů,

slupne.

dítě.

si odhalí jeden prs. Chce mu ukázat, jak se kojí

dáma u stolu se zadusí skopovým jazykem. Majitelka Plumovi
přece

zdvořilosti

stropě.

Plume chvíli nedával pozor a už chodí po

srazil by si vaz. Jak ho tedy delegace z Bren Klubu dostane

žebřík.

stropě. Nemůže

dolů?

Podají mu

Omlouvají se mu, byla to nehoda, chyba organizátora. Chválí ho, že byl velmi

odvážný a neztratil hlavu.
XIII. Plume a mrzáci. Naproti Plumovi sedí
člověku

se rozpadne

obličeje

drží lépe

dívat, protože když odvrátí zrak,
země,

muset odcestovat do
mrzáků,

mrzáků
někdo

a on se na

obličej.

něj

Plume si

pohromadě.

Pak

musí

říká,

přijde

pořád

že bude

na

schůzi

stromě.

Musí mrzákům jednomu po druhém pomáhat na strom

Přes větve

pozorují nebe, cítí se lehce. Ale Plume má ruce plné

která se koná na

a jim se to moc líbí.

kde

člověk

a říká si, že nechce pracovat, nemá potřebu. A nechce si kupovat psy, které mu

nabízí a on je nepotřebuje. Je unavený. Copak ho nikdy nenechají na pokoji?

Nevíme, kde a kdy se
zmíněna

jedna reálie -

objevují názvy

měst

děj

španělská

odehrává, pouze v kapitole "Plume au plafond" je

nadvláda -,ovšem neznámo nad jakou zemí. Dále se

jako Berlín a Casablanca a jedna francouzská reálie - Société

Générale. Ani Plume není identifikován, pouze jedinkrát je uveden jako dánský
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velvyslanec (nevíme kde). Z podrobnějšího popisu díla vyplyne, že místo a
jsou univerzální. Celkový smysl napovídá tomu, že se jedná o dílo

čas dění

obecně

obecně,

o metaforu života. Výskyt reálií si vykládáme jako zasazení díla do reality
občasné

zřejmé,

ukotvení, aby bylo

že Plume je přece jen člověk žijící ve

platné,

společnosti.

3.2 Analýza postav a témat
Slovo "plume" z obsahového hlediska
"ptačí

pero" a také "pero na psaní", ve
české

podtextu, který navozuje
představuje

těžké

žbluňknutí.

zmítaného doslova jako
která Plumea

označuje

považován ne za

francouzštině

lehký

předmět,

znamená

bez jakéhokoliv sexuálního

slovo. Z hlediska fonetického podle V. Jamka

Slovo "plume"

peříčko či pápěrka.

může

člověka

také symbolizovat

Tuto interpretaci podporuje i S. Bertho,

za "personnage sans poids et sans profondeur" (1985, s. 156),

tato poslední vlastnost vyplyne
často

představuje

člověka,

zřetelněji

z níže uvedené charakteristiky. Plume je také

ale metaforicky je charakterizován jako

"několik tahů

perem".
Plume Je zásadní postavou díla, ostatní postavy
"dobrodružství".

Stejně

jako on nejsou v díle

odhalíme pouze prostřednictvím toho, co
O Plumeovi se naopak nedá
bychom

určili

říci,

přímo

tvoří

charakterizovány. Jejich vlastnosti

dělají.

že by konal

nějakou činnost,

Není vykreslen do

detailů

jako

člověk,

přičinění"

většinou

můžeme říci,

světu,

ztělesněním

("héros involontaire").

pápěrkou.

Na

základě

že je až nehmotný, osobou se stává snad pouze díky

který hmotný je, jediné jeho akce jsou reakce na okolní

dění.

Plume je

prázdnoty, kterou S. Bertho nazývá "le vide étrange" (1985, s. 62). Nemá

ani žádnou sociální roli,

manželem. Nevíme, kde bydlí, je
Maulpoix, není to
něm

základě

nevíme, jak vypadá, ani jaké má vlastnosti a

minulost. Jedná se spíše o stín osoby, opravdu by se dal nazvat

okolnímu

na jejímž

jeho vlastnosti, protože není aktivní postavou. Není to hrdina, mnohokrát

byl nazván antihrdinou nebo "hrdinou bez vlastního

jeho jednání

pouze kulisy jeho

prohlásil, že v

kromě

kapitol, v nichž je velvyslancem, turistou a

nejčastěji

(jako Michaux) na cestách. Jak uvádí J. M.

člověk,

ale "un bonhomme

době,

stvořil,

kdy jej

ďencre"

(1984, s. 33). Henri Michaux o

se s Plumem opravdu ztotožňoval. Nakreslil jej

následovně:
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Obr. I: Plume (1944)
Je to postava naprosto rezignovaná. Když jeho ženu rozkrájí projíždějící vlak na
osm

kusů, udělá

následující: "Ensuite, le froid le réveilla. Jl était tout trempé de sang.

Quelques morceaux de sa femme gisaient pres de lui. « Avec le sang, pensa-t-il,
surgissent toujours quantité de désagréments ; si ce train pouvait n 'etre pas passé, j 'en
serais fort heureux. Mais puisqu 'i! est déja passé ... » et i! se rendormit." (137).
Poté, co je odsouzen k trestu smrti a vyzván ke slovu,

řekne

pouze: "Excusez-

moi, dit-i!, je n 'ai pas suivi l 'affaire. Et i! se rendormit." (138).
Je velmi skromný, naivní, nebrání se, ani když na něj

"Plume ne peut pas dire qu 'on ait excessivement

někdo přímo zaútočí:

ďégards

pour lui en voyage.

Les uns lui passent dessus sans crier gare, les autres s 'essuient tranquillement les
mains a son veston. Jl a fini par s 'habituer. Jl aime mieux voyager avec modestie."
(143);
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"Si on Ze jette hors du train : [ ..] « Bien, bien. Je comprends parfaitement.
J'étais monté, oh, pour jeter un coup

ďoeil

! Maintenant, c 'est tout. Simple curiosité,

n 'est-ce pas. Et merci mille fois. » Et il s 'en retourne sur les chemins avec ses
bagages." (144).
Je slušný, všem a všemu
talíři

není na jídelníčku,

začne

se

podřízený.

okamžitě

Když ho

číšník

upozorní, že jídlo na jeho

omlouvat: "Voila, dit-i!, étant pressé, je n 'ai

pas pris Za peine de consulter Za carte. J'ai demandé a tout hasard une cótelette,
pensant que peut-etre il y en avait, [ ..] Naturellement, je Za paierai Ze prix qu 'il faudra.
C 'est un beau morceau, je ne Ze nie pas." (139).
Skrze postavu Plumea se dostáváme k zásadnímu tématu díla, kterým je utrpení.

a étre- l'étre comme mal-étre" (1985, s. 7).

Bertho nazývá tuto tématiku "Souffrance
Utrpení se objevuje v celém

Michauxově

díle, Bertho uvádí, že dílo se dá

charakterizovat "comme étant ici celui de la Souffrance" (1985, s. 7). Podle stejné
autorky je agresivita zobrazena v celém

Michauxově

díle, nejen v "Plumeovi": "[ ... ]

!'univers que les textes d'Hemi Michaux mettent en scene se signale-t-il avant tout par
une violence omniprésente. [... ] corps comme matiere sensible est avant tout atteint:
promis aux coups, au viol, ainsi le sera le protagoniste Plume, blessé, torturé, le corps,
dans l'oeuvre d'Hemi Michaux, est indéfiniment soumis

a persécution

[... ]" (Bertho

1985, s. 29).
Plume Je figurkou, na níž autor utrpení ukazuje. Utrpení u Michauxe je
metafyzické, je spojeno s existencí

člověka,

tohoto tématu celým básníkovým dílem
autobiografický. Michaux

při

se samotnou podstatou bytí. Prolínání

umožňuje

kontaktu s realitou

konstatovat, že se jedná o rys

trpěl,

z jeho životopisu víme, že

zdrojem tohoto utrpení byl stud za sebe sama, za svou rodinu a identitu a boj, který
neustále proti všemu sváděl. I Plume

čelí

tíze, která jej neustále obklopuje.

Protagonista je v díle systematicky ponižován,
do vlaku nebo je vlákán královnou

.a~

ať

už je v restauraci, není vpuštěn

do postele a pak vstoupí král.

Např.

po této

události si pokorný trpitel pouze povzdychne: ,,Aventures terribles, quels que soient vos

trames et vos débuts, aventures douloureuses et guidées par un ennemi implacable."
(149).
Na konci dvou kapitol se také objevuje konstatování odhalující, že hrdina děním
trpěl

a vlastně pořádně nežil, ale moc by si to přál:
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"Oh ! vivre maintenant, oh ! vivre enjin !" (156);
"Ils essaieront de se faire une vie. C 'est bien difficile. On essaiera. On essaiera
de ne plus songer

a rien de

tout 9a,

a vivre

comme avant, comme tout Ze monde ... "

(165).
především

Plume trpí
Zdrojem utrpení je

právě

z toho

důvodu,

že je všemi neustále perzekvován.

konfrontace se sebou samotným jako s nedostatečným a ještě

více konfrontace s okolím. S. Bertho jej popisuje jako "victime
roué de coups, violé, victime

ďinjustices,

ďagressions

physiques,

mis en accusation et toujours coupable sans

savoir quel méfait il a pu commettre, échouant dans tout ce qu'il entreprend [... ]" (1985,
s. 59). Toho je

důkazem např. návštěva

matkou ucl devíti
Svět

dětí

lékaře,

který mu jen tak

uřeže

prst, zneužití

a další, již zmiňované zápletky.

okolo Plumea je agresivní a

Plume konfrontován, hrají
společenské

u

většinou

roli

nepřátelský.

Postavy v tomto

světě,

s nimiž je

uzurpátorů.

Na rozdíl od Plumea mají roli ve

lékař,

majitelka klubu atd. Vždy jsou to

hierarchii: soudce, policista, král,

postavy beze jména. Plume je těmito autoritami zcela ovládán, klade pouze malý odpor
a nakonec se
utrpení

podřídí.

Jeho utrpení

způsobované společností,

společnost

můžeme

vyložit nejen jako metafyzické, ale i jako

protože v díle je patrný protiklad Plume versus

v podobě ostatních postav. Utrpení tedy zažívá Plume jako

člověk,

jenž se do

společnosti nezačlenil.

Společenský rozměr

útisku je velmi patrný ve

scéně

s matkou od devíti

dětí.

Útlak z její strany přichází podpořit nejen strážník:

"[ ..} une femme l 'aborda, et !u i proposa de passer Za nuit avec elle.
- Ne partez pas, je vous en supplie. Je suis mere de neuf enfants.
Et appelant ses amies

a Za rescousse,

elle ameuta Ze quartier, on l 'entoura, il y

eut un rassemblement et un agent s 'approcha. Apres avoir écouté : « Ne soyez pas si
dur, dit-i!

a Plume,

une mere de neuf enfants ! » Alors, en Ze bousculant elles

l'entrafnerent dans un hótel infect [ .. ]" (166).
Prostředkem

útlaku je i jídlo, což může souviset s Michauxovým nechutenstvím.

Když Plume cestuje, poslušně sní, co mu donesou, ale není mu co závidět:

"Si on lui sert, hargneux, une racine dans son assiette, unťgrosse racine
« Allons, mangez. Qu'est-ce que vous attendez? »
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« Oh, bien, tout de sužte, voila. » ll ne veut pas s 'attirer des histoires
inutilement." (143).
Taktéž v kapitole "L'hote

ďhonneur

du Bren Club" má na

talíři nejrůznější

zajímavosti: "L 'arbre a grape-fruit avait dú croftre en terrain de naphtaline, les
champignons sentaient l'acier, le páté sentait l'aisselle. Le vin était vin comme le
permanganate." (171). Jídlo v této kapitole

způsobí

i smrt, když se jedna stolující

zadusí skopovým jazykem.
Důležitým

tématem Michauxova díla je fyzické násilí, které na něm páchá okolí.

Čtenář sice neví, jak Plume vypadá, ale ví, jaké části jeho těla utrpěly újmu. S. Bertho

uvádí: "Le corps de Plume, loin donc

ďétre

désigné par les qualifications utilisées

habituellement, ne se dessine qu'a travers les déboires dont il est la victime." (1985,
s. 66). Víme, že je mu

uřezán

prst, že si do

něj

všichni utírají ruce, že je

v Bren Klubu jí naprosto nepoživatelné jídlo. Jako by hranice jeho

těla

znásilněn,

že

byly vymezeny

na základě útoků ostatních, které si nechá pokorně líbit.
V díle se motiv

těla

objevuje ještě z dalšího úhlu pohledu.

Tělo, ať

už

živé,či
/

mrtvé, je zobrazováno jako bezvládné, nesourodé, rozpadající se. Tak je tomu nejen
v "La nuit des Bulgares":
"Dans le train, les morts sont bien plus secoués que les vivants. La vitesse les
inquiete. Ils ne peuvent rester tranquilles un instant, ils se penchent de plus en plus, ils
viennent vous parter a l 'estomac, ils n 'en peuvent plus.
Jl faut les mener durement et ne pas les lácher un instant ; il faut les aplatir
contre les dossiers, l'un

a sa gauche,

l'autre a sa droite, s 'écraser dessus mais c 'est

!eur téte alors qui cogne." (151).
Další

příklad

téhož vztahu k tělu najdeme v kapitole "L' Arrachage des tétes":

,Jls tenaient seulement ale tirer par les cheveux. Ils ne voulaient pas lui faire de mal.
Ils lui ont arraché !a téte
Nejmarkantnější

ďun

coup. Súrement elfe tenait mal." (162).

je pak kapitola "Plume et les culs-de-jatte": "[ ..]ll y avait un

homme enface de Plume, et des qu'il cessait de le regarder, le visage de cet homme se
défaisait, se décomposait en grimac;ant, et sa máchoire tombait sansforce." (175).
A jedná-li se o

tělo

v dosti neobvyklé situaci,

v "normálním" stavu a snad i

například při scéně
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s královnou:

pěkné,

je vždy zobrazeno

"J'ai ici, voyez, sous lese in droit, trois petits signes. Non pas trois, deux petits et
un grand Voyez le grand, žl a presque l 'air de ... Cela est bizarre en vérité, n 'est-ce pas,
et voyez lese in gauche, rien I tout blanc I
ďabord,

Ecoutez, dites-moi quelque chase, mais examinez bien,

bien a votre

aise ... " (148).
Žena je představována jako utiskovatelka. At' už se jedná o Plumeovu

manželku, o které víme jen to, že ji na
opět

počátku

knihy

přejede

objeví, je vždy velmi nevrlá. Další ženskou postavou je

devíti

dětí či

později

vlak, a když se
znásilňující

matka od

královna, jež ovládá Plumeovu sexuální touhu. Jediným zájmem dvou

posledně zmíněných

je zmocnit se Plumeova

těla.

Tento motiv se

opět

prolíná celým

Michauxovým dílem, což potvrzuje S. Bertho: "Ce ne sont que des fernmes

ďune

lascivité agressive, et dont l'accablante féminité [... ] constitue un instrument efficace
permettant la domination de l'hornrne." (1985, s. 68).
Ze všech nehod a katastrof, které Plumea potkávají, je patrné, že se
snaží do
měl

společnosti zařadit.

- podle norem, které

někam patřit,

a tak se

nenaplní. Snaha
která

téměř

Pomocí ponížení se usiluje být takovým, jakým by být

přicházejí

podřizuje

vyhovět

všemožně

i v

z vnějšku. Doufá, že když
nejabsurdnějších

okolí je velmi

dobře

slepě

situacích. Jeho

vyhoví, bude

naděje

se však

patrná z kapitoly "Plume au restaurant",

celá sestává z Plumeova omluvného monologu.

Stejně

jako u Michauxe

samotného, i zde bychom tuto vlastnost mohli nazvat "le désir ďassimilation".
V některých kapitolách je Pl ume agresorem. Ale i v takové situaci je patrné, že
tak činí, aby zapadl do
doufá, že svým

činem

společnosti.

Je aktivní, aby zakryl prázdno, které v něm panuje, a

vyhoví okolí. Tak je tomu v kapitole "La nuit des Bulgares" a

"L' Arrachage des tetes", kde i hlavy trhá, aby splnil úkol:

"Quand elle n 'est plus sur les épaules, elle embarrasse. ll faut la donner. Mais il
faut Za laver, car elle tache la main de celui a qui on la donne. ll fallait Za laver. Car
celui qui l 'a re9ue, les mains déja baignées de sang, commence a avoir des soupfons et
žl commence a regarder comme quelqu 'un qui attend des renseignements.

-Bah I On l'a trouvée enjardinnat... On l'a trouvée au milieu ďautres ..." (162).
V Plumeově
odporu a

podřízení

vydáních díla ve

agresivitě můžeme spatřovat

projev odporu, z

ale vyplývá, že se jedná o protest velmi
francouzštině

časového

nesmělý.

porovnání

V předchozích

byly navíc pasáže, které zobrazovaly Plumeovu
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agresivitu mnohem

zřetelněji,

ale autor je

později

vypustil, a Plume se tak stal postavou

poddajnější a pasivnější. Jak uvádí V. Jamek, Pluméova agresivita je založená na

'

prožitku bolesti; agresivita v díle je rafinovaná a jako zbraně používá zejména humoru.'
Některé

základě

kapitoly nelze na

témat dost
zřejmě

plafond" a "La vision de Plume". Jsou
zobrazují fantastično, které je v

autorově tvorbě

dobře vysvětlit, např.

založeny na

velmi

"Plume au

Michauxově

snění

a

časté.

V některých vlastnostech je Plume podobný jiným literárním postavám. Je

--~---~.~·-

označován

či

za postavu z grotesky

opravdu groteskou.

Někteří

Např.

za klauna.

kapitola "La Nuit des Bulgares" je

přirovnávají

kritici ho

k postavě Charlot_ Charlieho
~~

Chaplina, jinými je

označován

za loutku: "Plume est une marionnette : il joue la

comédie de notre désarroi. ll interprete le role du « moi » précaire qui voudrait bien
demeurer soi-meme et paisible, mais doit sans cesse rendre des comptes

a quelque juge

qui l'interroge, quelque police qui l'interpelle." (Maulpoix 1984, s. 33). Bývá
připodobňován i ke Švejkovi.

Plume se ze svých zkušeností nikdy
charakterem, jak si jej u postavy

nepoučí

a jeho charakter (který není

představujeme) zůstává

beze

změny.

Proto jej

může

Bertho nazvat "personnage sans profondeur". Není schopen vyrovnat se s okolní
realitou (v čemž

spatřujeme

Tak jako v celém
světa

autobiografický rys), je divákem života.

Michauxově

díle, i v tomto je zobrazeno pesimistické

vidění

a lidského údělu: "Fatigue ! Fatigue ! On ne nous lachera donc jamais ?" (176).
Dílo ale nevede k pocitu beznaděje nad životem právě díky humoru a veselosti.
;''--

3.2.1 Humor a absurdita
/

Humor v díle souvisí s absurditou. Jejich fungování se budeme
kapitole a dále i

při

analýze stylu,

v rovině jazykové. Jak už bylo

neboť některé

zmíněno

výše,

věnovat

v této

prvky fungování humoru se nacházejí
svět

okolo Plumea je zobrazen jako

společenský řád, postavy mají sociální role. Čtenář tedy vnímá pozadí událostí jako
svět,

který je mu známý a ve

většině případů

na cestách (ve vlaku a na parníku), doma, u
Estetický

1

účin

i pro

lékaře,

něj běžný, např.

v místnosti, kde chodí po

vzniká, když je do tohoto velmi reálného

Osobní rozhvor.
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Plume v restauraci,

prostředí

stropě

atd.

zasazeno naprosto

dění,

nelogické

une structure

takže celá situace

ď action

působí

až

groteskně.

S. Bertho nazývá tento jev "[ ... ]

dépourvue de relations logiques, trouvant ainsi leur tension

dramatique, mais aussi leur dimension esthétique, au centre meme du décalage intratextuel mis ici en oeuvre entre l'habituel et l'étrange" (1985, s. 3). )r. Todorov
"----·'

vysvětluje nelogičnost tím, že pravděpodobnost není vztah mezi diskursem a jeho

referentem, ale mezi diskursem a tím, co

čtenáři

za pravdivé pokládají. (2000, s. 30)

Vnímání toho, co je iracionální, je podle J. Pechara (který vychází také z Todorova)
založeno na kauzalitě v díle: "Časový řád splývá často s řádem kauzálním, protože to,
co následuje po

sobě, čtenář

tedy neodpovídá

čtenářovu

zpravidla vnímá jako

kauzálně

spjaté." (2002, s. 97). Co
případně

vnímání kauzality, je považováno za nelogické,

absurdní.
Takový efekt vzniká hned na
kolem sebe nemá

zeď,

nastává hned v další

začátku

měla.

která by tam být

větě,

kdy si Plume

knihy. Plume spí a po probuzení zjistí, že

řekne,

To je první nelogická záležitost. Druhá
bez jakékoliv pro

čtenáře

rozpoznatelné

logiky, že zeď asi snědli mravenci. Čtenář zřejmě očekává, že Plume se bude snažit
situaci

aktivně

a ihned

vyřešit,

jenže ten

opět

usne, což je

nelogičnost třetí.

naprosto vytržené z kontextu působí jako absurdní, protože jdou proti
stereotypům,

a proti
účinu:

na které je navyklý. Tímto

způsobem

Tyto

věty

očekávání čtenáře

se dosahuje estetického

"Etendant les mains hors du lit, Plume Jut étonné de ne pas rencontrer le mur.

« Tiens, pensa-t-il, les fourmis l 'auro nt mangé... » et i! se rendormit." (137).
Podobně

je tomu i v kapitole "Plume au restaurant" (ale i v mnoha kapitolách

dalších, jedná se o obecný princip). Po
jídelníčku,

spustí omluvnou

řeč.

upozornění,

že jídlo na jeho

talíři

není na

Ovšem, jak poznamenává S. Bertho, "il reste par

ailleurs inexpliqué dans le texte et parfaitement obscur pour le lecteur par rapport
quoi,

a quelle norme, tel état est fait:

a

« avoir dans son assiette un plat qui ne figure pas

sur la carte » puisse constituer une faute" (1985, s. 84). Nevíme tedy, podle jaké normy
je Plume

obviněn,

ale poznáme, že se

restaurace, policistou,

komisařem

neřeknou

omluvě vysvětluje

cítí. Je pak konfrontován s majitelem

a tajnou policií a

na této situaci je, že nikdy z ničeho
dokonce

obviněn

obviněn

pokračuje

ve své

obraně.

Absurdní

nebyl, majitel restaurace a policista

jediné slovo. On se však neustále omlouvá, navíc

při

každé další

celou situaci jinak, takže se zdá, že ani sám neví, co provedl

naprosto tvárný). Snaží se

všemožně vyhovět
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pomyslné

normě,

kterou na

něj

Ge

ovšem

nikdo neuložil. Tato norma je jeho konstrukt a okolní postavy jsou pro Plumea jejím
ztělesněním. Čtenář v tomto chování opět nenachází žádnou logiku.
před

Do okamžiku, kdy se

Plumem objeví

omlouvání humorné. Když ale Plume spustí omluvu

komisař,

se

může

před komisařem,

zdát veškeré

nejedná se už o

humor, ale celá situace začíná být spíše vážná, až znepokojivá:

"-Jl avait pris un rendez-vous avec un ami. !ll 'avait vainement cherché toute Za
matinée. Alors comme il savait que son ami en revenant du bureau passait par cette rue,
il était entré ici, avait pris une tahle pres de Za fenetre et comme

ďautre

part l'attente

pouvait etre langue et qu 'il ne voulait pas avoir l 'air de reculer devant Za dépense, il
avait commandé une cótelette ; [. ..]
Jl faut savoir que pour rien au monde il n 'irait au restaurant. Jl ne déjeune que
chez lui. C 'est un principe. Jl s 'agit ici ďune pure distraction, comme il peut en arriver

atout homme énervé, une inconscience passagere ; rien d 'autre." (141 ).
může

Znepokojení

čtenář pociťovat,

protože Plume již

několikrát změnil

argumenty a působí tak dojmem, že je pro něj situace opravdu velmi vážná. Ovšem míra
znepokojení, které u
pravděpodobné,

že

čtenáře

někomu

najevo, že situace se pro
čekal

nastává, závisí na tom, kolik ponížení

i tato pasáž

něj

připadá

čtenář

snese. Je

vtipná, jinému ne. Plume však dává

zhoršuje, protože se snaží zbavit veškeré viny, jako by

opravdu krutý trest. Efekt je navíc podpořen stavbou věty, která je velmi dlouhá, a

projev tak působí
Výše

"překotně".

zmíněné prostředky

prostřednictvím předkládá

pomáhají

Michaux

vytvořit

čtenářům svůj

charakteristiku protagonisty. Jejím

obraz

světa,

který V. Jamek popisuje

jako "určitý pesimismus doprovázený zároveň jistou veselostí". 2 Postava jedná jako
v grotesce, která se by se dala

obecně

u Michauxe nazvat groteskou lidského života.

Ironie v díle poukazuje na to, že protagonista, jehož charakteristika

spočívá

v absenci

osobnosti, nemá lehký život, naopak jeho život dostává až tragickou dimenzi. Takový
bezmocný

člověk

pak za sebe musí nechat rozhodovat druhé,

přesně

podle principu

odhaleného v díle V. Jamkem: "podstatou bytí živé hmoty je ovládnout jinou živou
hmotu, nebo ji pohltit". 3

2

Osobní rozhovor.

3

Osobní rozhovor.
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3.3 Jazyk a styl
3.3.1

Vypravěčská perspektiva,

Prostřednictvím
osvětlíme ještě
zmíněné

stylistické, syntaktické a lexikální prostředky
vypravěčské

popisu

perspektivy a používání jazyka v díle

lépe fungování svérázného humoru, pro
změně vypravěčské

kapitoly. V té totiž dochází ke

začátek zůstaneme

u výše

perspektivy, která má svoji

funkci. Pásmo vypravěče je napsáno v er-formě, Plumeovy výroky jsou prezentovány
v přímé

řeči,

tzn. že stojí proti řeči vypravěče. Tak je tomu při první a druhé

omluvě:
{

"« Ce que vous avez la dans votre assiette ne jigure pas sur la carte. » (slovo
"pas" je v originálním textu kurzívou.)
Plume s 'excusa aussitót.
- Voila, dit-il, étant pressé, je n 'ai pas pris la peine de consulter la carte."

(139).
Při třetí omluvě

Plumeova argumentace přechází do řeči polopřímé, kde jsou

vloženy repliky postav v přímé

řeči:

"Plume s 'excusa aussitót.
- Voila, il était entré la pour se reposer un peu. Tout a coup, on lui crie a brulepourpoint : « Et pour Monsieur ? Ce sera... ? » - « Oh. .. Un boek » dit-i!. « Et apres ?...

» cria le gar~onfáché; alors plutót pour s'en débarrasser que pour autre chase:« Eh
bien, une cótelette ! »
Jl n y songeait déja plus, quand on la lui apporta dans une assiette ; alors, ma
fo i, comme c 'était la devant lui..." (140).
Při

omluvě před komisařem

další

polopřímou,

řeč

(viz ukázka výše) se jedná taktéž o

již bez vložených replik.

Polopřímá řeč odkazuje spíše na pásmo vypravěče než postavy. Čtenář má proto

dojem, že Plume se vzdaluje a odcizuje sám
osoby, což odpovídá situaci, kdy se
"přečin".

V tomto

momentě

sobě

všemožně

a dívá se na sebe z perspektivy jiné
snaží zbavit

odpovědnosti

za

svůj

nastává jev, který Bertho nazývá "éclatement du soi".

V díle je využito polopřímé řeči a velmi často nevlastní přímé řeči (NPŘ),
vypravěčské řeči
řeči

postavy a

v

er-formě

je velmi málo.

řeči vypravěče,

tzn. že

Při

nevlastní

vypravěč
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se

přímé řeči

částečně

dochází k přiblížení

zbavuje

odpovědnosti

za

v

obsah repliky v NPR a
navíc

často

postavě

přebírá

absurdní, tzn. pro

vysmívá, ta je tedy

perspektivu postavy, velmi

čtenáře

směšná

pas dire qu 'on ait excessivement

často

'

I

v

Plmmia. Obsah NPRje

nelogický, a je tak vytvořen dojem, že

vypravěč

se

a groteskní (Bertho 1985, s. 138): "Plume ne peut

ďégards

pour lui en voyage. Les uns lui passent

dessus sans crier gare, les autres s'essuient tranquillement les mains

as on veston. ll a

fini par s 'habituer. Jl aime mieux voyager avec modestie. Tant que ce sera possible, ille
fera." (143).
Útlak Plum~a, k němuž dochází ze strany ostatních postav, se neodehrává pouze

v rovině fyzického-~ásilí, ale je podpořen právě rétorickými prostředky. S. Bertho
popisuje takové užití jazyka jako "la langue et le discours comme agencement
contraignant, piege, instrument de pouvoir" (1985, s. 98). K tomu dochází především při
rozhovorech Plumea s lékařem, královnou, matkou od devíti
Postavy užívají

prostředky,

dětí

a když Plume cestuje.

které Bertho nazývá "stereotypy", jedná se

např.

o

věty

typu: "les Bulgares, il ne faut pas s y jier" (150) nebo "se tenir tout habillé dans une

chambre, c;a fait tres guindé" (147). Tyto

věty

mají dvojí význam. První popisuje

Bertho jako "idées-cadres fournies par la tradition"

či

"phrases universelles" (1985,
hodnotu,

říkají něco,

co se musí dodržovat, protože to všichni dodržují, a mají tedy schopnost

přesvědčit.

s. 111). Stereotypy fungují jako obecná pravda zobrazující

Věty

určitou

použité v díle však mají zvláštní obsah. Jedná se totiž o "jugement préconc;u,

résultant

ďune

appréciation purement subjective et arbitraire de la part de celui qui

énonce" (Bertho 1985, s. 109). Univerzální charakter stereotypu se tedy sráží
s obsahovou složkou, která je zcela subjektivní a

patří postavě

a je navíc

často

i

arbitrární. Postavy, jež stereotypy užívají, sledují pouze jeden cíl - ovládnout Plum2a
natolik, aby se

podřídil

jejich

vůli.

Bertho stereotypy v díle

označuje

za

prostředek

např.

vlákat do

teroru.
Na

základě

této

přesvědčovací

techniky se Plume nechá

královniny postele:

"De toute fac;on ne restez pas debout, c 'est fatigant; assis on s 'ennuie bientót,
alors on pourrait peut-etre s 'étendre sur ce divan. (147);
"Mais vous, écoutez, ne restez pas comme c;a. Se tenir tout habillé dans une
chambre, c;a fait tres guindé ... " (14 7).
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stereotypů

Pomocí

je dosaženo ironického efektu.

Michauxův

humor je velmi

rafinovaný, V. Jamek jej charakterizuje jako podšitý, záludný a subtilní. Zde
práci s povědomím

čtenáře

(neboť účin

se odehrává ve
sdělování

v okamžiku, kdy se postava uchyluje ke
pravdy", která ale
satiru.

Důležitý

nevinně

av

obsahově

řeči

své

čímž

Ironie vzniká

univerzální pravdou není, takže se pak jedná o karikaturu,

záměry

dobře

velmi

působí

velmi

zakrývají. Vycházíme-li z univerzální povahy
vypravěčovy,

si je také vykládat jako repliky

se od výpovědí distancuje a

čeká,

co se stane. A

jež vkládá do úst

právě

takový

vypravěč

v díle je, vystupuje jako pozorovatel, s postavami manipuluje a dívá se, jak za
ověřují

v

již výše popsané "univerzální

je i fakt, že postavy, jež se snaží Plumea ovládnout,

těchto vět, můžeme

postavám,

čtenáři).

spočívá

zkušenosti, do kterých se nechce

"namočit".

I

vypravěč

něj

funguje v díle jako

divák života.
něco

jako typicky

příliš učená

a pohybuje se

Tomu odpovídá i styl díla. Pro V. Jamka existuje
michauxovská

věta:

způsobem vylehčená,

"Je svým

není

trochu mezi triviálností a spisovností. Ale výsledek není triviální. Výsledek je

dobře,

ale

dost volně, postavená věta." 4 Michaux používá všechny druhy vět, začněme u těch
krátkých. Ty se

hojně

objevují v pásmu

nese v duchu absurdity díla.
dodat. Ze strany

vypravěče

Např.

k

vypravěče

větě

a

působí věcně

a

"úderně",

což se

"Plume avait mal au doigt." není opravdu co
vysvětlováním,

protože

pochopení situace

ulehčit,

se nesetkáme s žádným obsáhlým

většinou

pouze konstatuje a komentuje, nesnaží se

čtenáři

nehledá

vysvětlení.

divák. Na druhou stranu, mluvy

Je

nezúčastněný,

vypravěče

není v textu mnoho,

vypravěče

nejsou

někdy

z výše

často

je to

přece

se jedná o nevlastní

zmíněných důvodů

přímou řeč.

V pásmu

používány spojky: "Ce n 'est pas

tellement facile. Sept morts et trois vivants. On se cale entre des corps froids et les tétes
de ces « dormeurs » penchent tout le temps. Elles tombent dans le cou des trois jeunes
hommes." (151 ).
Vypravěčovo

podání scénje velmi

a na slova skoupý. Nedá se
samostatné jednotky, každá
tomu až fragmentární.

4

říci,

emocionálně

že by na sebe

čtenáře "udeří"

Přestože

a

"ploché". Styl je suchý,

věty

nenaznačuje

střídmý

hladce navazovaly. Jsou to
nic o

větě

další, text je díky

je styl velmi strohý, není koncízní, neobsahuje mnoho

Osobní rozhovor.
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kondenzačních prostředků,

i když na druhou stranu toto není pravidlem. Jsou části

kondenzované, složené z krátkých
v přímé
působí

řeči

postav. Jinak jsou

vět,

a

části koncíznější

věty většinou dvojčlenné

stroze. Takto postavený text udržuje

nedozví mnoho, a tak neustále

čeká,

co

přijde

čtenáře

dál.

ve

s větami delšími,

a nejsou
střehu.

Pokračuje

ve

příliš

méně

většinou

rozvité, takže

Nikdy se totiž z věty
čtení,

aby se

dozvěděl.

V následujících ukázkách se často mísí řeč vypravěče s NPŘ:

"lis tenaient seulement a le tirer par les cheveux. lis ne voulaient pas lui faire de
mal. lis lui ont arraché fa téte

ďun

coup. Súrement elfe tenait mal. (:a ne vient pas

comme r;a. Súrement illui manquait quelque chase." (162);
"Elfe n 'a qu 'a toucher. Et des mains se tendent vers elfe, des mains toutes
froides. Peut-étre ferait-elfe mieux

ďaller

dans un compartiment plus chaud. Elfe se

Ieve. Elfe revient ensuite avec le contróleur." (152);
,,La nuit a passer. Puis on táchera de déguerpir au petit matin. Peut-étre le chef
du convoi aura-t-i! oublié. Ce qu 'il faut, c 'est rester bien tranquille. Tácher de ne pas
réveiller son attention. Rester serrés comme il a dit. Montrer de fa bonne volonté. Le
matin, on s 'en ira en douce." (151 ).
V přímé

řeči

postav se vyskytují i

věty

delší a

souvětí.

Obsahují

nevětné

výpovědi, vsuvky a kondenzační prostředky. Často najdeme souvětí souřadné, v němž

se vedle sebe
přivěšování vět
výpovědi

řadí věty

na

sobě

nezávislé a

spolu se všemi vsunutými

obsahově

si

nepodřízené.

výpověďmi působí překotně

Takové

a dodává

na naléhavosti:

"- Voila. Le Roi en ce moment est fort occupé. Vous le verrez plus tard. Nous
irons le chercher ensemble si vous voulez bien, vers cinq heures. Sa Majesté aime
beaucoup les Danois, Sa Majesté vous recevra bien volontiers, vous pourriez peut-étre
un peu vous promener avec moi en attendant.
Comme le palais est tres grand, j 'ai toujours peur de my perdre et de me
trouver tout a coup devant les cuisines, alors, vous comprenez, pour une Reine, ce
serait tellement ridicule." (146);
"Voila, dit-i!, étant pressé, je n 'ai pas pris fa peine de consulter fa carte. J'ai
demandé a tout hasard une cótelette, pensant que peut-étre il y en avait, ou que sinon
on en trouverait aisément dans le voisinage, mais prét a demander tout autre chase si
les cótelettes faisaient défaut." (139).
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Postavy
jak věty

někdy

souřadné,

používají i velmi dlouhá, až

tak podřadné, vsuvky a nevětné

nekonečná souvětí,

výpovědi.

když je Plume vyhazován z vlaku, slouží k tomu, aby jej

ve kterých jsou

Takové repliky, jako např.

definit~vně přeargumentovaly:

;;·«Ah ! alors vous pensez qu 'on a chauffé depuis trois heures cette locomotive et
attelé huit voitures pour transporter un jeun:homme de votre áge, en parfaite santé, qui
"'(p"'

peut parfaitement etre utile ici, qui n 'a nul besoin de s'en aller la-bas, et que c 'est pour
<;a qu 'on aurait creusé des tunnels, fait sauter des tonnes de rochers a Ia dynamite et
posé des centaines de kilometres de rails par fous les temps, sans compter qu 'žl faut
encore surveiller Ia ligne continuellement par crainte des sabotages, et tout cela pour...

»" (144).
Dlouhá

souvětí

(zde i

vypravěčova)

popisující chování Plumea v Casablance

zase navozují dojem, že Plume opravdu neví co

dřív.

Ani

nedokončí

--

zkušenost prvn~ a

už se vrhá do další, aby mu něco neuteklo:
"Jl se rendit a la Société Générale, fit passer sa carte au sous-directeur, mais
ayant été introduit, plutót que de montrer sa lettre de crédit, il jugea a propas de
s 'informer des principales curiosités de la ville arabe, de Bousbir, et des cafés
mauresques, car on ne peut quitter Casa sans avoir vu la danse du ventre, quoique les
femmes qui dansent soient juives et non musulmanes. Jl s 'informa donc de l 'endroit, se
fit conduire au café mauresque, et il avait déja une danseuse installé a sa tahle
commandant une bouteille de parto, quand il se rendit compte que tout <;a, ce sont des
bétises ; en voyage, avec ces fatigues inaccoutumées, il faut premierement se
restaurer." (169).
V řeči postav se vyskytují citoslovce, i více
užívají nižší jazykový registr. Uvedeme
od devíti

dětí,

příklad

výrazů

expresivních, protagonisté

dvou postav: Plumeovy ženy a matky

tedy žen tyranek. Plumeova žena užívá nadávky: "Peu apres, sa femme

l 'attrapa et le secoua : « Regarde, dit-elle, fainéant ! Pendant que tu étais occupé a
dormir, on nous a volé notre maison »." (13 7).
Matka od devíti

dětí

užívá i

kladně

zabarvená slova, ovšem s ironickým

podtextem: ,,Alors, la mere de neuf enfants : « Eh bien, ce petit-fa, mes amies, vous me
croirez si vous voulez, mais je parie que c 'est encore un de ces m 'as-tu-vu qui a peur
de la syphilis." (167).
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V řeči postav dále najdeme věty zvolací, elipsy, úseky fragmetární. V následující
výpovědi

poukazují na zmatek, který v sobě postava má: "- Oh moi, tu sais. Non !

Tiens ! Prends ma tete. Retourne avec, i! ne la reconnaftra pas. Jl ne les regarde méme
pas. Tu lui diras ... : « Tenez, en sortant, j 'ai buté la-dessus. C 'est une tete, i! me semble.
Je vous l'apporte. Et ce sera suffisant pour aujourďhui, n 'est-ce pas? ... »" (165).
Postavy také používají ustálená spojení, tj. výrazy
tak

např.

v

společnosti

Plumeově případě

slouží k

vytvoření

společensky často

užívané, a

dojmu, že Plume ví, co se ve

sluší (a říká), a poukazují tak na jeho snahu začlenit se.

Zároveň

tyto výrazy

dodávají jazyku na barvitosti:
"[ ..] comme

ďautre

part l'attente pouvait etre langue et qu 'i! ne voulait pas

avoir l'air de reculer devant la dépense, i! avait commandé une cótelette [ ..]"(141);
"Jl ne veut pas s 'attirer des histoires inutilement." (143);
,,J'étais monté, oh, pour jeter un coup ďoeil !" (144).
Michaux navíc ustálená spojení sám
výstižně označit
zavádějící

a

vytváří.

"Matku od devíti

dětí"

totiž nelze

jinak než celým tímto spojením, protože pouhé slovo "matka" by bylo

nedostatečné.

každého, kdo o této

ženě

V krátké kapitole užívá Michaux výraz hned šestkrát a

píše, také nutí toto těsné spojení slov neustále opakovat.

Z předchozí charakteristiky je
květnatosti. Přesto

se vyskytují

zřejmé,

přirovnání,

že

Michauxův

jazyk má daleko do

ta ovšem textu na veselosti nedodávají:

"Comme des urnes qu 'on parte sur l 'épaule, ces tétes froides. Comme des urnes
grenues [ ..]" (151).
Výjimkou je kapitola o

Plumeově vidění,

v níž využívá obrazy i více adjektiv

než obvykle. I když ani v této kapitole nejsou obrazy květnaté; jsou spíše
se o báseň v próze, která je vykládána jako akt
díle více. J.-M. Maulpoix o nich

říká,

stvoření.

věcné.

Jedná

Takových vizí je v Michauxově

že se zdají"[ ... ] sans projet et presque sans objet :

brusquement, rapidement, il [poeme en pro se] confie quelque fulgurante vision ou il
imagine quelque fable dont la le<;on restera incertaine. Le lieu par excellence de la perte
et de la trouvaille. II instaure une espece de mythologie spontanée [... ]" (1984, s. 111).
Vidění

se na počátku kapitoly objeví a na konci kapitoly

opět

zmizí, postava i vypravěč

je po celou dobu pozorují. Možným výkladem smyslu, který ale
zpochybnění

zůstává

nejistý, je

opět

existence jako takové, protože na konci nastane prázdno, nic jsme se

vlastně nedozvěděli.

Toto prázdno "ne tend qu'a évider davantage l'étre et le monde".
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Báseň

v próze je "construction précaire et fantasrnagorique, née de la rencontre de

l'irnaginaire et de la réalité, de la

n~verie

Tato kapitola zachycuje proud
duchu surrealismu a velmi
hře

se zvuky. Na

et de la langue". (Maulpoix 1984, s. 111)

vědomí.

intenzivně působí

počátku

Je velmi

dobře

na smysly. Vedle

vizualizovatelná, jde v
obrazů

je založena i na

si všimneme velmi pomalého rytmu, který

spočívá

v opakování dlouhých samohlásek a také souhlásek m a l. Čtenář díky tornu získává
dojem, že popisovaná
jaune,

a pas de

věc

něco

je

velmi nechutného a odpudivého: "Un fromage lent,

chevaux de catafalque, un fromage lent, jaune,

a pas de

chevaux de

catafalque, circulait en lui-meme comme un pied du monde. C'était plutót une énorme
mamelle, une vieille meule de chair et, accroupie se tenait sur une région immense qui
devait etre terriblement moite." (157).

V následující

časti převládají

ostré zvuky s, k, f, d a krátké e, které navozují

atmosféru příjezdu kavalerie:
"Sur la gauche descendait la cavalerie. ll fallait voir les chevaux freiner sur
leurs sabots de derriere. Ces cavaliers si fiers ne remonteraient donc jamais ? Non,
jamais.
Et le chef faisait farce gestes de protestations, mais sa voix était devenue si
petite qu'on se demandait qui aurait accepté de tenir compte dece qu'il disait, comme
si un grain de riz s 'était mis

aparler." (157).

Na konci této kapitoly najdeme Plurnia, jenž je od tohoto aktu opět naprosto
vzdálen, je divákem: "Quant

aPlume,

"c._;.__""/

assis au pied de son lit, il regardait ce spectacle

en réjléchissant silencieusement... " (158).

Strohost stylu je
Několik

podpořena

se jich objevuje v textu o

neobešel. (Ale i zde

zůstávají

tím, že neobsahuje expresivní adjektiva
Plurneově vidění,

který by se bez

podstatná jména a slovesa

často

obrazů

"dinde - farcie

a l 'asticot;

adverbia.
a adjektiv

nerozvitá.) Dále i popis

nechutného jídla v Bren Klubu obsahuje prvky dodávající expresivitu,
přívlastky kvalifikační:

či

především

salade - nettoyée au cambouis;

pommes de terre - recrachées" (171 ). Z tohoto hlediska je pozoruhodná další replika-

na konci kapitoly odehrávající se v komnatách královniných: ,,Aventures terribles, quels
que soient vos trames et vos débuts, aventures douloureuses et guidées par un ennemi
implacable." (149).
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Toto je jediný okamžik v textu, který je velmi

procítěný, čemuž

odpovídá právě

užití expresivních adjektiv. Je to diskurz naprosto odlišný od ostatních. Dal by se zařadit
mezi již
jsme

zmiňované

zmiňovali

nevlastní

povzdechy nad životem s tím rozdílem, že ostatní repliky (které

v předchozí kapitole) mohou spadat do pásma postavy,

přímou řeč

a

polopřímou řeč.

neodpovídá, jenže neodpovídá
předchozího

textu

Tato

příliš

výpověď

ani suché

oddělena tečkovanou čarou.

může

jít o

však zcela jistě pásmu postavy

mluvě

vypravěče.

Navíc je od

Kdo myšlenku vyslovuje, se

můžeme

pouze domýšlet. Je to Michaux?
Mezi další prostředky v díle
dire qu 'on ait excessivement

patří

ďégards

litotes, zde s funkcí ironie: "Plume ne peut pas

pour lui en voyage. Les uns lui passent dessus

sans crier gare, les autres s 'essuient tranquillement les mains

ason veston. ll a fini par

s 'habituer. ll aime mieux voyager avec modestie." (143).
Také se

často

objevuje hyperbola, která je

Plumea vyhazují z vlaku či při jeho návštěvě

součástí

komiky díla, jako např. když

lékaře:

"Plume avait un peu mal au doigt.
- ll vaudrait peut-etre mieux consulter un médecin, lui dit sa femme. ll suffit
souvent d 'une pommade ...
Et Plume y alfa.
- Un doigt a co uper, dit le chirurgien, c 'est parfait." (159).
Komunikace mezi postavami se
příkladem
řeč

je omluvná

postav není

řeč

příliš

v restauraci

odehrává v monolozích. Ukázkovým

monolog královny. Smyslu textu odpovídá, že

emocionální. Dialogy, jež se objevují, nejsou žádným

konstruktivním rozhovorem.
při návštěvě lékaře,

či

často

jindy,

Někdy

např.

zobrazují Plumovu snahu ubránit se, jako je tomu

v případě dvou

trhačů

hlav7/ je dialog útržkovitý a
-·~

zmatený. Tato "nevzájemná" interakce podporuje dojem odcízení,

nejčastěji

vede k

ovládnutí Plumea a sociální kontakt v dialozích je vlastně velmi asociální.

3.3.2 Využití slovesných

časů

V servilních omluvách, které Plume
plusquamperfektum,

např.

často

používá, se objevuje imperfektum a

v kapitole "Plume voyage": "Bien, bien, oui... certainement.

C 'était pour rire, naturellement" (143); "Bien, bien. Je comprends parfaitement. J'étais
monté, oh, pour jeter un coup

ďoeil

!" (144). V textu, který je jinak
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převážně

psán

v přítomném
alors

čase,

mají za efekt "restreindre la validité de l'énoncé pour correspondre

a l'expression

vyslovuje,

de la modestie" (Bertho 1985, s. 93). Když Plume tyto

ří}<.á zároveň,

;:;

věty

že to, co říká, již neplatí. Výsledkem je tak ponížení postavy.
i!í'

Efektivní je také užití minulých

časů

v kapitole "La vision de Plume". Do textu

psaného v imperfektu vstupuje passé simple, které mu dodává na dramatičnosti:
"Et Ze chef faisait farce gestes de protestations, mais sa voix était devenue si
petite qu 'on se demandait qui aurait accepté de tenir compte de ce qu 'il disait, comme
si un grain de riz s 'était mis aparler.
Enfin, ils parurent s 'embourber et on ne les revit plus." (157)

Do passé simple je

později

opět

zasazeno imperfektum, které navozuJe

atmosféru uklidnění situace.

3.3.3 Hra s jazykem

Michauxova absurdita Je založena na rafinované
kreativita se projevuje
několik příkladů
vůbec

hlavně

s jazykem. Jazyková

v poezii, v Un certain Plume není systematická, ale

najít lze. Pro nefrancouzského

čtenáře

není odhalení tohoto principu

snadné. Uvádí jej S. Bertho, která se inspirovala

jazykovědců.

hře

zjištěními

francouzských

Ukázka z kapitoly "L' Arrachage des tetes" je založena na idiomech

pojících se se slovem "tete", jež nejsou v textu použity

kompletně,

ale

pravděpodobně

sloužily autorovi jako podklad:
Ils tenaient seulement aZe tirer par les cheveux. (tirer par les cheveux)
Ils ne voulaient pas lui faire de mal. Ils lui ont arraché Za téte

ďun

coup.

Surement elle tenait mal. (ne pas avoir la tete solidement accrochée)
(:a ne vient pas comme r:;a.
Surement illui manquait quelque chase. (ne pas avoir toute sa tete)
Quand elle n 'est plus sur les épaules, elle embarrasse. (ne pas avoir la tete sur les

épaules)
Jl faut Za donner. (ne pas savoir ou donner de la tete)
Mais il faut Za laver, car elle tache Za main de celu i

a qui on Za donne.

(laver la tete de

quelqu'un) (1985, s. 146).
Skrytá spojení vnášejí do textu další význam, lze je vypozorovat v úsecích, které
nejsou logické. Tak je tomu

např.

s idiomem "avaler des couleuvres".
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Přináší

význam

"subir des affronts sans protester" (Bertho 1985, s. 148) a přispívá tedy k charakteristice
Plumea: "Plume, sans lever !a tete, mangeait patiemment. Un serpent tombé

ďun

régime de bananes rampa vers lui ; il l 'avala par politesse, puis i! se replongea dans
son assiette." (171 ).
Úsek, jenž bezprostředně následuje, je zřejmě založen na idiomu "nourrir un
serpent en son sein" (Bertho 1985, s. 149):

anu. Ensuite,

"Paur attirer son attention, !a maftresse de maison se mit un sein
détournant les yeux, elfe rit gauchement.
Plume, sans lever !a téte, mangeait toujours.

« Savez-vous comment on nourrit un enfant ? » demanda-t-elle tout

ďun

coup

agitée [ ..]" (171 ).
V souvislosti se slovem sein lze najít v textu další využití polysémie:

"J'ai ici, voyez, sous le sein droit, trois petits signes. Non pas trois, deux petits et
un grand. Voyez le grand, i! a presque l 'air de ... Cela est bizarre en vérité, n 'est-ce pas,
et voyez le sein gauche, rien ! tout blanc !
Ecoutez, dites-moi quelque chase, mais examinez bien,

ďabord,

bien

a votre

aise ... " ( 148).
J.-C. Mathieu Gehož analýzu jsme

neměli

k dispozici, ale cituje z ní S. Bertho,

s. 69) konstatuje, že zde autor využívá paronomazie mezi sein blanc a blanc-seing.
Podle této interpretace by tak královna dávala Plumeovi "volnou ruku"
krás jejího těla, což do vyznění díla velmi
Dalším

příkladem

dobře

při

objevování

zapadá.

je výraz Bren Club, kdy bren je paronymem "bran", což

mimo jiné znamená "exkrement". Nadpis tedy
které bude Plume v Bren Clubu

poslušně

předznamenává

všechno odporné jídlo,

konzumovat. Navíc obrat "le paté sent

l'aisselle" skrývá další slovo- "les selles", tedy "výkaly". (Bertho 1985, s. 70)
Skrytou strukturu obsahuje i následující ukázka: "Ensuite le froid le réveilla. ll

était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient pres de !u i." (13 7).
Význam sang-froid by zde mohl odkazovat na chování Plumea, který po nálezu
rozčtvrcené

manželky

opět

usíná.

Hra s jazykem se v díle Un certain Plume neobjevuje systematicky,
nicméně

můžeme

konstatovat, že i na kreativní práci s jazykem je založena absurdita díla.
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Účinek těchto pasáží může být dvojí. čtenář, který se do textu pustí, odhalí nelogičnost,

což u

něj

vyvolá reakci (smích, údiv).

Buď může

u tohoto

způsobu čtení zůstat,

nevšimne-li si, že za textem lze odhalit další princip. Čtenář vnímavější odhalí hru
s jazykem, tj. další humornou dimenzi textu. Autor navíc využívá velké škály
stylistických

prostředků

a vidíme, že nejen v práci s žánry, ale i v práci s jazykem se

projevuje jeho touha nenechat se

ničím

omezovat. I pro tuto kreativitu a

fungování jazyka je řazen mezi spisovatele moderní.
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zaměření

se na

4. UN CERTAIN PL UME V PŘEKLADECH
Česká vydání

První

překlad

díla, od Vladimíra Kafky, byl publikován

časopisecky

roku 1969.

V roce 1988 pak text vyšel v revue Francouzská literatura a má sedm kapitol.
zveřejněným

Publikace je uložena v archivu Národní knihovny. Chronologicky druhým
překladem
knižně.

byl Jistý Plume Patrika

vyšel

nejdříve časopisecky

polovině

80. let, ale vydat jej mohl až v roce 1995, zároveň s překladem Jakýsi Pápěrka

Jindřicha

Veselého, který má

pět

v antologii Prostor

uvnitř

věděli,

navzájem
četl.

U

P.

(Světová

literatura). Podruhé pak vyšel

Jamkův překlad

překladatelé

o svých dílech

v roce 2000. Není známo, zda

V. Jamek si není jist, zda

Také uvádí, že

Vyjádření

kapitol

dílo pod titulem

Ouředníkův

při překladu nepřihlížel

Ouředníka

byl

nevíme, z jakého vydání byly

pořízen

informací v knižním vydání
být

pořízen

Kafkův) překlad

k žádnému již existujícímu

použil k překladu francouzský originál ze 60. let.
překlad

(a

kdy

vůbec

českému

textu.

se nám získat nepodařilo.

některých překladů

je uvedeno, že

Nějaký Pápěrka

a v roce 1995

ve druhé

Václav Jamek

přeložil

Ouředníka,

(Přestože

Václav Jamek

ve sborníku Prostor

uvnitř

Ouředník, alespoň

podle

Kafkův překlad

musel

z vydání z roku 1998.) P.

překladu,

pořízeny.

použil text z roku 1983.

z vydání 1938, protože obsahuje kapitolu "On cherche querelle

a Plume",

překládal

J. Veselý,

která se pod tímto názvem jinde nevyskytovala. Z jakého vydání
bohužel nevíme.
Abychom
jsme se

opatřit

které jsme

vyloučili

rozdíly v překladech vzniklé odlišnostmi

si co nejvíce francouzských

měli

textů. Můžeme

originálů,

konstatovat, že

snažili

znění těch,

možnost konzultovat, tj. z let 1930, 1984 (poprvé vydáno 1963), dále

1990 (poprvé 1985) a 1998 je shodné

(kromě přidávání

a ubírání kapitol a změn v jejich

názvech).

Rozhodli jsme se
Ouředníkův,

nakonec

pak

řadíme

přidáváme

nejdříve

analyzovat

překlady

úplné, tedy

text J. Veselého, který pochází ze stejného

"Plumea" V. Kafky, jehož analýza se

nepředpokládala.
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při

Jamkův

časového

a

období, a

zadávání diplomové práce

V analýze se

zaměříme

vyrovnali se syntaxí, protože v
různých typů vět
podařilo

několik jevů.

předchozí

Posoudíme, jak se

češtiny převést

s ohledem na

český

při převodu

překladatelům

jazykový systém. Dále se

na expresivitu textu, která hraje v původním díle

popíšeme posuny, ke kterým

překladatelé

kapitole jsme ukázali, že (nejen) užívání

vede k jinému rázu textu. Podíváme se tedy, jak se

ráz textu do

soustředíme

na

důležitou

roli. U ukázek

došlo. Bude-li se nám to zdát

přínosné,

zmíníme pro srovnání i řešení ostatních překladatelů.
Co se týče formální stránky citací, z praktických důvodů je nebudeme vkládat do
uvozovek, protože ty by se pletly s uvozovkami v překladech. Názvy kapitol budeme
v každé analýze

uvádět

tak, jak je zvolili jednotliví překladatelé.
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4.1

Překlad

Václava Jamka

4.1.1 Michauxův styl a jeho vystižení v překladu
Nejdříve

se

zmiňme

o

překladu

titulu. V analýze originálu jsme slovo "plume"

rozebrali a protagonistu charakterizovali souhrnem jako
o

němž

lze

říci,

V. Jamka, tedy

že je

téměř

Pápěrka,

člověka

zmítaného okolnostmi,

nehmotný a že ani jeho osobnost nemá váhu. Volba
dobře

této charakteristice velmi

odpovídá. Sám

v rozhovoru uvedl, že ze sémantického pole tohoto slova se mu
řešení. Zmiňujeme

jediné možné

"pápěrka"

sobě

(což za sebe potvrzuje)

neexistuje. Titul
složce slova
nicméně

Nějaký Pápěrka

"pápěrka".

jevil jako

se o tom, protože stejný výraz zvolil i J. Veselý.

Václav Jamek se domnívá, že oba se k tomuto výsledku dopracovali
na

překladatel

právě

z

důvodu,

že jiné

zřejmě

české řešení

nezávisle
v

podstatě

je tedy velmi výstižný, rozdíl je pouze ve fonetické

V češtině se

rozhodně

nejedná o efekt

těžkého žbluňknutí,

v překladu nebylo možné zachovat obě složky, a bylo tedy na místě

zaměřit

se

na tu obsahovou.

4.1.1.1 Pásmo vypravěče a nevlastní přímá řeč

Jako ukázku jsme vybrali úryvek z kapitoly "Noc plná

Bulharů",

který je

dostatečně dlouhý a skládá se z pásma vypravěče i z NPŘ:

Et vivement ils se placent aupres des morts et les soutiennent.
Ce n 'est pas tellement facile. Sept morts et trois vivants. On se cale entre des
corps froids et les tetes de ces « dormeurs » penchent tout le temps. Elles tombent dans
le cou des trois jeunes hommes. Comme des urnes qu'on parte sur l'épaule, ces tétes
froides. Comme des urnes grenues, contre les joues, ces barbes dures, qui se mettent a
croftre tout acoup aune vitesse redoublée.
La nuit

apasser. Puis on tachera de déguerpir au petit matin.

Peut-étre le chef

du convoi aura-t-i! oublié. Ce qu 'i! faut, c 'est rester bien tranquille. Tacher de ne pas
réveiller son attention. Rester serrés comme i! a dit. Montrer de !a bonne volonté. Le
matin, on s 'en ira en douce. Avant

ďarriver
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a !a

frontiere, le train ra/entit

ordinairement. La fuite sera plus facile, on passera un peu plus Zoin par Za forét avec un
guide. (151)

Z ukázky je patrné, že v překladu bude nutné zachovat
do

něj vtěsnat

obrazy

způsobem

v češtině srozumitelným,

úsečnost

např.

textu a

přitom

v úseku Comme des

urnes grenues, contre les joues, ces barbes dures [ ..}. V druhém odstavci také
pociťujeme v NPŘ úzkost, kterou postava zažívá. Problematický je překlad zájmena on~

které je

méně

konkrétní než zájmena nabízející se v češtině a v nevlastní

nekonkretizuje mluvčího.

Překlad

přímé řeči

V. Jamka zní:

Honem si porozsedají k mrtvolám a snaží se je podpírat.
Není to nijak snadné. Sedm mrtvých a
hlavy těch
mužům.

"spáčů"

tři

těla,

živí. Vklíní se mezi studená

co chvíli poklesávají. Svážejí se jim na krk, na krk těm

třem

a

mladým

Studené hlavy jsou jako urny, které je tíží na ramenou. Urny jak struhadla, když

se dotknou

tváře

svými tvrdými strnisky, která pojednou vyrážejí a rostou dvojnásobnou

rychlostí.
Přečkat

noc. Potom

zapomene. Hlavní je
jak on

říká.

před

úsvitem se už

neupozorňovat

Vyjít mu

vstříc.

nějak vypaříme.

Vlakvedoucí

třeba

na sebe. Aby si nás přestal všímat. Držet se zkrátka,

A ráno

pěkně

frnkneme.

Před

většinou

hranicemi vlak

zpomaluje. To nám usnadní útěk, necháme se pak převést někde dál lesem. (134)

Nyní prozkoumejme posuny, ke kterým v překladu došlo. Rozbor je
detailní a je nutno zmínit, že posuny jsou

samozřejmě

jich zde všímáme, abychom ukázali, jakým
tomto

základě

díla v

češtině.

způsobem

budeme schopni stanovit, jaký má jeho

v překladu

běžné

V. Jamek k textu
přístup

a nutné. My si
přistupuje.

vliv na celkové

Na

vyznění

Strategie V. Jamka také budeme moci porovnat s řešeními ostatních

překladatelů, přičemž
Při převodu

manipulace s textem jistě nebudou totožné.

vivement ils se placent - honem si porozsedají dochází k zesílení

výrazu; se placer - znamená pouhé posadit se, porozsedat je velmi
dodává úryvku na obraznosti. Taktéž mrtvola je
Poslední

poměrně

část věty

příznakové

příznakový

výraz a

slovo, na rozdíl od mort.

les soutiennent - snaží se je podpírat obsahuje v češtině navíc

sloveso snažit se, které navozuje dojem, že živí mají s mrtvými problémy, což odpovídá
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smyslu. Toto

umístění

slovesa může být také kompenzací za druhou

větu

následujícího

odstavce, kde stejné sloveso v češtině chybí.
Další zesílení nastává u tellement facile - nijak snadné. Ve
dans Ze cou ... - Svážejí se jim na krk, na krk těm

třem

mladým

větě

Elles tombent

mužům ...

je

část jim

krk přidána a vytváří nový obraz, protože zájmeno jim odkazuje na spáče a až z
poznáme, o jaký krk

vlastně

na

dovětku

jde. U urnes qu 'on parte sur l 'épaule - urny, které je tíží

na ramenou nastává modulace u slovesa a to je zesílené. Comme des urnes grenuesUrny jako struhadla ukazuje
přirovnání

opět

zesílení obrazu, kdy z pouhého adjektiva se stává

a dochází k rozšíření významu.

Příslovečné určení

joues, ces barbes dures- jsou v češtině spojeny do vedlejší
než kdyby se
se už

překladatel

nějak vypaříme

věty,

podmět

což

- contre les

působí obratněji,

snažil fragmentárnost zachovat. On tdchera de se déguerpirpřeklad

- takový

francouzské sloveso neimplikuje. Ve
mavní je

a

neupozorňovat

dodává v češtině postavám na

větě

jistotě,

kterou

Ce qu 'il faut, c 'est rester bien tranquille ... -

na sebe ... dochází k modulaci, která za stav (tranquille)
věta

dosazuje výsledek (neupozornit). Tato

v češtině jako by

přebírala

význam

věty

po

ní následující. Tdcher de ne pas réveiller son attention ... -Aby si nás přestal všímat ...
ukončení

obsahuje významový posun, protože o

je ale logický, protože z předchozího textu

čtenář

akce v originálu není zmínka.

Překlad

ví, že vlakvedoucí už si postav všiml.
stísněný

Domníváme se dále, že rester serrés odkazuje v originálu spíše na

stav

vyplývající z toho, že všichni mrtví i živí se nacházejí v jednom kupé, a překlad držet se
zkrátka by tudíž významu neodpovídal,
protože "držet zkrátka" lze
přesnější

do

by na tomto

přítomného času,

Překlad

třetí

místě

ale

nehledě

na to, že se jedná o kontaminaci vazeb,

osobu, ale ne sebe samého,

idiomatičtější

a kontextově

bylo spíše "držet se zpátky". Verbum dicendi je převedeno

čas měl

odkazovat na to, co vlakvedoucí pronesl v minulosti.

s 'en aller jako frnknout

opět

dodává

postavě

na

jistotě

a navíc se jedná

o přidanou metaforu s vyšší mírou hovorovosti. V poslední větě pak můžeme pozorovat
transpozici z podstatného jména guide na nechat se převést.
Podle J. Pechara se francouzština, na rozdíl od češtiny, nevyhýbá tomu, aby bylo
v jednom

souvětí

spojeno

několik stejně

zůstávají často nevyjádřeny.

vsouvány,

přičemž

I v jednoduché větě bývají jednotlivé

zůstávají odděleny čárkami,

forma je však pro

závažných myšlenek,

českého čtenáře

chybí formální

členy

vyjádření vztahů

logické vztahy
do

věty

jakoby

mezi nimi. Tato

nesrozumitelná, protože tento není zvyklý hledat
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v tak velké

míře

logickou souvislost mezi

aby se tyto skryté souvislosti v

větnými členy.

českém

textu

(1986, s. 32) Je tedy na místě,

poněkud

explicitovaly. Takový jev

nacházíme v analyzovaném úseku na dvou místech: ve vedlejší
tváře

když se dotknou

a v poslední větě ukázky To nám usnadní útěk, kde zájmeno to odkazuje na obsah

předchozí výpovědi.

A.

větě

Popoviče,

Co se
plurálu.

V tomto

případě

se tedy jedná o

funkční

výrazový posun (podle

1975).
týče překladu

Vypravěč

zájmena on, zvolil

v tomto odstavci je

překladatel

vědoucí,

vhlíží do

pro druhý odstavec 3. osobu

pocitů

postav a tento úsek se

pohybuje na hraně mezi pásmem vypravěče a NPŘ. Domníváme se, že v řešení
V. Jamka je na místě, že dodržel v celém odstavci jednotu. Jeho
s pásmem

řeči vypravěče.

V druhém odstavci pak

výběr

zde koresponduje

překladatel přechází

do 1. osoby

plurálu, což odpovídá originálu, neboť jde o nevlastní přímou řeč.
V překladu
konkrétně

můžeme

pozorovat dva hlavní jevy. Za prvé

sedmkrát, zesiluje výraz originálu. Dále do textu

obraz. (Možnou kompenzaci mezi tyto posuny
ukázky,

nicméně

originálu.

Překlad

takováto manipulace s textem

překladatel

přidává, např.

nepočítáme.) Změny

představuje

se

velmi
již

podařilo

zmíněný

nepříčí

duchu

vylepšování a zesilování

nepostrádá stylistickou lehkost a používáním krátkých vět

v originále se V. Jamkovi

často,

stejně

jako

vystihnout i napětí, jež v ukázce panuje, a to i přesto,

že ve dvou větách překladatel úzkost postav tlumí použitím lexikálních prostředků.

Druhou ukázku z
také

ještě

předchozí

pásma

"Pápěrka

vypravěče

(a

v Casablance" jsme vybrali z toho

částečně

se jedná o

důvodu,

polopřímou řeč),

že se týká

ale liší se od té

délkou vět. V ukázce se vyskytuje několik reálií, což není v díle

časté:

ll se rendit a la Société Générale, fit passer sa carte au sous-directeur, mais
ayant été introduit, plutót que de montrer sa lettre de crédit, il jugea a propas de
s 'informer des principales curiosités de la ville arabe, de Bousbir, et des cafés

mauresques, car on ne peut quitter Casa sans avoir vu la danse du ventre, quoique les
femmes qui dansent soient juives et non musulmanes. Jl s 'informa donc de l 'endroit, se
fit conduire au café mauresque, et il avait déja une danseuse installé a sa table
commandant une bouteille de parto, quand il se rendit compte que tout c;a, ce sont des
bétises ; en voyage, avec ces fatigues inaccoutumées, il faut premierement se restaurer.
ll s 'en alfa donc et se dirigea vers Ze restaurant du Roi de la Biere, dans la ville
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nouvelle; il allait s 'attabler quand il réjléchit que cen 'était pas tout, quand on voyage,
de boire et de manger, qu 'il faut soigneusement s 'assurer si tout est en regle pour
l 'étape du lendemain ; c 'est ainsi qu 'il convenait, plutót que de faire Ze pac ha

a une

tahle, de rechercher Ze plus t6t possible l 'emplacement du bateau qu 'il devait prendre Ze
lendemain. (169-170)

Došel do Všeobecné banky, poslal
nepředložil

řediteli

navštívenku, ale když ho uvedli, ani
raději

akreditiv a pokládal za vhodné vyptat se

na arabské

město

a jeho

hlavní pamětihodnosti, na Busbir, na maurské kavárny, protože přece není možné odjet
nevidět

z Casablanky a

břišní

mohamedánky, ale židovky.

tanec,

Vyzvěděl

byťsi

ženy,

které jej provozují,

nebyly

tedy, co a jak, nechal se dopravit do maurské

kavárny, a už byl u stolu s tanečnicí, která objednávala láhev portského, když tu si
uvědomil,

že to všechno jsou hlouposti; cestování nezvykle

především,

aby se

člověk

posilnil.

Odporoučel

se tedy a

vyčerpává,

zamířil

a vyžaduje
města,

do nového

do

restaurace U pivního krále; už chtěl zasednout k tabuli, jenomže mu přišlo, že je to sice
hezké, jíst a pít, když je
před zítřejším

člověk

na cestách, ale že by si měl nejdřív pořádně ověřit, zda je

odjezdem všechno, jak má být; proto by

udělal

nedebužíroval jako paša a šel si radši honem zjistit, z kterého
nazítříjeho lad~

nejlíp, kdyby tu

přístaviště

odplouvá

(146)

Podívejme se

nejdříve

na

překlad

reálií: Société Générale - Všeobecná banka,

Casa - Casablanca, Roi de Za Biere - U pivního krále, sous-directeur musulmanes- mohamedánky. Vlastní jména jsou přeložena do

češtiny,

ředitel,

což je na místě,

protože důležité je sdělení obecného, nikoliv konkrétního. České překlady navíc působí
komicky,
pro

stejně

jako názvy

čtenáře překvapením,

původní,

proto u

ovšem z jiného

něj

důvodu.

Francouzské reálie jsou

vyvolají pozitivní reakci.

Způsob,

jakým je

komika vytvořena, není rozhodující, záleží na účinu. Proto nevadí, že v překladu humor
spočívá

v sémantice. Všeobecná banka se v české

Všeobecnou záložnu, což banku samotnou

realitě

poněkud zesměšňuje. Způsob vytvoření

názvu U pivního krále odpovídá konstrukci typických
Místo zkráceného názvu
pochopení.

Překlad

města

nevyskytuje a může konotovat

názvů restauračních zařízení.

je dále použit úplný a

funkce sous-directeur jako
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ředitel

čtenáři

je tak

usnadněno

je zde možný, protože toto slovo

má

především sdělit,

náměstek či

zástupce

dnes být v

češtině

Přestože

by neodpovídal

ředitele

by

Jamkův

setkat "Jen tak s někým". Výrazy jako

text zatížily. Slovo mohamedán/ka

považováno za pejorativní, "politicky

muslim/ka. Je však
neutrální:

neměl

že se Plume

pravděpodobné,

že v

době

vnímáme výraz jako lehce

ladění původního

překladu

vzniku

negativně

naznačují

textu. Jak

korektnější"

v díle objevuje. Co se

týče překladu

by byl výraz

nemůžeme říci,

jiné úseky knihy,

Za ville arabe-vyptat se

již

se jednalo o slovo

zabarvený,

les Bulgares, il ne faut pas s y jier a po ní následující masakr

může

konkrétně věta

Bulharů,

raději

že

rasismus se

na arabské

město,

domníváme se podle kontextu, že v originále se tímto výrazem odkazuje na Casablancu,
v tom

případě

by bylo lepší použít vlastní jméno nebo ukazovací zájmeno toto arabské

město.

Nyní

opět

prozkoumejme posuny. Na devíti místech je překlad příznakovější než

originál: il s 'informa de l 'endroit výpovědi);

co a jak (zesíleno v obou

částech

conduir- dopravit ("odvézt"); en voyage [ ..] il faut- cestováni vyžaduje

(personifikace); s 'en aller-

odporoučet

il réjlechit que ce n 'était pas tout
que [ ..] -

vyzvěděl,

udělal

se; s 'attabler- zasednout k tabuli ("ke stolu");

-přišlo

mu, že je to sice hezké; il convenait, plutót

by nejlíp; Ze plus tót possible - radši honem; faire Ze pacha -

debužírovat jako paša. Jedenkrát došlo k ochuzení významu, protože z překladu il avait
déja une danseuse installée a sa tahle - už byl u stolu s tanečnici

přicházíme

o

část

I

scény, která se za spojením skrývá, kdy si
přichází

tanečnice

Plumea vybírá a k jeho stolu si

sednout. Dále dochází ke konkretizaci u rechercher [ ..] l'emplacement du

bateau -

zjistit, z kterého

přístaviště

odplouvá [ ..]

loď.

Sloveso provozovat

v následujícím překladu- femmes qui dansent- ženy, které provozuji [tanec]- asociuje
spíše prostituci než tanec. Konotace slovesa

zohledňují,

že Busbir je

čtvrť

prostitutek,

což je reálie pro francouzského čtenáře bližší než pro Čecha. Výraz provozovat je tedy
na

místě.

Na tomto

řešení

vidíme tendenci

překladatele

dodržovat subtilitu a

implicitnost informací.
V překladu si
v originálu:

přece

ještě povšimněme několika částic

neni možné odjet, když tu si

jednat o explicitaci logických
rovněž

dodávají textu na

vztahů,

a

uvědomil,

příslovce,

je to sice hezké.

jak o ní píše J. Pechar,

nicméně

expresivitě. Modifikační částice přece

polopřímou řeč.
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jež se nevyskytují
Může

se zde

tyto výrazy

slouží k odkazu na

Co se

týče

syntaxe, dodržuje

způsobem středníky.
naznačují

češtině

Ty sice v

hlubší předěl než

překladatel souvětí

čárka,

jako celky a používá i stejným

nejsou tak obvyklé, ale zde plní svoji funkci:

ale neosamostatňují výpovědi tolik jako tečka.

I tento úryvek potvrzuje tendenci dodávat textu na
český

Plume je zde o

čtenáře

pobavit,

Předložil

něco zábavnější

třešničkou

Výsledkem je, že

než Plume francouzský. V. Jamkovi se

na dortu je poslední

nám zde shovívavý pohled

expresivitě.

vypravěče

věta

podařilo

s výrazem debužírovat jako paša.

na chudáka dezorientovaného

člověka,

což odpovídá originálu.

Shrnutí:
příkladů

Z výše okomentovaných
zexpresivňovat

a

někdy přidává

v duchu textu a jeho
dodávají
ale

českému

zároveň

Překladatel

vyznění

je z velké

překladatel

Přesto můžeme

části

Přidané

zachováno.

mu ubírá na strohosti, což je menší
dodržuje

vypravěčskou

má tendenci text

konstatovat, že

michauxovskému stylu na zajímavosti, kterou ve

blízké syntaxi a její funkci ve
nepřesnosti,

výrazy.

vyplývá, že

prohřešek

řešení

jdou

obrazy a idiomy
francouzštině

má,

proti spisovatelovu stylu.

perspektivu a taktéž syntax a dojem z ní jsou velmi

francouzštině. Formulační

neobratnosti

či

významové

jichž se dopouští, jsou z hlediska celkového účinu zanedbatelné.

4.1.1.2 Monology postav

V této

části

se k analýze

Použijeme úseky ze

tří částí

spojíme, abychom získali
V Plumeově

řeči

přímo

nabízí Plumeova "plaidoirie" v restauraci.

obhajoby, složené z přímé a

větší

polopřímé řeči.

Tyto texty

vzorek zkoumaného textu.

se vyskytuje

několik

citoslovcí, jež je

potřeba

vystihnout. Ráz

textu odhaluje, že Plume je zmatený a snaží se především přesvědčit okolí o své

nevině:

Voila, dit-i!, étant pressé, je n 'ai pas pris la peine de consulter la carte. J'ai
demandé a tout hasard une cótelette, pensant que peut-étre i! y en avait, ou que sinon
on en trouverait aisément dans le voisinage, mais prét a demander tout autre chase si
les cótelettes faisaient défaut. Le gan;on, sans se montrer particulierement étonné,
s 'éloigna et me l'apporta peu apres et voila ... (139)
Plume s 'excusa aussitót.

51

- Voila, il était entré la pour se reposer un peu. Tout a coup, on lui crie a brúlepourpoint : « Et pour Monsieur ? Ce sera... ? » - « Oh. .. Un bock » dit-i!. « Et apres ?...

» cria le garc;on fdché ; alors plutót pour s 'en débarrasser que pour autre chase : « Eh
bien, une cótelette ! »
Jl n y songeait déja plus, quand on la lui apporta dans une assiette ; alors, ma
fo i, comme c 'était la devant lui... (140)
-Jl avait pris un rendez-vous avec un ami. Jl l 'avait vainement cherché toute la
matinée. Alors comme il savait que son ami en revenant du bureau passait par cette rue,
il était entré ici, avait pris une tahle pres de la fenétre et comme

ďautre

part

ťattente

pouvait étre langue et qu 'i! ne voulait pas avoir l 'air de reculer devant la dépense, il
avait commandé une cótelette; pour avoir quelque chase devant lui. Pas un instant il ne
songeait a consommer. Mais

ťayant

devant lui, machinalement, sans se rendre compte

le moins du monde de ce qu 'i! faisait, il s 'était mis a manger. (141)

No, víte, "

řekl,

"v tom

spěchu

jsem si jen tak nazdařbůh kotletu,

jsem totiž do

říkal jsem

si,

jídelníčku

třebaji

Poručil

ani nenahlédl.

budou mít, a když ne, donesouji

odvedle, ale byl bych si klidně dal něco jiného, pokud by se kotlety nepodávaly. Číšník
se nijak zvlášť nedivil, odešel a za chvíli se vrátil s kotletou, takže ... (126)
Pápěrka

se

To je tak,

okamžitě

vlastně

omluvil.

si přišel jen trochu oddechnout. A najednou mu

"A pánovi? Co to bude ... ?"- "No ... malé pivo."- "A dál?"

třeskne

do uší:

křikl zlostně číšník.

A tak

on, spíš aby už se ho zbavil, nic jiného v tom nebylo: "Tak třeba kotletu. "
Málem už na ni
přinesli ...

zapomněl,

a vtom ležela před ním na

talíři;

a tak když už mu ji

(127)

Dohodl si schůzku s přítelem. Celé dopoledne ho

marně

hledal. A protože

že přítel cestou z kanceláře chodívá touto ulicí, zašel sem, sedl si ke stolu u okna,
se ovšem mohlo protáhnout, také
kotletu; aby tam

neseděl jen

už tam před ním ležela,

nechtěl

si

čekání

vypadat, že je mu líto peněz, objednal si tedy

tak bez ničeho. Naprosto

vůbec

věděl,

neuvědomil,

(127)
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co

dělá,

neměl

a

v úmyslu

něco jíst.

bezmyšlenkovitě

Ale když

se do ní pustil.

Citoslovci voila se Plume chystá pohotově reagovat v situaci, kdy se cítí vyzván
značí

ke slovu. Citoslovce ah a eh bien
něco

jeho

objednat. Ma foi pak používá, aby

nemůže. Překlady

přesvědčil

těchto

češtině, zvlášť

v

přeložené

začátku vět

odpovídají smyslu

mělo zůstat

dvou slov

zachováno i

proto, že to není jediné opakování, k němuž v této kapitole dochází.

Smyslu odpovídá i

bien

z toho, že si v restauraci má

druhou stranu, že opravdu za nic

no, víte a to je tak vyskytující se na

textu, domníváme se ale, že by opakování
v

překvapení

překlad

jako tak

češtině vytvořeno

druhého voila jako takže (" ... teď jsem vám to vyložil"). Eh

třeba

taktéž jde po smyslu a navíc je v posledních dvou
může

opakování a tak ... tak ... a tak, které

větách

být kompenzací za

nedodržené opakování citoslovce voila. U citoslovce ma fo i dochází k nivelizaci.
V úryvku dochází šestkrát k zesílení výrazu: demander

před

oddechnout si; quand on Za lui apporta - vtom ležela

protáhnout se; pour avoir quelque chase devant lui- aby tam
(stačilo

by

Přidány

jsou jako v předchozích ukázkách

s další

buď

ničeho);

jen tak, nebo bez

částicí vlastně

neboť

rendre compte Ze moins du mondea tak. Na jednom místě

překladatel

se reposer -

ním; étre langue -

neseděl jen

tak bez ničeho

il s'était mis a manger- pustil se do ní.
částice zlogičťující

podporují dojem, že se Plume

zesílení jsou možnou kompenzací,

-poručit;

všemožně

text,

např.

totiž. Spolu

snaží omluvit.

Některá

dochází také k několika oslabením: sans se

vůbec

si

neuvědomil

(ani v nejmenším); ma foi-

nepoužil verbum dicendi: « Oh. .. Un back» dit-i!. «

Et apres ?... »- "No ... malé pivo."- "A dál?".
V posledním

souvětí

druhé ukázky překladatel

mění pořadí

posledních dvou vět:

Jl n y songeait déja plus, quand on Za lui apporta dans une assiette ; alors, ma foi,
comme c 'était Za devant lui ... - Málem už na ni
talíři;

a tak když už mu ji přinesli. .. Takové

řešení

jsme nazvali poddajnost vůči lidem v okolí. Ve
kotletu na

talíři,

v

češtině

zapomněl,

a vtom ležela před ním na

zesiluje Plumeovu vlastnost, kterou

francouzštině

totiž Plume jí, protože má

je motivace lehce posunutá - jí, "protože mu ji

přinesli".

Řešení "po francouzsku" by ale bylo možné: Málem už na ni zapomněl, a vtom mu ji
přinesli;

a tak když už ležela před ním na talíři ...

Podívejme se ještě na
Francouzský jazyk má vyšší
polovětné

řešení

syntaktická,

stupeň sevřenosti

především

než

ve dvou prvních ukázkách.

český

a ve

větší míře

využívá

vazby s infinitivem a participiem. V našem jazyce jsou dnes vazby jako

například přechodníky

neobvyklé a zastaralé, a
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často

se tedy

čeština

uchyluje k užití

vedlejších

vět.

překladatel

Jako

kondenzační prostředky

zachoval

věty

slouží

dějová

substantiva a adjektiva. Aby

pokud možno co nejkratší, využívá zde

substantiva, jímž nahrazuje gerundium: étant pressé - v tom
v překladu použít nelze a je nutné ji

proměnit

spěchu. Polovětnou

větnou výpověď:

ve

právě dějového

vazbu

Le garc;on, sans se

montrer particulierement étonné - Číšník se nijak zvlášť nedivil. V tomto případě je
věta

velmi krátká,

působí

dosti

izolovaně

a nesnižuje kondenzovanost textu. Snaha

V. Jamka vyhnout se zvýšenému počtu vedlejších vět se projevila v následujícím úseku:

a tout hasard une CÓtelette, pensant que peut-étre if V en avait, OU que
sinon on en trouverait aisément dans le voisinage, mais prét a demander tout autre

J'ai demandé

chase si les cótelettes faisaient défaut.
třeba ji

jsem si.

-Poručil jsem

si jen tak nazdařbůh kotletu,

říkal

budou mít, a když ne, donesou ji odvedle, ale byl bych si klidně dal něco
překladatel převedl polovětnou

jiného, pokud by se kotlety nepodávaly. Tím, že
s příčestím jako netypicky použitou nevlastní

přímou řeč

přímé

(v

řeči),

vazbu
navíc

s uvozovacím slovesem, vyhnul se hned dvakrát vedlejší větě předmětové se spojkou že,
čímž české souvětí obratně odlehčil. Zároveň

podpořil

se

neprohřešil

dojmu z textu, protože tím

protiklad "já Plume" versus "oni v restauraci".

V posledním analyzovaném odstavci se syntax liší od

odstavců předchozích.

Plum~ova omluva je čím dál překotnější. Autor zde využívá dynamiky mezi krátkými a
dlouíiymi větami, kterou není problém v češtině dodržet. Třetí věta, tj. hlavní část
odstavce a nejdelší
v českém
ve

souvětí

souvětí,

či

Co se
uvozeny

působí neklidněji

než

především

u krátkých

vět, pravděpodobně

protože ty

takový problém jako dlouhá souvětí.
týče

pomlčkou,

perspektivy, ve

francouzštině

polopřímé řeči.

by se Plume ztrácel v
i díky tomu, že

jsou všechny Plumeovy obhajoby

takže si je nelze splést s vypravěčem. V češtině

uvozovky nemá, takže není na první pohled
z vlastností

a Plume tak

z devíti. I když je

to neškodí. V tomto odstavci dochází také k nejmenšímu počtu

oslabení výrazu

nepředstavují

vět, souvětí české

čárek,

nutno použít mnohem více

francouzštině, účinu

zesílení

je složena z osmi

vidět,

že mluví Plume, a poznáme to jen

Jak jsme zjistili v analýze, originál na

nejistotě

polopřímá řeč

a vzdaloval se sám

není

označena,

vypravěče.
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řeč polopřímá

sobě.

čtenáře působí,

V češtině je

protože se graficky

účin

začleňuje

jako

podobný
do pásma

Jako druhou ukázku delší řeči postavy jsme zvolili scénu s královnou, kde Plume
nepřesvědčuje,

ale je

přesvědčován.

Zajímavá je zde hra s paronomazií sein blanc a

blanc-se ing.
-Jl n 'est encore que trois heures et quart, dit-elfe. En savez-vous autant sur le
Danemark que vous puissiez m 'en parter pendant une heure trois quarts ? Je ne serai
pas si exigeante. Je comprends que cela serait tres difficile. Je vous accorde encore
quelque temps pour Ia réjlexion. Et, tenez, en attendant, comme vous étes ici, je vais
vous montrer quelque chose qui m 'intrigue beaucoup. Je serais curieuse de savoir ce
qu 'un Dano i en pensera.
J'ai ici, voyez, sous le se in droit, trois petits signes. Non pas trois, deux petits et
un grand. Voyez le grand, i! a presque l'air de ... Cela est bizarre en vérité, n 'est-ce pas,
et voyez le sein gauche, rien ! tout blanc !
Ecoutez, dites-moi quelque chose, mais examinez bien,

ďabord,

bien

a votre

aise ... (147)

"Je teprve
abyste

mě

čtvrt

na

čtyři,

" praví Královna. " Víte toho o Dánsku opravdu tolik,

tím dokázal zabavit celou hodinu a tři

čtvrtě?

To po vás

nemůžu

chtít. Chápu,

že by to bylo velice obtížné. A víte co, když už vás tu mám, ukážu vám jednu
mi notně vrtá hlavou. Moc by mě zajímalo, co na to jako Dán
Podívejte, tady pod pravým prsem mám

tři

srovnejte levý prs:
Tak co,

bělounký, čistý,

řekněte něco,

ale

která

řeknete.

znaménka.

jedno velké. Vidíte to velké, vypadá skoro jako... Je to

věc,

Vlastně

vážně

ne

tři: dvě

divné,

viďte,

malá a
a

teď

bez poskvrnky!

nejdřív

si to pořádně prohlédněte, dejte si na

čas ...

"

(132)

V tomto úryvku se potvrzuje tendence, že
větami méně

než se

souvětími.

překladatel

I zde je výraz ve dvou případech zesílen (v duchu textu):

que vous puissiez m 'en parter pendant une heure - abyste
("abyste mi o

něm

už jste tady"). I

mohl

řešení

manipuluje s holými

vyprávět");

mě

tím dokázal zabavit

comme vous étes ici - když už vás tu mám ("když

rien ! tout blanc ! -bělounký,

čistý,

bez poskvrnky! je zesílení.

Řešení jako Dán nám asociuje přirovnání "opilý jako Dán", a je tedy humorným

prvkem navíc.

55

V textu

několik

slov chybí,

např.

zmínka o

charakteristika znamének trois petits signes překladem

neztrácí.

Nepřeložena zůstala

tři

čekání

větě

v páté

ukázky a

znaménka. Vtip replik se tímto

dále dokonce celá jedna věta: Je vous accorde

encore quelque temps pour Za réjlexion. Jinde v díle se takováto opomenutí nevyskytují.

Shrnutí:
Po této
nejčastější

části

rozboru se potvrdily

předchozí závěry,

posun v překladu je zesílení výrazu.

kde s výrazem takto nemanipuluje.

Správně

Nedělá

to ale

vystihuje

tj. že

svévolně,

překladatelův

jsou

vypravěčskou

části

textu,

perspektivu a

syntax spolu s rázem textu i charakteristiky postav, pracuje i s polysémií.

4.1.1.3 Dialogy postav

Obecně

bývají

živější

dialogy

a

dynamičtější

než

monology,

analyzovaném díle však toto pravidlo tak zcela neplatí. Jak už jsme zmínili,
knize velmi málo,
můžeme

neboť

v námi

dialogů je

v

živá konverzace by neodpovídala duchu díla. V dialozích ale

posoudit interakci Plumea s okolím. V první ukázce rozmlouvá Plume
;

s chirurgem, který mu právě oznámiT; že mu bolavý prst uřeže.

- Docteur, c 'est l 'index, vous savez, un doigt bien utile. Justement, je devais
écrire encore a ma mere. Je me sers toujours de l 'index pour écrire. Ma mere serait
inquiete si je tardais davantage a lui écrire, je reviendrai dans quelques jours. C'est
une femme tres sensible, elle s 'émeut si facilement.
- Qu 'a cela ne tienne, lui dit Ze chirurgien, voici du papier, du papier blanc,
sans en-téte naturellement. Quelques mots bien sentis de votre part lui rendront Za joie.
Je vais téléphoner pendant ce temps a Za clinique pour qu 'on prépare tout, qu 'il
n y ait plus qu 'a retirer les instruments tout aseptisés. Je reviens dans un instant ...
Et voila déja revenu.
- Tout est pour Ze mieux, on nous attend.
- Excuser, docteur, fit Plume, vous voyez, ma main tremble, c 'est plus fort que
moi ... eh ...
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- Eh bien, lui dit Ze chirurgien, vous avez raison, mieux vaut ne pas écrire. Les
femmes sont terriblement fines, les meres surtout. Elles voient partout des réticences
quand il s 'agit de !eur fils, et d 'un rien, font un monde. (160)

" Víte, pane doktore, ale tohle je ukazovák, velice potřebný prst.
musím ještě odepsat mamince.
dělala

starosti, kdybych jí co

Při

Teď kupříkladu

psaní vždycky používám ukazovák. Maminka by si

nejdřív

ne napsal, přijdu k vám za

několik

dní. Je to citlivá

žena, všechno ji hned rozruší. "
"Snadná pomoc, "

řekl

hlavičky. Několika procítěnými

chirurg, " tady máte papír, bílý papír,

samozřejmě

bez

slovy jí navrátíte radost.

Já zatím zatelefonuji na kliniku, aby tam všechno

zařídili,

nám postačí už jen se

chopit sterilizovaných nástrojů. Hned jsem zpátky ... "
A takéje.
" Všechno v pořádku, už nás čekají. "
"Promiňte,

pane doktore, " hlesl Pápěrka, "podívejte, ruka se mi

třese,

nic s tím

nesvedu ... a ... "
"Ano," řekl chirurg, "máte pravdu, lepší bude nepsat. Ženy jsou strašně
vnímavé,
udělají

zvlášť

matky. Když jde o syna, slyší hned trávu

růst

a z

drobnůstky

hned

nevímco. (139)

Zde

opět

vidíme, že u krátkých

dokonce více oslabení než zesílení. Chybí

vět

nedochází k tolika

intenzifikační částice

posunům.

Najdeme

velmi (C 'est une femme

tres sensible -Je to citlivá žena), pour Ze mieux je spíše v nejlepším pořádku, a ne jen
v pořádku.

Lékař

používá stylisticky vyšší jazyk, takže toto

Místo slovesa v minulém

čase

je v

češtině čas přítomný:

mere - musím ještě odepsat mamince, což velmi

dobře

řešení

by bylo možné.

je devais écrire encore
vystihuje naléhavost

a ma

sdělení.

V poslední větě V. Jamek přehazuje použití frazémů: Elles voient partout des réticences

quand il s 'agit de !eur fil s, et d 'un rien, font un monde ... - Když jde o syna, slyší hned
trávu

růst

a z drobnůstky hned udělají nevímco. Výraz z drobnůstky

neobvyklý, a proto vtipný.

davantage

a lui écrire -

Zdařilou

modulací

kdybych jí co

sloveso écrire jako odepsat, což má

nejdřív

vyřešil

větu

nenapsal. V předchozí

zřejmě příčiny

57

V. Jamek

udělají

větě

nevímco je

si je tardais
konkretizuje

stylistické, jinak by se v odstavci

slovo napsat vyskytovalo dvakrát. Dodrženo je
lékaře:

mluvy

procítěnými

většinou

také vyšší stylistické nasazení

Quelques mots bien sentis de votre part lui rendront la joie ... -

Několika

slovy jí navrátíte radost ... ; retirer les instruments tout aseptisés- chopit se

sterilizovaných

nástrojů.

Místo slova "matka" užívá překladatel maminka. České slovo "matka" má spíše
negativní konotace ("nevlastní matka",

"krkavčí

v dobrém, použijeme spíše slovo "maminka". Ve

matka"), a když mluvíme o matce

francouzštině

ale slovo mere negativní

konotace nemá.
Právě
překladatel

používáním slova maminka a

např.

také verbem dicendi hlesl se

snaží zachovat obraz Plumea jako bezmocného proti

doktorově

svévoli, což

se mu daří.

Druhou ukázkou je dialog z kapitoly "Trhání hlav", kdy
kde seženou další

potřebnou

obě

hlavu. Zajímavostí tohoto úryvku bude

citoslovcí a interpunkce. Poslední

věta

ďun

především překlad

je založena na dvou ustálených hovorových

spojeních avoir une bonne téte, avoir une téte

Et ils s 'en vont, suivis

postavy uvažují,

ďassassin

(Bertho 1985, s. 147).

regard qui ne dit ni oui ni non, suivis

ďun

regard

fixe.
- Oh moi, tu sais. Non ! Tiens ! Prends ma téte. Retourne avec, il ne la
reconnaítra pas. Jl ne les regarde méme pas. Tu lui diras ... : « Tenez, en sortant, j'ai
buté la-dessus. C'est une téte, il me semhle. Je vous l'apporte. Et ce sera suffisant pour
aujourďhui,

n 'est-ce pas? ... »

- Mais, man vieux, je n 'ai que to i.
- Alfons, alfons, pas de sensibilité. Prends-la. Alfons, tire, tire fort, mais plus
fort, voyons.
- N on. Tu vois, c;a ne va pas. C 'est notre chéitiment. Alfez, essaie la mienne, tire,
tire.
Mais les tétes ne partent pas. De bonnes tétes ďassassins. (165)

Jdou

pryč

a cítí v zádech pohled, který

upřený pohled.
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neříká

ani ano ani ne, cítí v zádech

vážně.

"Ty hele ... Co já. Ne,

Vem si moji hlavu. Jdi tam s ní,

určitě ji

nepozná.

Ani se na ně nedívá. Řekneš mu: »0 tohle jsem zakopl tady kousek. Řekl bych, že je to
hlava. Tak vám ji nesu, nate. Ale pro dnešek už by to mohlo stačit, ne ... ?«"
"Ale ty kluku,

vždyťjá

mám jenom tebe."
pořádně

"No tak, no tak, jen žádné city. Tady ji máš. Tak už tahej,

tahej,

ještě

víc, tohle nic není. "
"Kdepak. Vidíš, nejde to. To máme za trest. No tak zkus ty mou, tahej, tahej I"
Ale hlavy drží jako přibité. Nepoddajné vrahounské palice. (142)

opět

Zde
Příkladem

vidíme, že pokud lze dodržet styl

je první

věta,

věty, překladatel

text nezesiluje.

jež odpovídá originálu, dochází v ní pouze k transpozici a

modulaci v části suivis ďun regard- cítí v zádech pohled.
Nejzajímavější částí

hele... Co já. Ne,

vážně.

je

řetězec

citoslovcí Oh moi, tu sais. Non I Tiens ! - Ty

Domníváme se, že v originále tato citoslovce

působí

koherentněji než v překladu. 5 Citoslovce voyons se podle výkladového slovníku Le Petit

Robert používá "en maniere de reproche, pour rappeler a la raison,
češtiny jako

tohle nic není je tedy velmi přesný.

vět, konkrétně

Retourne avec - Jdi tam s ní. V druhé

zesiluje il ne Za reconnaftra pas ještě

Překladatel

další: je n 'ai que toi -

Postavy používají

běžnou

určitě ji

vždyť já

nepozná.

a l'ordre". Překlad do

se snažil dodržet koncíznost

části věty

Kromě

hned ale

této modální

mám jenom tebe, tyto prvky text

přidává

a

částice přidává

opět zlogičťují.

mluvenou francouzštinu, tu V. Jamek podporuje hovorovými

výrazy jako vem si moji hlavu, nate. Oslovení mon vieux je velmi familiérní a

značí,

že

se postavy pravděpodobně znají již delší dobu. Dle slovníku je to "terme ďamitié, meme
entre personnes jeunes, entre enfant{;;;
~~-

Personifikaci les tetes ne partent pas
přibité;

De bonnes tetes

ďassassins

České

oslovení ty kluku je tedy adekvátní.

:

překládá

V. Jamek idiomem hlavy drží jako

pak jako Nepoddajné vrahounské palice. Slovo

palice asociuje ustálené spojení "dubová palice", jedná se tedy o hru s významem.
Těmito dvěma českými větami překladatel zřejmě

5

kompenzuje francouzské idiomy.

Nejblíže významu se dle našeho názoru držel J. Veselý: No, já, víš. Nel Podívej! (94).
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Používání interpunkce je zde stejné jako v předchozí ukázce. Dva
u citoslovcí jsou dále nahrazeny
zvolací povahy

výpovědi,

tečkami.

V češtině se

vykřičník

tzn. že by ale u výpovědí Co já. Ne,
zmatečnosti,

být mohl a dodal by textu na

užívá pro

počet

zvýraznění

vážně. vykřičník

jako je tomu v originále.

pomocí kompenzace dodržel v replice postavy

vykřičníky

použití

tří

použit

Překladatel

dále

teček značících

rozrušení.

Zmiňme

se ještě o dalších záležitostech týkajících se

vypravěčské

rázu textu. Po celkovém rozboru perspektivy v díle, z něhož bylo výše
příkladů,

řeči

konstatujeme, že V. Jamek dodržuje všechny druhy

perspektivy a

zmíněno několik

za použití

českých

zvyklostí v oblasti interpunkce.
Podívejme se ještě, jak fungují v češtině věty, které S. Bertho nazývá stereotypy.
Uvedli jsme, že tyto repliky odkazují na
obsahově.

U těch, které

působí

nějakou

jako zobecňující, se to

podařilo

les Bulgares, il ne faut pas s y fier (150)- Bulharům
užitím

zobecňujícího

univerzální pravdu, ovšem ne

člověk

vystihnout i překladateli:

nesmí naletět (134)- zde

výrazu člověk;

Comme vous étes riche, vous n 'avez pas besoin de tant de doigts. (159) - Máte dost
peněz,

k čemu je vám tolik prstů. (139);

Les infirmes c'est méchant, c;a devient promptement sadique. (161)- Mrzáci jsou zlí,
jsou z nich rázem sadisti. (140).
Druhá replika funguje i jako donucovací

prostředek.

překladatel

To

splnil

v tomto případě vynecháním spojky a použitím věty zvolací.
Jako

prostředek

nátlaku

působí

i další

věty

v

překladu:

De toute fac;on ne restez

pas debout, c 'est fatigant ; assis on s 'ennuie bientót, alors on pourrait peut-étre
s 'étendre sur ce divan. (147)- Hlavně mi tu pořád nestůjte, unavíte se;
hned nudí, tak co kdybychom se natáhli na tuto pohovku. (131) - zde
replice na naléhavosti použitím částice
Na

těchto příkladech

účelem vyjádření

hodně,

textu to

kladně citově

hlavně

si všimneme, že zesiluje-li

na obraznosti.

se

člověk

překladatel

dodal

dělá

to za

a dativu sdílnosti.
překladatel

originálu. Ale vzhledem k tomu, že zesílených

přidává

vsedě

Některé

výraz,

výrazů

je opravdu

takové posuny totiž obsahují slova

zabarvená: na rovinku, jo, a žádný legrácky; aby zůstal nohama pěkně na
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zemi; že by se s ním na cestách lidé mazlili. A tak i
čtenáře poněkud

přes svůj

působí překlad

obsah

na

mileji než originál.
'\_,--·'-

Dalším faktorem, jenž text jako celek posunuje, je používání stylisticky vyšších
výrazů, které opět ubírají na strohosti: stofrankovou bankovku versus stofrankovku 6 ,

mladý muž versus mladík7 , široširý svět (149), oč lépe by mu teď bylo v díži plné vody
(149). Z posledního
čárkami

výraz

příkladu

uvolňuje: Počkejte

sice nejsou oproti originálu
odměřeněji,

poznáme, že

na

mě

přidané,

někdy

volí výrazy až zastaralé. Také práce s

z druhé strany nádraží, u pokladen. Tyto

ale kdyby v

což by odpovídalo tématu "okolí jako

češtině

prostředek

působily

nebyly,
agrese".

Kromě

čárky

by

věty

této práce

s čárkami V. Jamek s interpunkcí neexperimentuje jako Michaux.
Ještě

jeden faktor

činí

v překladu Plumeovo okolí

méně

násilným a tím je přímá

řeč postav. V některých případech totiž po~tavy používají hovorové výrazy, tzv.
např.

language parlé,

policisté v kapitole "Plume v restauraci": C::a va chauffer, nous

vous prévenons. Jl vaudra mieux confesser toute Za vérité. Cen 'est pas notre premiere
affaire, croyez-le. Quand c;a commence a prendre cette tournure, c 'est que c 'est grave.
(142)- Varujeme vás, bude zle! Radši byste

poprvé, to nám

věřte.

Jakmile vezmou

věci

měl

jít s pravdou ven.

Neděláme

tu práci

tenhle obrat, je to opravdu vážné. (127).

V. Jamek zde oslabuje hovorovost

řeči, například

i tím, že užívá adverbia

vyššího stylu jakmile, opravdu. Také v replice dalšího policisty, jehož cogner je
přeloženo

jako tlouct, zvolil výraz stylisticky vyšší.

Právě

tyto posuny dodávají

češtině

čtyři

slova a

ráz "více na úrovni".
Ještě

jedna

věta.

se

zmiňme

o

překladu

Kurzíva má v těchto

kurzívy, v níž jsou v originále napsána
případech svůj

význam,

zdůrazňuje

totiž výrazy,

z nichž je patrný protiklad Plume versus ti druzí. Kurzívu v našich citacích
tučným

označíme

písmem:

Ce que vous avez Za dans votre assiette ne figure pas sur Za carte. (139) (Plume
v restauraci)- To jídlo, co máte na talíři, není v jídelním lístku. (126);

Ecoutez, dit-elle, je vous croyais plus de respect pour Za Reine, mais enfin puisque vous
en étes Za, je ne voudrais pas que cela nous empéchéit dans Za suite de nous entretenir

6

Řešení Patrika Ouředníka.

7

Řešení Patrika Ouředníka.
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du Danemark. (149) (Pl ume s královnou v posteli) - "Poslyšte, "
"čekala

Královně

jsem, že budete mít ke

dopracoval,

nechtěla

nicméně

víc úcty,

řekne

Královna,

když už jste to tak

bych, aby nám tohle bylo na závadu při našem dalším hovoru o

Dánsku. " (132);
C'est alors que le Roi entra I (149) (Plume přistižen s královnou)- A přesně v tu chvíli
vešel dovnitř Král. (132);
ll n y a plus aucun motif maintel'l'!ent pour que vous et eux occupiez des compartiments
distincts. (150) (Plume se s dalšími postavami

stěhuje

do kupé k mrtvým

Bulharům)

Už přece není žádný důvod, proč byste vy a oni měli sedět odděleně. (134).
Vidíme, že až na jeden případ překladatel kurzívu dodržuje. Ikonickou informaci
tedy zachovává. A to nejen u kurzívy, ale i u velkých písmem ve slovech Král a

Královna; ti jsou také

ztělesněním

útlaku Plumea.

Shrnutí:
Při překladu

vět

kratších

pozorujeme menší manipulaci s textem než u

souvětí,

avšak v dialozích se V. Jamkovi ne vždy daří věrně vystihnout vlastnosti postav. Řeč
"na úrovni", kterou

někdy

jeho postavy užívají, oslabuje z perspektivy celého díla

invazivnost a násilnost Plumeova okolí. Posuny u postav však nejsou obecným
pravidlem, je

potlačena

pouze mluva hovorová; jak jsme

viděli,

v rozhovoru s

bylo stylistické nasazení zachováno. Tyto posuny mají za následek, že text
čtenáře laskavěji,

než by

velmi obratná a pro

měl.

čtenáře

V. Jamek se

neprohřešuje

idiomů.

češtině,

jeho

působí

řešení

na

jsou

jasná a přirozená.

4.1.2 Překladfrazémů, ustálených spojení a obrazných
V analýze

proti

lékařem

původního

vyjádření

textu jsme se zmiňovali o tom, že Michaux používá mnoho

Idiomy a frazémy vznikají posunem původního významu jejich složek,

většinou

jde o posuny metaforické. Pokud se jedná o idiomy málo expresivní, slouží
k automatizaci textu, ty se
s. 772) Michaux
části.

někdy

silnější

nepoužívá idiomy celé, ale s hravostí vkládá do textu jejich

Vyhledali jsme na šedesát

překladatele. Rozdělíme

expresivitou text naopak aktualizují. (Grepl 1995,

je do

příkladů frazémů,

několika

skupin.
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na nichž

můžeme

pozorovat práci

Na začátek

zmiňme,

že se vyskytují

případy,

kdy

překladatel

nevolí

řešení,

které

se samo nabízí:

ne compte plus sur moi (161)- můžeš to u mě zabalit (140) (se mnou nepočítej);
mais examinez,

ďabord,

bien a votre aise (148) -

nejdřív

si to

pořádně prohlédněte,

dejte si načas (132) (podle libosti);
Jl était rampu de fatigue (167)- Pápěrka se necítil únavou (145) (zemdléval únavou).
Do první skupiny

patří

ty, u nichž využil ekvivalence nebo které nahradil jiným

spojením s použitím transpozice nebo modulace.

Tvoří přibližně třetinu

všech frazémů:

Expliquez vous une bonne fois. (142)- Povězte už konečně, co a jak. (127);
Qu 'a cela ne tienne, lui dit le chirurgien (160)- "Snadná pomoc,
vous avez trop de scrupules (160) -zbytečně si děláte

těžkou

mais tu en auras pour ton argent (167)- ale za svý peníze se

"řekl

chirurg (139);

hlavu (140);
teď pěkně poměješ

(144);

il serait fort avisé de se montrer, en bras de chemise, tirant de l 'aviron, exubérant de
vigueur (170) - by bylo prozíravé svléknout se do půl

těla

a jít si zaveslovat, aby ukázal,

jak[ ..] kvpí zdravím (146) (zde naopak neodpovídá idiom, který je podle slovníku Le
Petit Robert ve

francouzštině

považován za syntaktickou chybu en bras de chemise (jen

v košili));
Montrer de !a bonne volonté. (151)- Vyjít mu vstříc. (134);
Plume marcha les pieds au plafond, au lieu de les garder a terre (173) -místo aby
zůstal

nohama pěkně na zemi,

Pápěrka

už si vykračoval po stropě (149).

U této poslední ukázky je v originálu zajímavá hra, protože mít nohy na zemi je
ve

francouzštině

přechodný

spíše avoir les pieds sur terre. Pied-a-terre znamená byt pro

pobyt, smysl

hříčky

odpovídá i tomu, že

v místnosti. O celkovém řešení těchto

hříček

Pápěrka

se

přechodně

nachází

v překladu se zmíníme níže.

Dále se zde (velmi sporadicky) vyskytují

případy,

kdy je pouze vystižen smysl

frazému:

la premiere chase qui m 'est venue a l 'esprit (140)- první, co
ďun

mě

napadlo (126);

rienfont un monde (160) -z drobnůstky hned udělají nevímco (139);

j 'étais monté, oh, pour jeter un coup

ďoeil

(144)- já

vlastně

nastoupil, jen abych to tu

trochu okoukl (129);
sans se rendre compte le moins du monde (141)- vůbec si neuvědomil (127).
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Třetí,
přibližně

nejobsáhlejší skupinou jsou příklady o frazémy obohacené. Našli jsme jich

dvacet pět, uvedeme zde několik příkladů:

prenez vos affaires (143)- seberte si saky paky (129) (sbalte si věci);
en parfaite santé (144)- zdravý jako

řípa

(129) (naprosto zdravý);

il voyage continuellement (145)- cestuje dnes a denně (130) (cestuje neustále);
[on aj pasé des centaines des kilometres de rails par fous les temps (144) -nakladli,
slota neslota, na sta kilometrů kolejnic (129) (za každého
ils viennent vous parler

počasí);

a l 'estomac (151) -jdou si to vyříkat s vaším žaludkem (135)

(promluvit s vaším žaludkem);

cela deviendrait plutót difficile (153)- mohlo by to být po

čertech těžké

(135) (velmi

těžké).

Posuďme
příklady

originálu,

ve

nyní, jak V. Jamek pracuJe se skrytými idiomy. Nebudeme tyto

francouzštině uvádět,

např.

protože jsme je

podrobně

rozebrali

při

analýze

co se týče kapitoly "Trhání hlav". V původním díle jsme jich za pomoci

teoretické literatury odhalili dvanáct.
V překladu jsme neobjevili žádné idiomy po
jsme zato idiomy skryté.

Někdy

se

české

částech rozmístěné

do textu, našli

slovní hříčky nacházejí ve stejném úseku textu

jako ty francouzské:

Ils tenaient seulement a le tirer par les cheveux. Ils ne voulaient pas lui faire de
mal. Ils lui ont arraché la téte
vlasy.

Vůbec

mu

nechtěli

ďun

coup. (162) -

Měli

v úmyslu jenom ho zatahat za

ublížit. A rovnou mu utrhli hlavu. (141) -v češtině máme toto

ustálené spojení např. jako "za to ti hlavu neutrhnu";

Mais il faut la laver, car elle tache la main de celui
Ale

nejdřív

a qui on la donne.

(162) -

přenesený

význam

se musí umýt, jinak obdarovanému ušpiní ruce. (141) -

idiomu "ušpinit si ruce".
Frazémy, které nebylo možno umístit
obratně

přímo

do dané

části

textu,

překladatel

kompenzoval na jiných místech. Dalších takových kompenzací jsme objevili

šest. Je v nich použita část idiomu nebo ustáleného spojení:

Je serais curieuse de savoir ce qu 'un Dano i en pensera. (14 7) -Moc by mě zajímalo, co
na to jako Dán řeknete. (132) (opilý jako Dán);
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Oit trouver des tétes prétes

a offrir ? Oit trouver c;a sans trop ďhistoires? (163)- Kde

vzít hlavy na rozdávání? Kde vzít a nevraždit? (141) (nemám na rozdávání; kde vzít a

nekrást);
Ils luž mettent sur les genoux Ze bouquet de tétes. (164)- Položí mu ten hlávkový pugét
do klína. (142) (hlávkový salát);
Mais les tétes ne partent pas. Do bonnes tétes
přibité.

ďassassins.

(165)- Ale hlavy drží jako

Nepoddajné vrahounské palice. (142) (dubová palice);

ll y a des jours oit ils ne laisseraient pas passer une bofte de dix allumettes (170) - Tam
by v některé dny nenechali proklouznout ani

krabičku

s deseti sirkami (146)

(neproklouzne ani myš);
jamais elle ne rendit Za langue (172) - už nikdy ze sebe nevypravila ten jazyk (148)

(nevypravila ze sebe slovo).

Shrnutí:
Při

tomto

výraz zesiluje

průřezovém

zkoumání díla se potvrdila tendence, že

doplňováním idiomů

na místech, kde se ve

Potvrdily se nám tak výsledky z předchozích
kompenzovat o
část, případně

něco

částí

překladatel často

francouzštině

nenacházejí.

analýzy. Dále se V. Jamkovi

více než polovinu Michauxových skrytých

idiomů,

podařilo

jejichž jedna

všechny části, se nacházejí rozmístěny v textu.

4.1.3 Překlad básní v próze
Některé části

díla nebo celé kapitoly mají

ty bychom mohli nazvat
"Pápěrkovo vidění"

kapitoly

"Pápěrka

spíše o popis

básněmi

v próze.

lyričtější

charakter než ostatní;

Nejmarkantněji

a také obrazná pasáž o jídle v Bren Clubu.

na

obrazů

protože poskytují pro

stropě"

a

"Pápěrka

Zařadili

bychom sem i

v těchto se jedná

než o lineární naraci. Henri Michaux básní v próze využívá,
něj

tak

důležitou tvůrčí

svobodu. Ale hranice mezi epickými a

lyrickými kapitolami není ostrá. V části analýzy originálu jsme
působit

se odlišuje kapitola

neboť

mezi beznohými",

právě

jako groteska. Je to

obraz Plumea, chudáka

právě

zmiňovali,

že dílo

může

díky obraznosti, protože ve všech kapitolách najdeme

zesměšněného,

jak se "potácí" v

kapitoly jsouobrazem, jen některé jsou lyričtější než jiné.
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nějaké

situaci. Všechny

Posuďme

tedy ukázku z kapitoly "Pápěrkovo

Unfromage lent, jaune,

vidění":

apas de chevaux de catafalque, unfromage lent, jaune,

apas de chevaux de catafalque, circulait en lui-meme comme un pied du monde. C 'était
plutót une énorme mamelle, une vieille meule de chair et, accroupie se tenait sur une
région immense qui devait etre terriblement moite.
Sur Za gauche descendait Za cavalerie. Jl fallait voir les chevaux freiner sur !eurs
sabots de derriere. Ces cavaliers si jiers ne remonteraient donc jamais ? Non, jamais.
Et Ze chef faisait farce gestes de protestations, mais sa voix était devenue si
petite qu 'on se demandait qui aurait accepté de tenir compte de ce qu 'il disait, comme
si un grain de riz s 'était mis aparler.
Enjin, ils parurent s 'embourber et on ne les revit plus. Puis, tout a coup, comme
un déclic, comme un débrayage se fit dans l 'énorme chase molle et des débris rejetés de
tous cótés se forma apres un certain temps un ruban si long, si long et cependant si
ferme que toute Za cavalerie y aurait pu passer agrande allure. (157)
Táhlý žlutý sýr, vážným krokem pohřebního
krokem

pohřebního koněspřeží, převaloval

koněspřeží,

táhlý, žlutý sýr, vážným

se v sobě jako úžlabí

světa.

Bylo to spíš

obrovské ňadro, stará homole masa, a zaléhalo nedozírný kraj, který musel být příšerně
zapařený.

Po levici

sjížděla

kavalerie. Byl to ale pohled, ti

Takoví pyšní jezdci - což nikdy nepojedou
rukama na protest, ale hlásek
někdo chtěl

už takový

jak brzdí zadními kopyty.

? Nikdy! A velitel

slaboučký,

usilovně

rozkládal

bylo by s podivem, kdyby se

ohlížet na to, co říkal, to zrovna jako kdyby promluvilo zrníčko rýže.

Nakonec se
věci něco

měl

vzhůru

koně,

začali nějak bořit

a propadat, a už se neobjevili. Náhle v té

jako by spustilo, jako by povolilo, a z

nějaké době utvořil

útržků

měkké

odpadlých do všech stran se po

dlouhý pás, dlouhatánský, a přece tak pevný, že by se po

něm

i celá

kavalerie mohla tryskem prohánět. (138)

V překladu najdeme mnoho
kvantifikovat,

zaměříme

se

především

posunů,

na

účin,

ale nebudeme se je snažit

a

který v nás jednotlivé vize vyvolají. Pro

lepší pochopení našeho rozboru nutno uvést, že slovo
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určit

"věrný",

které používáme, nemá

značit

protiklad věrnost- volnost, ale

vyjadřuje

zde, že

překladatel vytvořil

obraz velmi

vevnitř

pomalu a

blízký tomu původnímu.
Obraz první: Vidíme hustou žlutou hmotu, která se
přerušovaně

dokola pohybuje a

tvoří

se v ní

těsto. Překlad:

vypadá asi jako velmi husté

prohlubně.

V naší interpretaci to celé

Tomuto obrazu

překlad

věrně

velmi

odpovídá, pouze najdeme rozdíl v pohybu hmoty: circuler je pohyb krouživý,
horizontální, převalovat se znamená spíše pohyb více vertikální.

Překladatel

interpretuje

nejasný obraz chevaux de catafalque jako pohřební koněspřeží.
Obraz druhý: Pod vlivem další
vemenem, nepevnou kupu masa, jež
proto pravděpodobně vlhká.
Obraz
přibržďují
nemůže.

třetí:

Překlad

věty

si

spočívá,

představíme něco

spíše

nad

opět

velmi

tohoto obrazu je

Nalevo sjíždí vojsko na koních,

zadníma nohama.

těžce,

Překlad

je

Tím, že se překladatel nesnažil

opět

někdo

velmi

mezi velkým prsem a

nějakou
věrný.

se se zájmem dívá, jak

přesný, přesnější

převést doslovně

oblastí, která je

koně

už snad ani být

sloveso falloir, nezatížil text a

perspektivu diváka svým řešením byl to ale pohled dokonale vystihl.
Obraz

čtvrtý:

Divák se ptá, zda jezdci,

kteří

mu

připadají

pyšní,

nepůjdou zpět

nahoru. Překlad: Úsek je přeložen opět velmi věrně, tázací věta což nikdy nepojedou
vzhůru? dobře

vystihuje pohled diváka.

Obraz pátý: Velitel rozhazuje na protest rukama, ale má pouze slabý hlásek.
Divák si

říká,

kdo by ho tak poslouchal, když je slyšet asi jako zrnko rýže.

Sloveso rozkládat
adverbiem

značí

usilovně.

Ve

pomalejší pohyb než rozhazovat, pohyb je ale
slově

Překlad:

zintenzivněn

rozhazovat je cítit hysterie, což by zde nezapadalo.

Bylo by s podivem obsahuje perspektivu diváka, tak jako v originále. Slovo

Věta

zrníčko

místo zrnko rýže podporuje dojem, že velitel byl opravdu malý.
Obraz šestý: Nakonec
neviděli. Překlad

je velmi

začali

věrný,

zabředávat

jezdci

do hmoty a už jsme je nikdy

tím že byla použita modulace a už se neobjevili,

nemusel překladatel konkretizovat, kdo je divákem.
Obraz sedmý: Najednou,

zčistajasna,

jako by se hmota na okamžik celá zastavila

a začaly z ní létat kousky, které se seskupovaly do stuhy, velmi dlouhé, ale pevné, že by
po ní mohla velmi rychle

přejet

celá jízda.

Překlad:

Výraz spustilo v

sobě

skrývá

význam velmi rychlé akce- déclic. Povolilo znamená, že došlo k zastavení. Snad jen
sloveso odpadnout nemá v

sobě

tu razanci jako rejeter, možná by bylo lepší použít
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z

útržků

odhozených do všech stran. Slovo pás odpovídá charakteristice pevný, volba
opět

mezi výrazy pás a stuha je
ukončený děj,

otázkou subjektivního

proto bychom volili pro poslední

větu

vidění.

spíše

řešení:

Aurait pu passer je
že se po

něm

i celá

kavalerie mohla tryskem prohnat.

Ukázka má vyšší stylistické nasazení dané délkou
knižního lexika,

např.

vět,

použitím passé simple

slovy catafalque, farce gestes, cavalerie.
např.

dodržení vysokého stylu
zastaralého lexika jako

Překladatel

tázacího zájmene což ve funkci

koněspřeží,

či

použil pro

modifikační částice;

bylo by s podivem; stylisticky vyššího lexika -

náhle, úžlabí, nedozírný kraj; inverze slovosledu- byl to ale pohled. Vysoký styl se mu
podařilo
řešení

času,

v

zachovat. Co se

než minulý

čas; věta

zní v překladu

sobě

týče

začali

práce s imperfektem a passé simple, nenabízí

ils parurent s 'embourber, v níž
se propadat. Sloveso

právě

dochází ke

začali označuje počátek děje,

má nárazovost a okamžitost, která mění ráz textu, jako je tomu ve
V kapitole analýzy originálu jsme se

ukázky,

především

vystihnout, v
měkkých

koněspřeží,
zapařený,

českém

souhlásek

úžlabz')

z nějž má

zmiňovali

prvního odstavce. I ty se

ř,

čeština

jiné

změně

takže

francouzštině.

o fonetických vlastnostech této

překladateli podařilo

v rámci možností

prvním odstavci pozorujeme opakování samohlásek á, ý, í a

ž,

ň,

působí
čtenář

š, které dohromady (podporované lexikem jako

pohřební

dojmem ponurosti, a celý odstavec má pointu ve

slově

také pocit odporu, jako je tomu v originále.

Druhá ukázka k rozboru je z kapitoly "Čestným hostem v Bren-klubu". Na
tomto

místě

se nacházejí paronomazie - Bren Club: bren I bran, le paté sentait l 'aisselle

!les selles:
L 'hóte

ďhonneur

mangeait lentement, méthodiquement, ne faisait aucun

commentaire.
La dinde était farcie

a l 'asticot,

la salade avait été nettoyée au cambouis, les

pommes de terre avaient été recrachées. L 'arbre

a grape:fruit

avait di1 croftre en

terrain de naphtaline, les champignons sentaient l 'acier, le páté sentait l 'aisselle. Le vin
était vin comme le permanganate. (171)
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Čestný host žvýkal pomalu, důkladně, a nevyjadřoval se.
Krůta měla

nádivku z

použité. Strom s grapefruity

červů,

salát omývali v kolomazi, brambory byly už jednou

kořenil zřejmě

v naftalínu, žampióny byly cítit železem,

paštika potem z podpaží. Víno se mělo k vínu asi jako hypermangan. (148)

Název Bren Club ponechal

překladatel
opět

paronomazii nebylo možné zachovat. Jinak se
nikoli

překládat

čtenář

slova. Francouzský

v původním stavu, am druhou
snažil vystihnout dojem z textu,

už z titulu kapitoly tuší, že se bude jednat o

nechutnou záležitost. Český čtenář to tuší již ze slova žvýkat. To, narozdíl od "jíst",
naznačuje,

že jídlo nebude žádná delikatesa. Obraz již jednou použitých brambor může
způsoby, nicméně

být vyložen více
obsaženo. Slovo

předžvýkané

to, že už je

někdo minimálně

nelze použít ze stylistických

k nežádoucímu opakování. Ale toto

řešení umožňuje

žvýkal, je ve

důvodů,

slově

aby nedocházelo

až takovou volnost interpretace, že

bychom v něm mohli najít i narážku na výkaly, které jsou skryty ve francouzských
paronymech. Velmi dobré

řešení

je žampióny byly cítit železem,

neboť

slovo ocel nám

konotuje spíše těžký průmysl a ne chuť kovu, kterou vystihuje železo. Řešení pot
něco nechutnější

z podpaží je o
byla

ukončena

potem je pro

než pouhý pot.

Věta

také

působí rytmičtěji,

než kdyby

pouze výrazy paštika potem. Neopakování slovesa paštika (byla cítit)

češtinu

stylisticky lepší. Možná by pro posílení nechutnosti ukázky, která

je v originále skrytá, mohlo v českém textu figurovat slovo lejno, ale nebudeme už do
této problematiky zabíhat detailněji.

Do této kapitoly
povzdechů

zařadíme

také

překlad

jedné stylisticky velmi vysoké

věty

a

nad tíhou lidského života: Aventures terribles, quels que soient vos trames et

vos débuts, aventures douloureuses et guidées par un ennemi implacable. (149) - Vy
strašná dobrodružství,

lhostejno už jak

zapředená

a jak usoukaná,

trýznivá

dobrodružství, jež s námi zahrává nesmiřitelný nepřítel. (133).
Stejně
Rejstřík

v

češtině

se i v

jako u

překladu obrazů

češtině výrazně

naprosto

přirozeně,

dodržet. I další ukázka je

enjin! (156) -Ach

teď žít!

vidíme, že

překlad

je velmi

věrný

liší od zbytku textu, a účin je tedy zachován.
což nebylo lehké v tak vysoké stylistické

přeložena

ach,

věrně:

velmi

konečně žít!

(137).
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originálu.

Věta působí

vrstvě

jazyka

Oh ! vivre maintenant, oh ! vivre

Následující replika je také
neurčitost mluvčího,
(Souvětí

za

a tudíž

významově věrná, nicméně

"stěžovatel"

třemi tečkami přidáváme

attaché au méme... tandis que tant
marcher tranquillement
lui. (173)světě si

a terre,

Smůla! Smůla

už

nernůže

nepovedlo se zachovat

být kdokoli, ale je jím Plurne.

pro lepší orientaci): Malheur ! Malheur toujours
ďautres

dans Ze monde entier continuaient

a

qui sitrement ne valaient pas beaucoup plus cher que

nalepená

věčně jen

na

něho ...

zatímco tolik lidí v široširém

dál klidně chodí po zemi, a přitom nemají o nic větší cenu než on. (149).
Fatigue ! Fatigue ! On ne nous láchera donc jamais ? (176) - Úmor! Úmor!

Copak to nikdy nepoleví? (150) - tato poslední stížnost, která
knihu, nám

nepřipadá

dosti výstižná, protože v

češtině

zároveň zakončuje

celou

není jasné, co má polevit.

Shrnutí:
Překladům

obrazných

vyjádření

a

obrazů

vytknout. Zcela jistě dodržel V. Jamek prernisu
na

cestě

mezi originálem a

přeformulovat

tak, že

český

téměř

jako takových nelze

Jiřího

Levého, že

překladem představí skutečnost.

Tuto

mc

překladatel tvůrčí

skutečnost

si

umí navíc

text dodržuje stylistické nasazení originálu. Využívá k tornu

transpozice (ne faisait aucun commentaire- nevyjadřoval se), konkretizace (l'aisselle-

pot z podpaždí, champignons- žampiony), modulace (douloureux- trýznivý).

4.1.4 Hodnocení překladu
V roce 1988 publikoval V. Jamek v revue Lettre Internationale

článek

"Traduire

dans une langue née contre". Je zajímavé se nyní podívat na to, jak překladatel popisuje
práci na

Michauxově

díle: "II y aurait ainsi une traduction en trois ternps: 1o se donner

une prerniere versi on de référence, sans prendre peur devant 1' allure

ď ernprunt

de la

littéralité ; 2° laisser courir sa langue en gardant un vague souvenir de la référence ; 3°
rajuster, au sein du texte, une fois son dynamisme établi, les élérnents dont le souvenir
serait devenu trop flou ; les trois ternps tendant
solutions sur un pian en entrainent sur

ďautres."

a colncider,

dans la rnesure ou des

Takový je tedy

Jarnkův

"recept" na

dobrý překlad.
V. Jamek přistupuje k textu velmi tvůrčím
ne slova. Vynikající
založený.

překlad

Pravděpodobně

způsobem

a snaží se

převádět

básní v próze jen potvrzuje, že V. Jamek je velmi

z tohoto

důvodu často
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originál zesiluje,

někde

obrazy,

literárně

je zesílení i

kompenzací. Je

těžké objektivně

stanovit

nejmarkantnější

posun v překladu. Z našeho

úhlu pohledu se jeví, že na mnoha místech obraznost ubírá na strohosti a jednoduchosti
vět,

takže text

působí

na

čtenáře

intelektualizaci. Ta není
přečtení

překladu

dovysvětlovat

příliš

o

něco

Obecně

s idiomy, s polysémií, za

.......

patrná z jednotlivých ukázek,

jako celku. Na

originál.

mileji a přívětivěji než originál, dochází k jeho

('.,/

ale

výběr

některých

můžeme

zřetelněji

vyplyne po

místech také nalezneme tendenci

V. Jamka ocenit za jeho profesionální práci

lexika, práci se syntaxí a

Naložil s Michauxem a Plumem velmi kreativním

vypravěčskou

způsobem,

na jejich

perspektivou.

svět

nazírá jak

jinak než ze svojí perspektivy- z perspektivy laskavého literáta. Domníváme se, že se
v překladu odráží jeho autorský styl, což by však bylo nutné doložit srovnáním s jeho
vlastními díly autorskými.
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)

i

4.2

Překlad

4.2.1

Patrika

Michauxův

Překlad
čtenář

nic

Ouředníka

styl a jeho vystižení v překladu

názvu v

nepředstaví,

Ouředníkově

podání zní Jistý Plume. Pod jménem si

zachován je jen fonetický efekt

v doslovu zmiňuje o možném překladu- Pírko,

proč

"těžkosti".

český

Ouředník

P.

se

jej nepoužil, neuvádí.

4.2.1.1 Pásmo vypravěče a nevlastní přímá řeč

Et vivement ils se placent aupres des morts et les soutiennent.
Ce n 'est pas tellement facile. Sept morts et trois vivants. On se cale entre des
corps froids et les tetes de ces « dormeurs » penchent tout Ze temps. Elles tombent dans
Ze cou des trois jeunes hommes. Comme des urnes qu 'on parte sur l 'épaule, ces tetes
froides. Comme des urnes grenues, contre les joues, ces barbes dures, qui se mettent a
croftre tout a coup a une vitesse redoublée.
La nuit a passer. Puis on táchera de déguerpir au petit matin. Peut-etre Ze chef
du convoi aura-t-i! oublié. Ce qu 'il faut, c 'est rester bien tranquille. Tácher de ne pas
réveiller son attention. Rester serrés comme il a dit. Montrer de la bonne volonté. Le
matin, on s'en ira en douce. Avant

ďarriver

a

la frontiere, Ze train ra/entit

ordinairement. La fuite sera plus facile, on passera un peu plus Zoin par Za fo ret avec un
guide. (151)

A spěšně přisedli k mrtvým a podepřeli je.
Není to tak snadné. Sedm mrtvých a
Hlavy

"spáčů"

se kývají. Padají na ramena

tři

živí. Vklouznout mezi vychladlá

tří mladíků.

na rameni, chladné hlavy. Podobny drsným urnám,

těla.

Podobny urnám, které neseme

tvář

proti

tváři

a strniska

vousů,

které teď rostou dvojnásob rychle!
Přečkat

noc. A za svítání se pokusit prásknout do bot. Možná na

zapomene. Zachovat klid. Nevzbudit nežádoucí pozornost.
Projevit dobrou

vůli.

A ráno se vytratit po anglicku.

Před

Vměstnat

ně

vlakvedoucí

se, jak

hranicemi vlak obvykle

zpomaluje. Útěk bude snazší, přejdou o kus dál lesem. Najmou si průvodce. (16)
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říkal.

První posun najdeme hned v první

větě.

Sloveso soutenir je ve

použito v nedokonavém významu, navíc v přítomném
není

důvod

používat minulý

čas -podepřeli je

čase.

Na

základě

francouzštině

francouzštiny

- a dokonavost slovesa neodpovídá ani

smyslu následujícího textu, v němž se celou dobu jedná o to, jak s mrtvolami naložit, a
tudíž celou záležitost nebylo tak snadné

vyřešit

tím, že by je prostě

výrazovým je také použití idiomu prásknout do bot. Má

silnější

podepřeli.

Posunem

negativní konotace než

sloveso déguerpir. Na druhou stranu, spojení vytratit po anglicku je velmi trefné. V páté
francouzské

větě

používá

překladatel
poněkud

proti významu, ale text je

místo Ze cou slovo ramena. Není to
ochuzen a

zlogičtěn.

Obraz Comme des urnes
tvář proti tváři

grenues, contre les joues, ces barbes dures - Podobny drsným urnám,
vousů

strniska

je v

češtině

nejasný,

zvláště kvůli

parataktickou spojkou a. V textu najdeme
přeložen

ještě

spojení posledních dvou

další ne zcela obratná

jako průvodce. Z originálu není sice jasné, odkud kam

je dosti

zřejmé,

výrazu

vměstnat

že utíkají

přes

se nám

častější

je doplnit jej

věty

guide je

postavy utéct, ale

slovník sice toto sloveso

krátké a

úsečné.

Takových

je v ukázce mnoho: Ce n 'est pas tellement facile. -Není to tak

snadné.; Sept morts et trois vivants. -Sedm mrtvých a
cou des trois jeunes hommes. - Padají na ramena
Přečkat

prvků

alespoň příslovečným určením.

Všeobecnou tendencí syntaxe je zachovávat
věrně přeložených vět

chtějí

řešení:

a

hranice, a jednalo by se tudíž o "převaděče". Taktéž užití

nepřipadá přirozené. Valenční

neuvádí, ale domníváme se, že

prohřešek

souvětí

noc. atd. Dvakrát je

jednoduchých. Tím je text

ještě

o

něco

tři

živí.; Elles tombent dans Ze

tří mladíků.;

(druhé a poslední)
málo

La nuit

rozděleno

úsečnější. Vykřičník

a passer.

do dvou

-

vět

na konci druhého

odstavce dodává textu na naléhavosti, ta ale v originále není. V případě obrazu s urnami
se

překladatel

věty,

ale výsledkem bylo zamlžení

vypravěče.

Do toho zapadá užití infinitivu

dosti držel struktury francouzské

smyslu.
V prvním odstavci je dodržen pohled

On se cale entre des corps - Vklouznout mezi
základě

zájmena on

přijatelná:

těla.,

urnes qu 'on parte sur l 'épaule -podobny urnám, které

neseme na rameni. Ve druhém odstavci ale pásmo
používání

infinitivů,

polopřímou.

i první osoba plurálu je zde na

řeči

objevují se však zájmena ve 3.

dodrženo není. Nevadilo by

osobě,

tj. jednalo by se o

Ta ovšem spadá do pásma vypravěče a ruší protiklad mezi
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řeč

řečí vypravěče

a

Při

postav.

vzdalují,

analýze originálu jsme

vypravěč

Efekt polopřímé
činností

uváděli,

vypravěč

a postavy se

sobě

neustále

se postavám vysmívá a z výšky se dívá na grotesku, kterou hrají.

řeči

je zde

opačný,

protože si ji můžeme vyložit jako

postav a snad i přitakávání tomu, co

Posuďme

že

vypravěčův

popis

dělají.

druhou ukázku:

Jl se rendit a Za Société Générale, fit passer sa carte au sous-directeur, mais
ayant été introduit, plutót que de montrer sa lettre de crédit, il jugea a propas de
s 'informer des principales curiosités de Za ville arabe, de Bousbir, et des cafés
mauresques, car on ne peut quitter Casa sans avoir vu Za danse du ventre, quoique les
femmes qui dansent soient juives et non musulmanes. Jl s 'informa donc de l 'endroit, se
fit conduire au café mauresque, et il avait déja une danseuse installé a sa tahle
commandant une bouteille de parto, quand il se rendit compte que tout c;a, ce sont des
bétises ; en voyage, avec ces fatigues inaccoutumées, il faut premierement se restaurer.
Jl s 'en alla donc et se dirigea vers Ze restaurant du Rot de Za Biere, dans Za ville
nouvelle; il allait s 'attabler quand il réjléchit que cen 'était pas tout, quand on voyage,
de boire et de manger, qu 'il faut soigneusement s 'assurer si tout est en regle pour
l 'étape du lendemain ; c 'est ainsi qu 'il convenait, plutót que de faire Ze pacha a une
tahle, de rechercher Ze plus tát possible l 'emplacement du bateau qu 'il devait prendre Ze
lendemain. " (169-1 70)

Zamířil

ředitele.

ve

do Všeobecné banky a požádal, aby odevzdali jeho navštívenku zástupci

Byl uveden k zástupci

městě čekají,

přeptal

a místo aby

se zástupce

ředitele

tamní maurské kavárny,
břišní

tanec, jakkoli jej

ředitele;

ale tu pomyslel na všechny pochůzky, které ho

předložil

platební

příkaz,

jak

měl původně

na pamětihodnosti a zajímavosti v arabské

neboť člověk nemůže

tančí

dost

dobře

v úmyslu,

čtvrti

Busbir a

navštívit Casu a

neuvidět

židovky a ne musulmanky. Zeptal se na adresu a vydal se

do maurské kavárny; ale když k němu
portského,

uvědomil

především

zotavit z neobvyklé únavy a

přisedla břišní tanečnice

a objednala láhev

si Plume, že to všechno jsou hlouposti: když člověk cestuje, musí se

U pivního krále v nové

čtvrti,

a pití ne ní všechno, a když je

náležitě

se posilnit. Vydal se tedy do restaurace

ale když se chystal zasednout k jídlu, pomyslel si, že jídlo
člověk

na cestách, musí především myslet na příští etapu a
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ujistit se, že je vše v pořádku. A spíše než lelkovat v hospodě, pomyslel si Plume, bylo by
lépe zajít do přístavu a podívat se, kde přesně se má zítra nalodit.

Ouředník

P.

pivního krále. V

i V. Jamek používají stejná vlastní jména Všeobecná banka a U

případě překladu

příkaz.

akreditiv, a ne o platební
banky jiné bance, aby ve
Platebním
řešeními

příkazem

se ale

nepoužívá

čtenář zřejmě

často,

Definice akreditivu odpovídá situaci v textu:

platnosti příkazu vyplatila určené

"příkaz

osobě určenou částku".

by musel platit Plume, což zamlžuje smysl scény. Nad

oběma

zarazí: nad akreditivem, protože se toto slovo v češtině

nad platebním

při překladu

dochází

lhůtě

lettre de crédit- příkaz k úhradě se jedná spíše o

příkazem

protože nezapadá do textu. K omylu
čtvrti

zajímavosti v arabské

zda by mohl být Busbir nazýván arabským

Busbir. Na internetu jsme

městem či čtvrtí. Při

nikdy použito charakteristiky ville arabe, je ve

zřejmě

zjišťovali,

jeho popisu však není

francouzštině

ponejvíce nazýván

"quartier réservé" a prostitutky navíc nejsou pouze Arabky. Busbir tedy nebude volný
přístavek

k ville arabe,jak interpretoval překladatel.

Výraz musulmanky je v češtině velmi neobvyklý, Slovník spisovné
neuvádí. Stylisticky text poněkud
neuvidět břišní

Casu a
věty

zatěžuje

i

překlad člověk nemůže

dost

češtiny

dobře

jej

navštívit

tanec, který vznikl kopírováním francouzské struktury. Význam

je navíc posunutý a oslabený, originál znamená člověk nemůže odjet z Casablancy,

aniž by

viděl břišní

čtenáře

taktéž zarazit.

tanec. Zkrácený název

činí

Podívejme se nyní, jaké
přidává dvě věty:

Zmínka o

Ouředník

ale tu pomyslel na všechny

pochůzkách

v originále).

P.

města

Přidání

protože to není první

češtinu běžný

není pro

posuny. Hned ve druhém

pochůzky,

které ho ve

se vyskytuje již dvakrát v textu, který ukázce

této

věty

případ,

vysvětlujeme

si

kdy tak

a mohl by

jako

městě čekají.

předchází

přidání prostředku

překladatel činí. Např.

souvětí

(a to i

opakování,

na konci naší ukázky se

dvakrát objevuje sloveso pomyslet si, v originále je ale réjlechir a convenir. Tak se toto
sloveso v odstavci vyskytuje hned
v první kapitole, kdy
nicméně

překladatel

třikrát.

(Ke

změně

u opakování dochází

místo dvou opakování používá

tři.)

i

Opakování lze

považovat za prostředek humoru a je jakýmsi skrytým aspektem textu.
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např.

souvětí

Ve druhém
přeptal

je dále

přidán

výraz zástupce

se na pamětihodnosti). Tuto tendenci
činí

Jak uvidíme dále v analýze,
zlogičtění

tak

v ukázce dochází k posilování výrazu
curiosités -

překladatel

přidané prostředky

slouží i

pamětihodnosti

můžeme

dosti

ředitele

(v originálu je pouze

nazvat jako
často

zlogičťování

textu.

i na jiných místech. Ke

odkazování jako tamní maurské kavárny. Dále
prostřednictvím přidaných

synonym: principales

a zajímavosti; se restaurer - zotavit a posilnit; il faut

s 'assurer- musí myslet a ujistit se.
K zesílení výrazu dochází i u dost

dobře

navštívit Casu,

náležitě

se posilnit.

Jinde jsou naopak výrazy vynechány: Jl s 'en alla donc et se dirigea - vydal se tedy;
rechercher Ze plus tót possible Z'emplacement du bateau- bylo by lépe zajít do přístavu.
Překladatel

také

někdy

používá stylisticky níže nasazené výrazy, než je tomu

v originálu: s 'attabler- zasednout k jídlu ("ke stolu") a předevšímfaire le pacha

aune

tahle -lelkovat v hospodě.
U námi podtržené výpovědi místo aby předložil platební příkaz, jak měl původně
v úmyslu,

přeptal

se zástupce

ředitele

dochází k modulaci, protože v originále je jiný

pohled: plutót que de montrer sa lettre de crédit, il jugea
Francouzština tedy

říká, že "přehodnotil

úmysl".

a propas

Překladatelova

de s 'informer.

modulace je obratná a

do textu se hodí.
Syntaktické
se

dělí

účinu

členění

je v překladu jiné než v originálu. První francouzské

do dvou, druhé je zachováno a

textu toto

než originál.

členění

Středníky

neškodí.

třetí

Překlad

se

člení opět

také obsahuje

jsou použity po

výpovědích

souvětí

do dvou. Domníváme se, že

středníky,

ale na jiných místech

Byl uveden k zástupci

ředitele

a

Zeptal se na adresu a vydal se do maurské kavárny. Tam se v originálu nevyskytují, ale
v češtině jsou možné a mají
po nich následuje

několik

Ale ve stejné situaci
věta

svůj účel. Ohraničují věty,

dalších vět o tom, co se tam

překladatel středník

nepoužil

v nichž Plume

dělo či

potřetí,

Vydal se tedy do restaurace U pivního krále v nové

dalšího

středníku

je tedy

formálně

dvojtečky,

pak používá tečku, jež odděluje poslední
dodržen,

způsob

co

běží

i když ve
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dorazil, a

Plumeovi hlavou.
francouzštině

čtvrti končí čárkou.

je:

Místo

českou větu. Počet středníků

jejich užití je v češtině možný,

která je oproti originálu přidaná.

někam

stejně

jako užití

Shrnutí:
Překladatel

velmi

ale manipulace jako

často

přidávání

a do velké míry manipuluje s textem. Celkovému
sloves a

zrněny

v syntaxi

výrazně

neškodí. Podíváme-li

se na celkový dojem z ukázky, uvidíme za Plurneovýrn chováním zmatek a text
komicky. Co
vyšších

poněkud

výrazů,

působí

i

zastírá charakteristické rysy originálu, je oslabování stylisticky

někdy

až tendence k hovorovosti (prásknout do bot, lelkovat

v hospode). Text je sice vtipný, ale

nepůsobí

tak

uhlazeně

jako originál. Nebýt

výrazových posunů, byl by účin ukázek velmi podobný účinu originálu.
ne vždy dodržuje

účinu

vypravěčskou

perspektivu,

čímž někdy

těchto

Překladatel

také

zasahuje do vztahu vypravěč

postavy. Často dochází k formulačním neobratnostern, které čtenáře ruší.

4.2.1.2 Monology postav

- Voila, dit-i!, étant pressé, je n 'až pas pris la peine de consulter la carte. J'ai
demandé a tout hasard une cótelette, pensant que peut-etre il y en avait, au que sinon
on en trouverait aisément dans le voisinage, mais pret a demander tout autre chase si
les cótelettes faisaient défaut. Le garc;on, sans se montrer particulierement étonné,
s 'éloigna et me l'apporta peu apres et voila... (139)
Plume s 'excusa aussitót.
- Voila, il était entré la pour se reposer un peu. Tout a coup, on luž crie a brulepourpoint : « Et pour Monsieur ? Ce sera... ? » - « Oh. .. Un back » dit-i!. « Et apres ?...

» cria le garc;on fciché; alors plutót pour s 'en débarrasser que pour autre chase : << Eh
bien, une cótelette ! »
Jl n y songeait déja plus, quand on la lui apporta dans une assiette ; alors, ma
fo i, comme c 'était la devant luž ... (140)
-Jl avait pris un rendez-vous avec un ami. Jl l 'avait vainement cherché toute la
matinée. Alors comme il savait que son ami en revenant du bureau passait par cette rue,
il était entré ici, avait pris une tahle pres de la fenétre et comme

ďautre

part l'attente

pouvait étre langue et qu 'il ne voulait pas avoir l 'air de reculer devant la dépense, il
avait commandé une cótelette; pour avoir quelque chase devant luž. Pas un instant il ne
songeait a consommer. Mais l 'ayant devant lui, machinalement, sans se rendre compte
le moins du monde de ce qu 'il faisait, il s 'était mis a manger. (141)

77

"Víte,"
Nazdařbůh

řekl,

jsem objednal kotletu,

nějakou

najdou

"pospíchal jsem a na jídelní lístek jsem se

v sousedství.

říkal

Ujišťuji

vlastně

nepodíval.

jsem si, kotlety budou mít, a pokud ne,

vás, že jsem byl ochoten objednat si

něco

jistě

jiného,

pokud by se kotlet nedostávalo. Číšník přijal objednávku, aniž by projevil překvapení, a
za chvíli mi kotletu přinesl... (7)
Plume se

okamžitě

omluvil.

Vešel do restaurace, aby si trochu
vykřikl:

odpočinul.

Najednou mu za zády

"A vy? Co si dáte? - "E ... pivo." -"A k jídlu?"

někdo

vykřikl rozzlobeně číšník.

A

on, aby se ho zbavil: " Třeba kotletu ... "
Už na to ani nemyslel, když mu přinesli na

talíři

kotletu, no a když už ji

měl před

sebou ... (8)
Domluvil si
věděl,

schůzku

s přítelem.

ho

marně

celé dopoledne. A protože

že přítel tudy chodívá kolem poledního z práce, vešel do restaurace a posadil se

ke stolku poblíž okna.

Nevěděl,

jak dlouho bude muset na

vypadat jako lakomec, který se vyhýbá
před

Sháněl

sebou.

uvědomoval,

Vůbec

co

útratě; řekl

přítele čekat,

a

si tedy o kotletu, prostě aby

nechtěl

měl něco

nehodlal jíst. Ale když už před ním ležela, mechanicky, aniž si vůbec

dělá,

Při překladu

se do ní pustil. (8)

citoslovcí je dvakrát vynecháno voila, takže se ruší efekt opakování.

Podívejme se, co je vynecháno dále. V poslední

větě

první ukázky chybí Le garc;on [. ..]

s 'éloigna, v další ukázce verbum dicendi a poslední věta v tomtéž odstavci je také
8

"okleštěna":

alors plutót pour s'en débarrasser que pour autre chase -A on, aby se ho

zbavil [. ..]. Posuny najdeme v následujících
(výsledkem je dojem
Vůbec

větší

případech:

Et pour Monsieur ? - A vy?

obhroublosti); Pas un instant il ne songeait a consommer. -

nehodlal jíst. (tento posun činí text více strohým a stylisticky jej o něco snižuje);

Et apres? -A kjídlu? (explicitace). Tyto posuny jsou založeny na významech, které se
v textu

implicitně

nacházejí, a nejdou tedy proti duchu textu. V poslední

pak dochází ke stejnému zesílení i oslabení jako u V. Jamka,
řešení.

8

V posledním odstavci si všimneme modulace comme

Shodně řeší V. Jamek i J. Veselý.
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neboť

větě

ukázky

je užito stejných

ďautre

part l 'attente

Nevěděl,

pouvait étre langue -

přidáno: přítel

do textu

jak dlouho bude muset na přítele

tudy chodívá kolem poledního z práce;

čekat.

Zdaleka nejvíc je

Ujišťuji

vás, že jsem byl

ochoten; Číšník přijal objednávku; nechtěl vypadat jako lakomec, který se vyhýbá
útratě;
těmito

když mu

přinesli

na

talíři

přidanými

vloženými a

prostě

kotletu,

měl něco před

aby

výrazy dochází v textu

opět

sebou. Se všemi
k vysvětlování a

zlogičť ování.

Najdeme i

několik

stylistických neobratností pramenících v prvním

z kopírování francouzské struktury, ve druhém z doslovného

překladu:

případě

sans se montrer

particulierement étonné -aniž by projevil překvapení, on en trouverait aisément dans Ze
nějakou

voisinage - najdou
neodpovídá
nepůsobí

českému

dvou

aktuálnímu

zmíněné

větnému členění,

vložení slova kotleta navíc
věc,

protože jde už o známou

a

tedy přirozeně, figuruje-li v rematické pozici.

Druhé a
používat

v sousedství. Již

věty

předposlední souvětí

kratší. I jednotlivé

středníků

je užita

jsou v češtině možné,
Vypravěčská

v přímé

nějakou v sousedství.

účin

a

rozčleněno

v rámci

tečka,

jeden

do dvou

souvětí
středník

vět- opět

jsou dosti krátké a

tedy tendence
úsečné.

je posunut, všechny tyto

Místo
změny

nijak nenarušují.

perspektiva je dodržena, pouze ve druhé ukázce chybí uvozovací

citoslovce, takže je o
přímou řeč

čárka

věty

je

něco méně

řeči:

říkal

emotivní. Druhé

souvětí

obsahuje uvozenou nevlastní

jsem si, kotlety budou mít, a pokud ne,

jistě

najdou

9

Druhá ukázka:
-Jl n 'est encore que trois heures et quart, dit-elle. En savez-vous autant sur le

Danemark que vous puissiez m 'en parter pendant une heure trois quarts ? Je ne serai
pas si exigeante. Je comprends que cela serait tres difjicile. Je vous accorde encore
quelque temps pour Za réjlexion. Et, tenez, en attendant, comme vous étes ici, je vais
vous montrer quelque chase qui m 'intrigue beaucoup. Je serais curieuse de savoir ce
qu 'un Danoi en pensera.

9

Shodně postupuje i V. Jamek: říkal jsem si, třeba ji budou mít, a když ne, donesou ji odvedle (126).
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J'ai ici, voyez, sous Ze sein droit, trois petits signes. Non pas trois, deux petits et
un grand Voyez Ze grand, i! a presque l 'air de ... Cela est bizarre en vérité, n 'est-ce pas,
et voyez Ze sein gauche, rien ! tout blanc !
Ecoutez, dites-moi quelque chase, mais examinez bien,

ďabord,

bien

a

votre

aise ... (147)

"Je teprve

čtvrt

byste mi o něm mohl

na

čtyři,

vyprávět

" praví královna. " Víte toho snad o Dánsku tolik, že

hodinu a

tři čtvrtě?

To od vás nemohu žádat. Poskytnu

vám ještě nějaký čas na rozmyšlenou. A víte co, když už vás tu mám, ukáži vám

něco,

co

mne trochu zneklidňuje. Zajímalo by mně, co si o tom myslí Dán.
Pohleďte,

jedno

větší.

zde pod pravým prsem mám

Vidíte, to velké vypadá

levým prsem nic, nic,

téměř jako ...

tři

malá znaménka. Tedy

Je to

vpravdě

dvě

malá a

podivné, ne myslíte, pod

sněhobílý!

Řekněte mi, co si o tom myslíte, ale napřed si je pořádně prohlédněte, vždyť

máme čas ... " (14)

Podívejme se, co

překladatel

vynechal,

změnil či přidal.

nepřeložil celou větu: Je comprends que cela serait tres difficile.
čekání.

V replice o levém prsu není v

češtině

chybí negace Non pas trois a je nahrazena
navíc není

převeden

V prvním odstavci

°Chybí také zmínka o

1

výzva voyez. V popisu

částicí

počtu

znamének

tedy Gedná se o snížení explicitnosti,

vtip, jenž se v této negaci nachází). Velký posun nastává v poslední

větě: Ecoutez, dites-moi quelque chase - Řekněte mi, co si o tom myslíte. Tato věta

v originále

značí,

že Plume je natolik ohromen, že není schopen slova. V překladu se

jedná o pouhou výzvu ke slovu. I adjektivum grand je nahrazeno pouhým
jsou silné posuny ve významu, kterých se
významu je také

překlad

dopouští

částice

Plumea, replika pak zní

téměř

Oslabením

něco,

co mne

jako verbální útok. Královna s1ce

Jedinou větu opomněl ve svém překladu i V. Jamek, také v tomto odstavci.
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Toto

snad, která působí z královniných úst jako

s Plumem vychytrale manipuluje, ale v originále na něj takto přímo

10

často.

quelque chase qui m 'intrigue beaucoup jako

trochu zneklidňuje. Jednou je přidána
zpochybňování

překladatel

větší.

neútočí.

opět

V ukázce se

tom myslí Dán. O

něco

vyskytuje

formulační

neobratnost: Zajímalo by

co si o

lepší by bylo co si o tom myslí takový Dán, protože ukazovací

zájmeno by více zohlednilo francouzský

neurčitý člen.

vždyť máme čas ... ,

která naprosto

bien a votre aise ... -

mně,

Povedená je naopak modulace
přesně

vystihuje realitu skrytou

za textem.
Překladatel
vykřičníku,

zde

věrně

dodržuje syntaktické

což je v jeho textu na

místě,

a dodržuje

členění.

počet

Zbavuje se jednoho

apoziopezí. Zachovává také

stylistické nasazení mluvy královny. Účin ukázky je věrně vystižen.

Shrnutí:
V těchto ukázkách se potvrdila tendence překladatele do velké míry manipulovat
Přidává

s textem.

a ubírá výrazy,

krátkých

vět,

takovým

způsobem,

text

činí

o

které by se daly bez

něco

že ne vždy

více strohým a v

zlogičťuje

a interpretuje, a to i v případě velmi

problémů převést téměř doslovně.

může

být jeho

mluvě

řešení

považováno za

účinu

se mu

daří

originál

překlad. Někdy

Plumea ne zcela dodržuje stylistické nasazení.

To neplatí v případě královny, jejíž vyšší styl mluvy
celkového

Nakládá s textem

poměrně dobře

převedl věrně.

Z hlediska

vystihovat, jen postavám

občas

ubírá na nonšalanci.

4.2.1.3 Dialogy postav

- Docteur, c 'est l 'index, vous savez, un doigt bien utile. Justement, je devais
écrire encore a ma mere. Je me sers toujours de l 'index pour écrire. Ma mere serait
inquiete si je tardais davantage a lui écrire, je reviendrai dans quelques jours.

c 'est

une femme tres sensible, elle s 'émeut si facilement.
- Qu 'a cela ne tienne, lui dit Ze chirurgien, voici du papier, du papier blanc,
sans en-téte naturellement. Quelques mots bien sentis de votre part lui rendront Za joie.
Je vais téléphoner pendant ce temps a Za clinique pour qu 'on prépare tout, qu 'il
n y ait plus qu 'a retirer les instruments tout aseptisés. Je reviens dans un instant ...
Et voila déja revenu.
- Tout est pour Ze mieux, on nous attend.
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- Excuser, docteur, fit Plume, vous voyez, ma main tremble, c 'est plus fort que
moi. .. eh ...
- Eh bien, lui dit Ze chirurgien, vous avez raison, mieux vaut ne pas écrire. Les
femmes s ont terriblement fines, les meres surtout. Elles voient partout des réticences
quand i! s 'agit de !eur fils, et d 'un rien, font un monde. (160)

"Promiňte,
chtěl

pane doktore, ale
Při

napsat dopis matce.

zneklidněna,

mě

kdyby ode

ukazováček je přece jen užitečný prst.

psaní používám

nedostala dopis.

ukazováček,

Přijdu

Zrovna jsem

víte. Matka by byla velmi

za pár dní. Je to citlivá žena, snadno

se rozruší. "
"Ale to je
Několik vřelých

maličkost," řekl

chirurg. "Tady máte papír, bez

hlavičky, přirozeně.

synovských slov jí vrátí radost ze života.

Já mezitím zavolám na kliniku, aby všechno

přichystali.

Nám už nezbude než

chopit se sterilizovaných nástrojů ... Hned jsem zpátky."
A už je zpátky.
" Všechno jde jako po drátku. Čekají nás. "
"Promiňte,
silnější

pane doktore, "

řekl

Plume, "ale vidíte sám, ruka se mi

třese,

je to

než já ... "
"Máte pravdu, " řekl chirurg. "Lepší bude nic nepsat. Ženy jsou hrozně citlivé,

obzvlášť matky.

A když jde o vlastního syna, vidí ve všem

nějaké

záhady. Ze všeho

dělají

kdovíco. (24)

V překladu je

opět

mnoho

výrazů přidáno

i ubráno.

významu: c 'est l 'index, [ .. } un doigt bien utile- ale

prst. Ve

francouzštině

je

ukazováček

Věta

ukazováček je přece

nová informace a toto

(Plume oznamuje doktorovi, že to je
jakoby nové informace.

Nejdříve zhodnoťme

ukazováček).

je devais écrire encore

V

jen

sdělení působí

češtině

posuny

užitečný

komicky

chybí toto oznámení

a ma mere -

zrovna jsem

chtěl

napsat dopis matce je oslabena o význam povinnosti, který není obsažen ve slovese
chtít.

Větší

v analýze

problém se objevuje

předchozího překladu,

při

použití slova matka. Tuto záležitost jsme

slovo matka

voient partout des réticences - vidí ve všem
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činí

text o

nějaké

něco méně

záhady - toto

osvětlili

osobním. Elles

řešení

neobsahuje

význam, že matky jsou starostlivé a vycítí, pokud jim syn

něco

tají. Záhady jsou

povrchnější.
Ouředník

P.

podtrhneme):
replika ze
Při

osmkrát

Promiňte,

začátku

přidává

(uvedeme pouze

pane doktore (tímto je

přidán

překlady,

přidaná

slova

prvek opakování, protože tato

ukázky je shodná s další replikou, která už je podložena originálem),

psaní používám

ukazováček,

víte; Matka by byla velmi zneklidněna;

Několik vřelých

synovských slov jí vrátí radost ze života. (explicitace resp. interpretace); ale vidíte sám;
Lepší bude nic nepsat.
Nyní co v textu chybí: Je me sers toujours de l 'index ukazováček;

časový

si je tardais davantage a lui écrire - kdyby ode

mě

Při

psaní používám

nedostala dopis (chybí

faktor); C 'est une femme tres sensible -Je to citlivá žena.; voici du papier, du

papier blanc - Tady máte papír; dvakrát chybí citoslovce - c 'est plus fort que moi...
eh ... , Eh bien (ochuzení o hezitace ).
Jazykové neobratnosti: Matka by byla velmi
pro

češtinu

typické, jedná se o interferenci,

"dělat si starosti"

11

•

zneklidněna-

přesné

a z hlediska

češtiny užívanější

je

Všechno jde jako po drátku je kontaminace vazeb, říkáme bud' ,jde

to jako po másle", nebo "jako na drátkách". Mluvu chirurga
poněkud

toto adjektivum není

překladatel

stylisticky

snižuje.

Druhá ukázka:

Et ils s 'en vont, suivis

ďun

regard qui ne dit ni oui ni non, suivis

ďun

regard

fixe.
- Oh moi, tu sais. Non I Tiens I Prends ma téte. Retourne avec, il ne Ia
reconnaítra pas. Jl ne les regarde méme pas. Tu lui diras ... : « Tenez, en sortant, j'ai
buté la-dessus. C'est une téte, il me semhle. Je vous l'apporte. Et ce sera suffisant pour
aujourďhui,

n 'est-ce pas ? ... »

- Mais, mon vieux, je n 'ai que to i.
- Alfons, alfons, pas de sensibilité. Prends-la. Alfons, tire, tire fort, mais plus
fort, voyons.

11

Použito v Jamkově překladu.
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- Non. Tu vois, r;a ne va pas. C 'est notre chátiment. Allez, essaie Ia mienne, tire,
tire.
Mais les tétes ne partent pas. De bonnes tétes

neříká

A odcházejí, sledování pohledem, který
upřeným

ďassassins.

(165)

ani tak, ani onak, sledováni

pohledem.

"Však víš ... Nel Mám nápad! Vem si mou a dones mu ji. Nic nepozná, ani se na
ně nepodíval. Řekneš mu: Jak jsem šel od vás, zakopl jsem o tohleto. Mám dojem, že je

to hlava. Tak vám ji nesu. A pro dnešek to
"Ale kamaráde,

vždyť já

stačí,

ne?"

mám na světě jenom tebe ... "

"No tak, no tak, žádné ciráty. Vemji. Tahej, tahej. No tak, pořádně!"
" Vidíš sám, nejde to. To je náš trest. Zkus to s mojí, tahej, tahej. "
Ale hlavy drží. Solidní hlavy vrahů. (28)

Překladatel

Allons, Allez),

Také

čímž

nepřekládá

vynechává citoslovce a výrazy s fatickou funkcí (Oh moi, Tenez,
ochuzuje text o kontaktní prostředky a

záporku non a u tire fort

následujících významových

posunů:

regarde méme pas - ani se na

(city). První dva posuny

ně

překládá

činí

postavy méně váhavými.

bez adverbia jako tahej. Dopouští se

il ne la reconnaftra pas - nic nepozná; i! ne les

nepodíval (nedívá); pas de sensibilité - žádné ciráty

účin neovlivňují,

to ale neplatí u posledního. Ten

činí

mluvu

postavy o něco obhroublejší a vztah mezi postavami je tak méně přátelský. Dále zesiluje
originál, když píše

vždyť

světě

já mám na

dopouští v případě To je náš trest (pro
výrazy tahej, tahej

nepůsobí přirozeně,

jenom tebe. Jazykových neobratností se

češtinu běžnější

je "to máme za trest"), také

protože pro takovéto výzvy by bylo

zapotřebí

přidat vykřičníky.

Shrnutí:
V překladu
kontaktní
češtiny

řeči

prostředky,

postav jsou
tato tendence

často

vynechána citoslovce, která slouží jako

zohledňuje

rozdíly mezi jazykovými systémy

a francouzštiny. Nejde navíc proti duchu textu, protože komunikace mezi

postavami není nikdy

vřelá

a neuvedení

jsme poznamenali výše, text

působí

o

výrazů

něco
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s funkcí fatickou tedy nevadí. Jak už

obhroubleji i

kvůli

užívání

negativně

zabarvených slov (matka, žádné ciráty). Jsou-li

věty

překladatel

je zachovává,

vypravěčské

perspektivy a

krátké,

ale i do nich vkládá "svoje" výrazy a činí významové posuny.

Zmiňme

se ještě o dalších záležitostech týkajících se

rázu textu. Po celkovém rozboru perspektivy v díle konstatujeme, že P.
řeči. Několikrát převádí,

vždy dodržuje druhy

přímou řeč

analýzy, možnou nevlastní

postavy a vypravěče, a ochuzuje tak
postav.

Kromě zmiňovaného

jak jsme ukázali v úryvku v první

o dimenzi

úryvku se tak

děje

ne

části

třetí osobě, čímž přibližuje

pomocí zájmen ve

čtenáře

Ouředník

vnitřních

myšlenkových

i v kapitole "Noc plná

pochodů

Bulharů"

a

"Trhání hlav".
Posuďme

královna,

nyní

Plumeo~a

Zároveň je

překlad

žena i

stereotypů.

lékař

překladu

Univerzální pravdu vynáší v

a tyto repliky v

češtině

opravdu

působí

komicky.

--/

vystižen i význam nátlaku na Plumea:

se tenir tout habillé dans une chambre, c;a fait tres guindé (147)- Setrvávat

oblečený

v ložnici působí opravdu škrobeně. (14);
Comme vous étes riche, vous n 'avez pas besoin de tant de doigts. (159)- Jste bohatý,
nepotřebujete

tolik prstů. (23);

Les infirmes c 'est méchant, c;a devient promptement sadique. (161 )- Mrzáci jsou zlí a
dřív

nebo později se z nich stanou úplní sadisti. (24).
Dále i replika královny

působí autoritativně.

V tomto

překladu

se také vyskytuje

stylistická neobratnost, protože je dvakrát použito sloveso moci v kondicionálu: De

toute fac;on ne restez pas debout, c 'est fatigant ; assis on s 'ennuie bientót, alors on
pourrait peut-étre s'étendre sur ce divan. (147) unavit.

Vsedě

se

člověk

záhy

začne

Nestůjte

tu takhle, mohl byste se

nudit, mohli bychom se tedy natáhnout na divan.

(13).
Již jsme zmínili, že

překlad

P.

Podívejme se nyní, jak pracuje s řečí

Ouředníka

něco

je o

policistů, kteří

obhroublejší a více strohý.

používají nižší

rejstřík:

(:a va

chauffer, nous vous prévenons. Jl vaudra mieux confesser toute Za vérité. Cen 'est pas
notre premiere affaire, croyez-le. Quand c;a commence
que c 'est grave. (142).- Jde do tuhýho, varujem vás.

aprendre cette tournure,

Uděláte

c 'est

nejlíp, když to vyklopíte.

Nejste náš první případ, na to vemte jed. A když to bere takovýhle obrat,

začíná

smrdět.

než je originál,

(9). V ukázce

zřetelně

vidíme tendenci
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činit

text

násilnějším,

to

vážně

např.

v případě confesser toute la vérité- vyklopit to; croyez-le - na to vemte jed; c 'est

que c'est grave-

začíná

to

vážně smrdět.

Tato tendence, tedy

činit svět

násilným, jde

v duchu díla.
V případě druhého policisty překladatel repliku také velmi posunuje: Ecoutez, je

n y peux rien. C 'est l 'ordre. Si vous ne parlez pas dans l 'appareil, je cogne. C 'est
entendu ? Avouez ! Vous étes prévenu. Si je ne vous entends pas, je cogne. (142) Helejte,

hlavě.

vás po
hlavě.

mně

do toho nic neni. To je rozkaz. Es li do toho telefónu nepromluvíte, praštim
Jasný?

Přiznejte

se! Varoval sem vás! Esli nepromluvíte, praštim vás po

(1 0). Pro vystižení nižší inteligence postavy jsou použity prvky nižší nespisovné

jazykové vrstvy. Čtenáře tyto netypické výrazy, které nevidí často v grafické podobě,
zarazí. Charakteristika postavy jako

nepříliš

inteligentního

člověka

je zde velmi

posílena, řeč postavy je mnohem hovorovější, až vulgární, ale opět jde v duchu díla. 12
Věta jeny peux

rien je významově posunutá, v originále znamená ,,já s tím

nemůžu

nic

udělat".

I v kapitole "Matka od devíti
proJeVUJe

nespisovnými

dětí!"

používají postavy obecnou

koncovkami,

zkracováním

češtinu,

samohlásek,

ta se

používáním

protetického v, ale také se objevují regionální výrazy jako zacálat (zaplatit). Tato mluva
dělá

z matky od devíti

dětí

opravdu odpornou a nechutnou osobu, jedná se tedy o

posílení charakteristického rysu postavy.
Kurzívu v textu P.

Král a Královna,
V této

čímž

části

Ouředník většinou

dodržuje, ne už tak velká písmena u slov

mizí symbolika útlaku na úrovni

zmíníme

ještě

další

dvě

narušování originálu jsme již mluvili
charakteristický rys, a tím je
Uveďme několik příkladů:

ikoničnosti.

vlastnosti

několikrát.

přidávání výrazů,

které nám

et plutót pour amorcer

překladu.

O stylistickém

Vztahuje se k němu další
připadají poněkud úřednické.

ďautres

questions que par goút

personnel (140) (Plume se omlouvá v restauraci)- spíš abych vybídl

číšníka

k nějakému

jinému návrhu než z nějaké osobní preference (8); le sommeil remet les questions aplus
tard (154)- ale spánek odročí otázky na později (19)- toto je vyšší stylistické nasazení
a

méně

obvyklá kolokace; on aurait méme été tenté de lui voir encore son attitude de

protestation (158) ("Plume má

12

vidění")

- Bylo by snad možné v ní vycítit

Trend je přesně opačný než u V. Jamka.
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původní

odmítavý postoj (21 ); qu 'žl faut soigneusement s 'assurer si tout est en regle pour
lendemain (170) -musí především myslet na příští etapu a ujistit se, že je vše v pořádku
češtině

(33) - toto slovo není v

obvyklé

při

plánování výletu na dovolené, spíše se

používá ve spojení se sportovními akcemi.
Posledním rysem

překladu,

V porovnání s předchozím
textu poměrně mnoho,
je pouze

každému,

několik

překladem,

nejméně

v

němž

jeden na každé

příkladů:

dalších

přechodný

již taktéž známým, jsou obraty, které text
se

téměř

dvoustraně. Některé

(říkáme

upřeným

ďun

jsme již uvedli, zde
může

"pominutí" nebo "pomatení

La contradiction et les méfaits apparaissent (154) repartent, suivis

nevyskytovaly, je jich v tomto

une inconscience passagere - to se

výpadek smyslů (9)

zatěžují.

vynoří

stát

smyslů");

se rozpory, následky; ils
vyčkávavým,

regard qui attend (165) - odcházejí sledování

pohledem (28); paralysé par le sang aussit6t amassé, entassé dans sa téte,

comme le Jer dans un marteau (173)- Napůl ochrnut návalem krve,
jako železo do kladiva (36). Vedle těchto
stejné výrazy, tedy

prohřešek

příkladů

stylistický.

najdeme

Nejviditelnější

někdy

řinoucí

i po

sobě

se do hlavy

se opakující

je v kapitole "Trhání hlav",

v originále se o opakování nejedná: Si on allait voir du c6té de l'étang. Dans un étang

on trouve quantité de choses. Peut-étre un noyé ferait-t-il l 'affaire. Dans un étang, on
s 'imagine qu 'on trouvera qu 'on voudra. Onen revient víte et !'onen revient bredouille.
(162) - Co kdyby šli k rybníku. V rybníku se vždycky najde spousta

věcí.

Takový

utopenec by jim pomohl z bryndy. Každý si vždycky myslí, že v rybníku najde spoustu
věcí.

Ale vracejí se s nepořízenou. (26). Na nás

poslední

souvětí

zkracuje

překladatel

na

působí

větu

tento

překlad

jako ochuzený,

jednoduchou, která

nezohledňuje

jazykovou hru originálu.

4.2.2 Překlad frazémů, ustálených spojení a obrazných
Popišme nyní, jak pracuje P.

Ouředník

vyjádření

s frazémy. Ve zhruba dvaceti

případech

je převádí ekvivalentním frazémem:

Ainsi la vie, toujours préte

a tirer son épingle du jeu, la quitta silencieusement. (172) -

A život, vždy připraven se ze všeho vyvléci, ji mlčky opustil. (35);
(:a va chauffer (142) -Jde do tuhýho (9);
Jl ne veut pas s 'attirer des histoires inutilement. (143)- Nechce mít oplétačky. (ll);
Jl était rampu de fatigue (167) -Byl schvácený únavou. (31 ).
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V některých
alespoň

případech

smysl výpovědi.

Děje

překladatel

tedy

frazémy dodržel, v jiných vystihl

se tak přibližně sedmkrát, např.:

sans que vous ayez pu faire un geste (138)- jste jí v tom nedokázal zabránit (5);
sans se rendre compte le moins du monde (141)- aniž si vůbec
ďoeil

j'étais monté, oh, pour jeter un coup

uvědomoval

(9);

(144)- Nastoupil jsem, abych se trochu

porozhlédl. (12).
Dvakrát není ani zachován význam idiomu:

ll s 'agira maintenant de marcher droit, hein ? (142)- Jasný, jo? (9);
Dans un stupide moment de distraction, Plume marcha les pieds au plafond, au lieu de
les garder a terre. (173)- Ve chvilce hloupé nepozornosti začal Plume chodit po stropě.
(173). 13
Nejpočetnější

skupinou jsou výrazy o idiomy

jich sedmadvacet, tedy zhruba

stejně

či

ustálená spojení obohacené. Je

jako u předchozího překladu. Zde zmíníme

několik

příkladů:

il serait fort avisé de se montrer, en bras de chemise, tirant de l 'aviron, exubérant de
vigueur (170) - bude nejlepší předejít zbytečným
veslice a navzdory

nočnímu

oplétačkám;

a shodil kabát, usedl do

chladu vesloval jako o závod, aby ukázal, že

vpravdě

srší

zdravím. (33);
On a pris celles qu 'il y avait. (164)- Vzali všechny, které byly k mání. (28);
dépeche-toi (167) -hoď sebou (31 );
des médecins ignorants qui pourraient bien empecher de manter

a bard une personne

en par(aite santé (170)- [ .. ]vám zakážou nastoupit na lad: i když jste zdravý jako ryba
(33).

13

Zde je zajímavé srovnat oba překlady. Na místech, kde se český idiom nenabízí a P. Ouředník jej

opisuje nebo

úplně

vynechává, V. Jamek

často

nahrazuje frazémem jiným: sans que vous ayez pufaire un

geste (138)- a nehnul jste prstem (Jamek, s. 125)- jste jí v tom nedokázal zabránit (5); ll s'agira
maintenant de marcher droit, hein ? (142)- Jasný, jo? (9). Srovnejme také

řešení

(163)- Zatím najde starou belu a

Teď pěkně

na rovinku, jo, a žádný legrácky! (Jamek, s. 127)

hříčky:

On en revient víte et on l'en revient bredouille.

slovní

může

být rád, že

s nepořízenou. (26).
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neníještě

starší. (Jamek, s. 141)- Ale vracejí se

V předchozím

překladu

jsme ilustrovali

důmyslnou

hru V. Jamka s idiomy.

P. Ouředník se skrytými idiomy nepracuje, systematicky nepracuje ani s polysémií. 14
Náhradou za Michauxovy jazykové hříčky jsou tedy v
české

idiomy

přidané

na jiných místech.

Některé

překladu Ouředníkově

pouze celé

idiomy (jde to jako po drátku) ovšem

nezní zcela česky.

Shrnutí:
Z rozboru

těchto příkladů

vyplývá, že

s idiomy: ekvivalenci, opisy, idiomy
jiné. Ani nelze

říci,

nohama na zemi"),

používá

někdy vůbec nepřekládá

různé

prostě

manipuluje všemi

nenacházejí.

Při

směry. Viděli

vytvářením

práci s idiomy

idiomů

češtiny

případě "zůstat

jsme, že velmi

často

se

na místech, kde se ve

někdy překladatel

níže, a to i používáním slovní zásoby obecné

druhy práce

a tam, kde nejsou, vkládá

že užije idiom vždy, když je to možné (vynechání v

objevuje tendence výraz zesilovat
francouzštině

překladatel

nasazuje dílo stylisticky

či

výrazů

s negativními

konotacemi.

4.2.3 Překlad básní v próze
Un fromage lent, jaune,

apas de chevaux de catafalque, un fromage lent, jaune,

apas de chevaux de catafalque, circulait en lui-meme comme un pied du monde. C'était
plutót une énorme mamelle, une vieille meule de chair et, accroupie se tenait sur une
région immense qui devait etre terriblement moite.
Sur !a gauche descendait !a cavalerie. Jl fallait voir les chevaux freiner sur !eurs
sabots de derriere. Ces cavaliers si fiers ne remonteraient donc jamais ? Non, jamais.
Et le chef faisait farce gestes de protestations, mais sa voix était devenue si
petite qu 'on se demandait qui aurait accepté de tenir compte de ce qu 'i! disait, comme
si un grain de riz s 'était mis aparler.
Enfin, ils parurent s 'embourber et on ne les revit plus. Puis, tout a coup, comme
un déclic, comme un débrayage se fit dans l 'énorme chase maZle et des débris rejetés de

14

Tam, kde V. Jamek vymýšlí ozvláštnění, P. Ouředník překládá doslovně, např.: Ils lui mettent sur les

genoux le bouquet de tétes. (164)- Položí mu ten hlávkový pugét do klína. (Jamek, 142)- Položí mu do
klína kytici hlav. (27).
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tous c6tés se forma apres un certain temps un ruban si Iang, si Iang et cependant si
ferme que toute Za cavalerie y aurait pu passer agrande allure. (157)
Pomalý žlutý sýr obíhal, podoben koni z katafalku, pomalý žlutý sýr obíhal,
podoben koni z katafalku,
koláč starého

uvnitř

sebe sama jako noha

světa.

Byl to spíš obrovský prs,

masa, jenž přikrčen klenul se nad širým krajem, v němž muselo být hrozné

vlhko.
Po levé

straně

sestupovala jízda.

Koně

brzdili pohyb zadními kopyty. Ti hrdí

jezdci tedy nikdy nevystoupí zpět? Ne, nikdy.
Velitel protestoval, ohrazoval se velikými gesty, avšak jeho hlas byl
slabší a nebylo jasné, jak by ho mohl vůbec
začalo

někdo

čím

dál

chtít vyslechnout; jako by zrnko rýže

mluvit.
Nakonec

zabředli

a slehla se po nich zem. Náhle v té obrovské

měkké věci něco

cvaklo, jako když se vypne motor, a z úlomků, vybuchujících do stran, se po chvíli
utvořila

dlouhá,

předlouhá

stuha, avšak natolik pevná, že by po ní jízda mohla cválat

tryskem. (21)

Rozeberme nyní jednotlivé obrazy, jak jsme je v našem vnímání stanovili
předchozí

při

analýze. Nebudeme zde znovu přetiskovat, jak si je představujeme.

Obraz první. Zde bychom uvedli sýr, podoben koni z katafalku - nedomníváme
se, že jde v originále o podobnost mezi sýrem a
v

češtině stejně

představit,

nejasný jako v originále. Noha

natož to

posuzování tohoto

přirovnat

překladu

koněm.

světa

Obraz

kůň

z katafalku je

je kalk, pod kterým si nelze nic

k pohybu sýru. Jediná interpretace, která nás

napadá, je, že se jedná o

čistý

při

surrealismus. To by nebylo

v rozporu s michauxovskou poetikou, ale taková interpretace by neodpovídala tomuto
originálu, po jehož přečtení si lze představit poměrně konkrétní obrazy.
Obraz druhý. Původní obraz dobře vystihuje spojení koláč starého masa. Řešení
souvětí jako

celku významově odpovídá originálu, nikoli však stylisticky a foneticky.

Obraz třetí.
tento

Koně

brzdili pohyb - slovo pohyb se v originálu nevyskytuje. Na nás

překlad působí poněkud

slovo motor. V této

větě

technicky,

zvláště

když

také chybí perspektiva diváka.
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později

v textu narazíme ještě na

Obraz

čtvrtý.

zpět?,

Objevuje se perspektiva diváka: tedy nikdy nevystoupí

protože chybí v předchozí

větě, působí

ale

v češtině jako neuvozená a neúplná. Sémanticky

je obraz věrně vystižen.
Obraz pátý. Velitel protestoval, ohrazoval se velikými gesty je ve

francouzštině

spojeno (Velitel se na protest ohrazoval velikými gesty), zde jako by se jednalo o

dvě

akce. Spojení avšak jeho hlas byl čím dál slabší je poměrně výstižné. Zato zbytek věty:
a nebylo jasné, jak by ho mohl
zatěžuje,
začátku

i když

s ním

původní

vůbec někdo

význam je obsažen.

překladatel příliš nepočítal

poněkud

chtít vyslechnout text stylisticky
Opět

je narušena perspektiva diváka, od
zřetelně

a zde ve výrazu nebylo jasné ji také

nevystihuje. Část jako by zrnko rýže začalo mluvit je negativně poznamenána
doslovným

překladem

fázového slovesa se mettre

a parler,

obvyklejší je sloveso

promluvit. 15
Obraz šestý. Aby bylo sloveso
příslovečným určením.

zabřednout

Slehla se po nich zem je obratný idiom,

nejeli po zemi, ale po sýru. Sloveso cvaknout je taktéž
výraz velmi

obtížně přeložitelný.

se nehodí do obrazu velké

měkké věci.

příliš

stuha. Ale poslední

věta

neodkazuje na minulost, za druhé, což je horší,
běhu odstupňované

tito jezdci

použité, protože déclic je

velká explicitace a dle našeho názoru

Taktéž sloveso vybuchovat je technického rázu.

Má v sobě pouze razanci pohybu slovesa rejeter.
předlouhá

obratně

nicméně

doplnění

Slovo motor se však v originálu nenachází. Je pravda,

že débrayage evokuje spojku, ale motor je

dlouhá,

úplné, vyžadovalo by

Elegantně působí řešení

je

opět

koně

velmi

mají

opakováním:

zavádějící.

čtyři různé

Za prvé,
chůze či

druhy

podle rychlosti: krok, klus, cval a trysk. Nemohou tedy cválat

tryskem.
V překladu jsme nenalezli ani žádné fonetické vlastnosti, jež by se daly
způsobem připodobnit

nějakým

originálu.

Druhá ukázka k rozboru je z kapitoly "Čestným hostem v Bren clubu". 16
L 'hóte

ďhonneur

mangeait lentement, méthodiquement, ne faisait aucun

commentaire.

15

Použito v Jamkově překladu.

16

Podtržené části se shodují s překladem V. Kafky.
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La dinde était farcie

a l 'asticot,

la salade avait été nettoyée au cambouis, les

pommes de terre avaient été recrachées. L 'arbre

a grape-fruit

avait díl croftre en

terrain de naphtaline, les champignons sentaient l 'acier, le paté sentait l 'aisselle. Le vin
était vin comme le permanganate. (171)
Čestný host pomalu, soustředěně jedl, beze všech komentářů.
Krůta
někdo

byla špikovaná

červy,

salát propraný v kolomazi, brambory už jednou

jedl. Citroník, který vydal tenhle grapefruit, vyrostl v půdě hnojené naftalínem,

houby páchly po oceli, paštika podpaždím. Víno bylo vínem z téhož titulu jako
manganistan. (34)

První
někdo

dvě souvětí

jedl není v

češtině

věrně

velmi

vystihují originál, i když brambory už jednou

elegantní. Slovo citroník je fakticky správné, jedná se podle
pěstovaný

slovníku o "subtropický strom

pro

šťavnaté

plody (citrony,

pomeranče,

grapefruity)". Konkretizace Citroník, který vydal tenhle grapefruit [. ..] však na laiky
působí spíše jako oxymoron. 17 Použití spojovacího výrazu z téhož titulu se taktéž nehodí

do poetického textu, jde spíše o výraz administrativní.
Tento
Nicméně

překlad, stejně

jako

překlad

odpor k popisovanému jídlu u

Plumeova vidění, nevystihuje poetiku autora.

čtenáře

Posuďme ještě překlad "vzletných" vět.

vyvolává.

18

Aventures terribles, quels que soient vos trames et vos débuts, aventures
douloureuses et guidées par un ennemi implacable. (149) - Vy strašlivá dobrodružství,
ať

už jsou vaše zápletky a

neúprosným

nepřítelem!

počátky

jakékoli, vy bolestná dobrodružství,

řízená

(15). Na textu je patrná snaha dodržet vyšší stylistický rejstřík,
1

ne vždy však úspěšná. U výrazu~ ať už jsou vaše zápletky a počátky jakékoli Je vystižen

1

obsah, ale konstrukce je poměrně složitá a celé

17

souvětí

Jako vhodnější jeví Jamkovo doslovnější řešení strom s grapefruity i Kafkova věta: Grapefruit vyrostl

nejspíše z naftalínové půdy.
18

"shazuje".

Podtrhujeme opět možnou inspiraci Kafkovým překladem.
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Oh I vivre maintenant, oh I vivre enfin I (156) -Ach!
Konečně

žít! (20)- použitím slovesa ve 3.

osobě

Teď

mohou žít! Ach!

Ouředník opět

plurálu P.

ruší efekt

"zmatení mluvčích".
Malheur I Malheur toujours attaché au méme ... tandis que fant
monde entier continuaient

a marcher tranquillement a terre,
světě, kteří

(36)- tento

překlad je významově

dans le

qui súrement ne valaient

Neštěstí! Neštěstí přikované

pas beaucoup plus cher que lui. (173) zatímco tolik jiných lidí na celém

ďautres

stále k témuž ...

kráčí poklidně po

nejsou o nic lepší,

zemi.

výstižný, není konkretizována postava, poněkud však

postrádá stylistickou lehkost.
Fatigue I Fatigue I On ne nous láchera donc jamais ? (176) - Únavo! Únavo!
Což nám nikdy

nedopřejí

klid? (38) - Zde

opět

Replika má dle naší interpretace odkazovat na
3.

osobě

překladatel

plurálu ale

konstatujeme významový posun.

těžký

lidský

úděl.

Užitím slovesa ve

podle kontextu odkazuje na mrzáky, kterým pomáhá

Plume na strom (z textu, který replice předchází).

Shrnutí:
Domníváme se, že překladatel se s Michauxovými obrazy nevyrovnal. Často
překládá
českému

čtenáři

vůbec

navodit

významově, většinou

že by vystihoval tu

se mu

nedaří

skutečnost,

žádný obraz. Když už
ji

dobře

perspektivu,
lze

důslednost

čímž
říci,

dílu,

alespoň

že obrazy

stěží

ve výše

vytvořené

celá pasáž tak působí

surrealističtěji

část

Nemůžeme

představy,

zmíněných

o

vystihne
něm říci,

které

vytváří

vypravěčskou

pochopitelné. Nedodržuje

replikách, ubírá na významu.

v překladu postrádají konkrétnost, promyšlenost,
obrazů

a vzájemnou provázanost

některou

"nasadit" stylisticky.

která je zobrazena v originále;

v češtině, jsou z našeho úhlu jen

Celkově

nemůže

slova a ne obrazy, mnoho jím užitých metafor dle našeho názoru

v originálu, jsou mnohem

nesourodější,

a

a je čtenářsky náročnější než originál.

4.2.4 Hodnocení překladu

Všechny posuny a
z posledních stránek však
(vedoucí

někdy

Překladatel

prohřešky
překlad

až k vulgarizaci)

jsme již

několikrát

zmínili výše.

Přes

kritiku

své kvality má. Nivelizace a posílení hovorovosti
některých částí

nejde zcela proti duchu textu.

zesílil a vyzdvihl jeden z rysů textu, jímž je agresivita a
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nepřátelství

okolního

světa.

Ale protože vyzdvihl jeden, musel

potlačit

jiný - vytrácí se subtilita a

inteligentní humor. Tento překlad tak opomíjí některé charakteristické rysy Michauxova
díla.
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4.3

Překlad Jindřicha

Překlad

3.

Pápěrka

má pouze

Veselého
pět

na cestách, 4. Noc

kapitol: 1. Poklidný
Bulharů,

člověk,

2.

Pápěrka

v restauraci,

5. Trhání hlav. Nebudeme tudíž moci použít

všechny ukázky, jež jsme analyzovali u předchozích překladů. Je-li v textu jiný,
dlouhý úsek, otiskujeme jej, v relevantních
překladatelů.

případech

pak uvedeme

řešení

vhodně

ostatních

Nemáme navíc k dispozici ty nejobraznější pasáže, posoudit můžeme tedy

nanejvýše práci s idiomy a s obraznými pojmenováními.

4.3.1 Michauxův styl a jeho vystižení v překladu
Pápěrka.

Titul knihy tentokrát zní Jakýsi

Jméno Je tedy shodné s

řešením

V. Jamka a jeho fungování jsme již popsali.

4.3.1.1 Pásmo vypravěče a nevlastní přímá řeč

Et vivement ils se placent aupres des morts et les soutiennent.
Ce n 'est pas tellement facile. Sept morts et trois vivants. On se cale entre des
corps froids et les tétes de ces « dormeurs » penchent tout le temps. Elles tombent dans
le cou des trois jeunes hommes. Comme des urnes qu 'on parte sur l 'épaule, ces tétes
froides. Comme des urnes grenues, contre les joues, ces barbes dures, qui se mettent a
croftre tout acoup a une vitesse redoublée.
La nuit

apasser. Puis on tachera de déguerpir au petit matin. Peut-étre le chef

du convoi aura-t-i! oublié. Ce qu 'il faut, c 'est rester bien tranquille. Tacher de ne pas
réveiller son attention. Rester serrés comme i! a dit. Montrer de !a bonne volonté. Le
matin, on s 'en ira en douce. Avant

ďarriver

a

Za frontiere, le train ra/entit

ordinairement. La fuite sera plus facile, on passera un peu plus !o in par !a forét avec un
guide. (151)

A honem si sedají vedle mrtvých a podpírají je.
Sedm mrtvých a
hlavy se

těm

tři

"spáčům"

živí, to není jen tak. Zaklíní se mezi vychladlá

stále bimbají. A naši
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tři

mladíci je mají

těla,

pořád

jenže

na krku.

Vychladlé hlavy jsou jako urny, když je nesete na ramenou. A jako zrnitým urnám, které
se vám opírají o
Je
zapomněl.

obličej,

jim začnou náhle růst vousy dvojnásob rychle.

třeba přečkat

noc. A pak se pokusíme za úsvitu zmizet. Možná že vlakvedoucí
Namačkat

Jenom je nutné zachovat klid. Snažit se nevzbudit pozornost.

jak nám to přikázal. A ráno po anglicku zmizíme.

Před

se,

hranicemi vlak obvykle zpomalí.

Útěk bude snazší. Přejdeme les o kousek dál. Najmeme průvodce. (90)

J. Veselý nejvíce ze všech

překladatelů

v tomto úryvku celkem šestkrát. Z toho

naši

tři

explicituje logické návaznosti

čtyřikrát přidává

na

začátek věty

vět,

a to

spojku a -A

mladíci ... , A jako zrnitým urnám ... , A pak se pokusíme ... , A ráno po anglicku

zmizíme. V originále najdeme paralelní konstrukci uvozenou spojkou comme, použití
spojek "a" v prvním odstavci bychom tedy mohli považovat za kompenzaci této
paralely. Vztah
pořadí

činí překladatel explicitnějším

i ve druhém

souvětí,

kde navíc

mění

francouzských jednoduchých vět a spojuje je: Sedm mrtvých a tři živí, to není jen

tak. Hned v následujícím

souvětí zaměňuje

spojku et s jenže: On se cale entre des corps

[. ..] et les tétes [. ..} penchent ... -Zaklíní se mezi vychladlá

těla,

jenže hlavy se [. ..]

bimbají.
Čtyřikrát je řešení expresivnější než originál: Ce n 'est pas tellement facile- To

není jen tak

(přidává

ustálený obrat); les tétes [. ..] penchent tout le temps - hlavy se

[. ..] stále bimbají (expresivní sloveso); Elles tombent dans le cou des trois jeunes
hommes - A naši

tři

mladíci ... (činí text

vřelejším

serrés comme il a dit- Namačkat se, jak nám to

a ruší odstup

přikázal

tři

mladíci je mají pořád na krku.

Rester

(interpretace a zesílení).

Pozoruhodnou hru významů najdeme v následující

stále bimbají. A naši

vypravěče);

části:

Přesně

hlavy se

těm "spáčům"

takto pracuje s polysémií

i H. Michaux, protože do textu zapadá jak přenesený, tak doslovný význam spojení "mít
něco

I

někoho

překládá

na krku".

J. Veselý dosti

Téměř

polovinu

věrně, např.

vět, většinou

samostatných i v rámci

souvětí,

On se cale entre des corps froids- Zaklíní se mezi

vychladlá těla; Comme des urnes qu 'on parte sur l 'épaule, ces tétes froides. - Vychladlé
hlavy jsou jako urny, když je nesete na ramenou.; La fuite sera plus facile - Útěk bude
snazší; Avant d 'arriver

a la frontiere,

le train ralentit ordinairement -

vlak obvykle zpomalí. Najdeme ale i dva

větší

hranicemi

významové posuny: Comme des urnes

grenues, contre les joues, ces barbes dures, qui se mettent
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Před

a croftre tout a coup a une

vitesse redoublée. - A jako zrnitým urnám, které se vám opírají o
náhle

růst

vousy dvojnásob rychle. - zde dochází ke

jednotlivými

částmi věty,

českou větu

protože

změně

chápeme jako

sémantických
"začnou

vousy, jako rostou zrnitým urnám". Takovéto přirovnání ale ve
posuny významu hodnotíme také
Přejdeme

překlad

obličej,

jim

vztahů

jim (hlavám)

francouzštině

přecházení

přívlastek

u

vousů

růst

není. Jako

lesa, ale hranice,
mění

která vede lesem. K posunu dochází i ve slovese oublier, kdy se

jako

mezi

on passera un peu plus Zoin par Za forét -

les o kousek dál. Dle naší interpretace nejde o

z předbudoucího na minulý, což

začnou

účinu příliš

nevadí. V překladu chybí

čas

několik výrazů,

- ces barbes dures - význam tohoto adjektiva je ale

částečně

pokryt adjektivem zrnité urny. Dále chybí Tacher de ne pas réveiller son attention. Snažit se nevzbudit pozornost., ale toto vynechání

nemění příliš

smysl

výpovědi. Věta

Montrer de Za bonne volonté. zůstala nepřeložena. Řešení průvodce považujeme stejně
jako v předchozím

překladu

nejsou navíc typicky

české,

za

méně

adekvátní než

objevují se v celém

"převaděč".

překladu,

spíše editorskou. Také dochází k malému stylistickému

jedná se

Použité uvozovky

nicméně

prohřešku

o záležitost

- opakování slov

v těsné blízkosti (zmizet).
Z úryvku je patrné, že

překladatel

se snažil dodržet délku vět,

přidáváním

text ale oproti originálu působí o něco více jako vyprávění a lépe plyne,

čímž

spojek

se snižuje

jeho strohost. Dodržena je nevlastní přímá řeč i vypravěčské pásmo.

Další souvislejší vypravěčský úsek je z kapitoly "Trhání hlav":
Jls tenaient seulement a Ze tirer par les cheveux. Jls ne voulaient pas lui faire de
mal. Jls lui ont arraché Za téte

ďun

coup. Súrement elle tenait mal. c;a ne vient pas

comme c;a. Súrement illui manquait quelque chase.
Quand elle n 'est plus sur les épaules, elle embarrasse. Jl faut Za donner. Mais il
faut Za laver, car elle tache Za main de celui a qui on Za donne. Jl fallait Za laver. Car
celui qui Z'a rec;ue, les mains déja baignées de sang, commence a avoir des soupr;ons et

il commence a regarder comme quelqu 'un qui attend des renseignements.
- Bah ! On !'a trouvée en jardinant ... On !'a trouvée au milieu ďautres ... On Z'a
choisie parce qu 'elle paraissait plus fraíche. S 'i! en préfire une autre ... on pourrait
aller voir. Qu 'il garde toujours celle-la en attendant ... (162)
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Chtěli

udělat

ho jenom zatahat za vlasy. Nemínili mu

jednou, utrhli mu hlavu. To asi

mizerně

držela.

Něco

nic špatného. Zatáhli

takového se přece nestává.

Určitě

mu něco scházelo.
Jenže když hlava nesedí na ramenou, tak překáží. Musí se

někomu

dát. Ale je

nutné ji omýt, jinak obdarovanému potřísní ruce. A obdarovaný, když má ruce celé od
krve, vás začne podezírat, z

očí

mu kouká spousta otázek.

No, našli jsme ji, když jsme ryli na zahrádce ... A bylo jich tam mnohem víc.
připadala

Vybrali jsme ji, protože nám
poohlédnout. Jen

ať si

čerstvá.

třetím

mírně

odstavci nalezneme jen

oslaben, je

můžeme

se

zatím nechá aspoň tuhle ... (93)

Tento úryvek je v podání J. Veselého velmi
a

Jestli chce jinou,

vzápětí

stěží několik

věrně přeložen. Například

nepatrných

posunů.

Je-li

někde

začátku

ihned vykompenzován, jako je tomu na

v prvním
význam
u sloves

tenir a - chtít a vouloir - mínit, nebo také po oslabení Sftrement - To asi je zesíleno
následující adverbium mal -

mizerně.

V

překladu opět

laver. Ve druhém odstavci již vidíme zesílení výrazu:

chybí jedna

přidaná

věta:

Jl fallait la

personifikace když hlava

nesedí na ramenou a stylisticky vyšší výraz obdarovanému potřísní ruce.
Zajímavé je posoudit
zde totiž

nejednoznačný,

lui

hlavu. Interpretace záleží na
odkaz na osobu

(Určitě

mu

větu

Surement il lui manquait quelque chase. Originál je

může

odkazovat jak na

překladateli,

něco

osobu, tak na

který musí konkretizovat. J. Veselý zvolil

scházelo.), což je podle nás logické, protože

v textu se již tři takto odkazující zájmena vyskytla.
Obtížná byla pasáž commence

věty přívlastkové

dříve

19

a avoir des soupc;ons et il commence a regarder

comme quelqu'un qui attend des renseignements. Tu
že místo vedlejší

dříve zmíněnou

vyřešil

J. Veselý jako jediný tak,

zvolil parataktické spojení s obrazným

vyjádřením

... vás začne podezírat, z očí mu kouká spousta otázek. 20 V posledním odstavci je
19

V. Jamek naopak mluví o hlavě- Určitě nebyla docela v pořádku. (141)- stejně jako P. Ouředník

Určitě v

20

ní něco

chybělo

(26).

Další dva překladatelé se více drží francouzské struktury a text explicitují- a zadívá se na vás jako ten,

kdo

očekává vysvětlení

vysvětlení (Ouředník,

(Jamek, s. 141),

začíná

mít podezření a dívá se na

s. 26).
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ně,

jako by

čekal nějaké

přímá řeč

v originále

řeči polopřímé.

protože na

J. Veselý

začátku

předpokládá?

1

pomlčkou,

překládá

odstavce se

v posledních dvou

bez uvozovek, což v

evidentně

souvětích přechází

češtině

není zcela ideální,

přímou řeč,

jedná o

do

která uvozovky

V porovnání s překladem V. Jamka však řešení bez uvozovek více

obě části

udržuje

s uvozovací

textu pohromadě. Tento odstavec není jednoduché

nicméně například

poslední věta překladu J. Veselého je velmi

zatím nechá ... ) a v polopřímé řeči tak působí velmi výstižně.

dobře

převést

do

češtiny,
ať si

uvozena (Jen

22

V originále je patrná hra se slovesem tenir, které se vyskytuje dvakrát, jednou
s významem abstraktním a jednou doslovným. Taktéž lze postřehnout velmi jemnou hru
se slovy sang - renseignements: renseignements
1985, s. 151 ).
krveprolití.

21

23

Hříčka

připomíná

resaignements (Bertho

dodává textu význam, že ten, který hlavy dostává,

očekává

nové

J. Veselý přidává spojku když, ale i tak se dá vedlejší věta vyložit i jako

Uvozovky nepoužívá ani P. Ouředník, dodržuje je naopak V. Jamek a před polopřímou řečí je

ukončuje: "Ále, našli jsme ji, když jsme dělali na zahrádce ... Našli jsme ji vedle spousty dalších ... Vzali

jsme tuhle, protože vypadala
klidně
části,
22

nejčerstvější."

řešení způsobuje,

nechá tu, co má ... Toto

chtěl

radši jinou ...

že odstavec je

půjdou

se podívat. Zatím

poněkud nepřirozeně rozdělen

na

ať

si

dvě

které spolu ale v originále úzce souvisejí.

P. Ouředník nedodržuje druh řeči a ihned začíná s překladem ve 3. osobě plurálu, takže paradoxně

nevadí, že uvozovky chybí.
účin jde

Překlad

navozuje dojem odcizení, postavy se v

řeči

vzdalují samy sobě, takže

v duchu díla. Také spojení hlava na hlavě v následujícím překladu je kreativní a trefné: No! Našli

ji, když okopávali záhony ...
Jestli by

uprostřed jiných ... hlava

chtěl raději nějakou

nedokončených vět,

znamenají

v tomto

nedokončenou

J. Veselý dodržuje pouze

překladu

hlavě ...

vybrali tuhle, protože vypadala

řeč.

méně,

ale protože

což se ukazuje jako

ať

V tomto
dvě

nejméně

překladu

jsou v pásmu

čerstvěji.

si nechá tuhletu ... Co se

nepůsobí přirozeně,

je jich mnoho a

myšlenku, vzrušenou

dvě,

na

jinou ... můžou se porozhlédnout. Zatím

V. Jamek má apoziopezí jen o jednu
23

Pokud by

protože

ale nemluví

týče

tři tečky běžně
přímo

postavy.

přímé řeči, působí přirozeněji.

rušivé.

Z hlediska významového řeší souvětí nejvěrněji P. Ouředník, protože i díky vynechání slovesa

vystihuje ve volném
odpovídalo významu
má s krví co do

přívlastku

přidanému

v Michauxově

činění častěji- měl předtím,

dali, ruce už celé od krve,
přidává

smysl, že obdarovaný již mohl mít ruce od krve

začíná

hře

se slovy, že se

má nyní a

očekává

pravděpodobně

jedná o

To by

někoho,

kdo

další krveprolití: Protože ten, komu ji

mít podezření a dívá se na ně, jako by čekal nějaké vysvětlení. V. Jamek

adverbium hned: Protože když ji někdo dostane a hned má ruce od krve,

a zadívá se na vás jako ten, kdo

předtím.

očekává vysvětlení.

vzklíčí

- a tím už na minulost neodkazuje.

99

v něm podezření,

stav minulý: A obdarovaný, když má ruce celé od krve, vás

začne

podezírat, z

očí

mu

kouká spousta otázek.

Shrnutí:
Z uvedených ukázek vyplývá, že J. Veselý dodržuje délku
úsečnost. Přidává

originál.
výrazy.

Překlad

konektory,

nejčastěji

je také stylisticky

Překladatel

dodržuje typy

spojku a,

Na druhou stranu, i na tak malém úseku se mu
hru s významy (A naši

tři

čímž dělá český

pestřejší, neboť někdy

řeči, někdy činí

vět

i jejich strohost a

text plynulejší než

jsou použity

významové posuny,

daří obratně

expresivnější

např. přejít

les.

používat michauxovskou

mladíci je mají pořád na krku.).

4.3.1.2 Monology postav

- Voila, dit-i!, étant pressé, je n 'ai pas pris !a peine de consulter !a carte. J'ai
demandé a tout hasard une cótelette, pensant que peut-étre il y en avait, ou que sinon
on en trouverait aisément dans le voisinage, mais prét a demander tout autre chase si
les cótelettes faisaient défaut. Le gan;on, sans se montrer particulierement étonné,
s 'éloigna et me l'apporta peu apres et voila... (139)
Plume s 'excusa aussitót.
- Voila, i! était entré la pour se reposer un peu. Tout a coup, on lui crie a brúlepourpoint : « Et pour Monsieur ? Ce sera... ? » - « Oh. .. Un bock » dit-i!. « Et apres ?...

» cria le garc;on faché; alors plutót pour s 'en débarrasser que pour autre chase : « Eh
bien, une cótelette ! »
Jl n y songeait déja plus, quand on !a luž apporta dans une assiette ; alors, ma
foi, comme c 'était !a devant luž ... (140)
-Jl avait pris un rendez-vous avec un ami. !ll 'avaít vainement cherché toute !a
matinée. Alors comme i! savait que son ami en revenant du bureau passait par cette rue,
i! était entré ici, avait pris une tahle pres de !a fenétre et comme

ďautre

part l'attente

pouvait étre langue et qu 'žl ne voulait pas avoir l 'air de reculer devant !a dépense, i!
avait commandé une cótelette; pour avoir quelque chase devant lui. Pas un instant i! ne
songeait a consommer. Mais l 'ayant devant lui, machinalement, sans se rendre compte
le moins du monde dece qu'ilfaisait, i! s'était mis a manger. (141)
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"Podívejte se, já jsem

spěchal.

Na jídelní lístek jsem se ani nepodíval a

čirou

náhodou jsem si objednal kotletu. Myslel jsem si, že ji možná máte, anebo ji seženete
někde

v okolí. Ale kdyby snad kotleta nebyla, mohl jsem si objednat cokoliv jiného.

Číšníka to vůbec nepřekvapilo, za chvíli mi ji přinesl, a ... (88)
Pápěrka

se začne

okamžitě

omlouvat.

Vešel do restaurace, aby si trochu vydechl, když tu náhle na

něj někdo křikne:

"A pán si dá? No co? ... " - "Tak pivo. " "A k tomu?" Číšník se nazlobil. Tak nejspíš,
aby se ho zbavil: "No tak kotletu!"
Když mu ji přinesli, už na to ani nepomyslel ... Jenže už byla na talíři ... (88)
Domluvil si
věděl,

schůzku

že se přítel vrací z

s přítelem.

úřadu

Vůbec

nechtěl

vypadat, že nemá na útratu, objednal si

ho ne napadlo, že by se snad do ní pustil. Když ji však měl před sebou, tak
neuvědomil.

se do ní zakousl. Mechanicky, ani si to

V oblasti syntaxe se

opět

Překladatel nejčastěji vytváří souvětí

vyskytuje hned

třikrát:

čirou

(88)

dělit některá souvětí

projevuje tendence

Tak je tomu v prvním odstavci, kde druhé

nepodíval a

ho hledal celé odpoledne. A protože

touhle ulicí, zašel si sednout sem, vybral si stůl u okna,

a protože to mohlo dlouho trvat a on
kotletu.

Marně

souvětí

zviditelněn

v originále a na nás

a kratší
působí

věty

Na jídelní lístek jsem se ani

tři

jsou potom ve dvou posledních

věty,

osobně

z

něj

protože v

přibližně

voila na

měl před

ho ne napadlo, že by

samozřejmě útržkovitější

než

Plume působí trochu jistějším dojmem. Tento dojem se

češtině

stejný

Vůbec

sebou, tak se do ní zakousl (tady je navíc

vztah následkový). Text je

máme

obecně

čas. Důsledkem

pozvolna. Diskurz z krátkých

"bodrým" dojmem. Tento

překlad

jiných.

náhodou jsem si objednal kotletu. [ .. .]Ale kdyby snad kotleta nebyla,

se snad do ní pustil. Když ji však

jakékoliv délky,

tří

spěchal.

odstavcích: Když mu ji přinesli, už na to ani nepomyslel ... ;

pojí s rytmem

do

v prvním odstavci se takové

mohl jsem si objednat cokoliv jiného. Další

oproti originálu

rozděleno

vět.

větách,

o dvou

Podívejte se, já jsem

je v překladu

do více

účin

tendenci

věnovat čtení vět, ať

toho je, že delší

vět, právě

je podpořen i

už

věty čteme překotněji

jako v překladu J. Veselého, pak

některými

posuny. Mezi

ně

se

řadí

prvního citoslovce voila jako podívejte se, vynechání opakovaného citoslovce
začátku třetího

odstavce a vedle toho i užití
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expresivnějších výrazů:

il s 'était

mis a manger -tak se do ní zakousl; il ne songeait a consommer-

Vůbec

ho nenapadlo,

že by se snad do ní pustil; Le garc;on, sans se montrer particulierement étonné - Číšníka
to

vůbec nepřekvapilo;

pour se reposer un peu- aby si trochu vydechl; il était entré ici,

avait pris une tahle pres de Ia fenetre -zašel si sednout sem, vybral si stůl u okna. Mezi
prvky zvyšující Plumeovu jistotu také počítáme konkretizaci zájmene on v následujícím
souvětí:

pensant que peut-etre il y en avait, ou que sinon on en trouverait aisément dans

Ze voisinage - Myslel jsem si, že ji možná máte, anebo ji seženete
Překladatel

používá 2. osobu plurálu a Plume zde vrchního

Pozorovat

můžeme

přímo

někde

v okolí.

oslovuje.

manipulaci s logickými vztahy: Jl n y songeait déja plus,

quand on Ia lui apporta dans une assiette- Když mu ji přinesli, už na to ani nepomyslel.
Tímto se stírá moment překvapení, kdy Plume už
Několik výrazů
souvětí

bylo vynecháno,

např.

"zapomněl

a najednou ji přinesli".

verbum dicendi v prvním francouzském

a další podtržené výrazy: on en trouverait aisément dans Ze voisinage - ji

seženete někde v okolí; Le garc;on [. ..] s 'éloigna et me l 'apporta - Číšníka to vůbec
nepřekvapilo, za chvíli mi ji přinesl; cria Ze garc;on ftiché- Číšník se nazlobil ... (zde
může

být kompenzací zesílení výrazu v

přímé řeči číšníka

Et pour Monsieur ? Ce

sera... ? -A pán si dá? No co? ... ). Z překladu se zdá, že tato
překladatel

za

účelem

nepřekládá příslovečné určení

Výraz odpoledne je
překlad dodatečně

vět. Zřejmě

zkrácení

důvodů

vynechává

také dvakrát

devant lui v posledním a předposledním odstavci.

pravděpodobně překlep,

protože J. Veselý v tištěné verzi

rukou opravil na dopoledne.

Druhá ukázka je z kapitoly
vyhodí z vlaku a

ze stylistických

slůvka

předkládají

mu

"Pápěrka

na cestách" a začíná ve chvíli, kdy

důvody, proč

se

nemůže

Pápěrku

svézt. U této ukázky používá

Michaux neobvyklým způsobem interpunkci:

Et si on Ze jette hors du train : « Ah I Alors vous pensez qu 'on a chauffé depuis
« trois heures cette locomotive et attelé huit voitures pour transporter un jeune homme

«de votre áge, en parfaite santé, qui peut parfaitement étre utile ici, qui n 'a nul besoin
«de s 'en aller la-bas, et que c 'est pour c;a qu 'on aurait creusé des tunnels, fait sauter
« des tonnes de rochers a Ia dynamite et pasé des centaines de kilometres de rails par
« tous les temps, sans compter qu 'il faut encore surveiller Ia ligne continuellement par
« crainte des sabotages, et tout cela pour ... »
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«Bien, bien. Je comprends parfaitement. J'étais monté, oh, pour jeter un coup
« ďoeil I Maintenant, c 'est tout. Simple curiosité, n 'est-ce pas. Et merci mille fois. » Et

il s'en retourne sur les chemins avec ses bagages. (14 3)

A když ho vyhodí z vlaku:
tři

"Tak vy si myslíte, že jsme

hodiny topili pod kotlem a připojili osm

jen proto, abychom vezli takového zdravého mladíka jako vy, který
užitečný

tady, a

vůbec nepotřebuje

někam

jezdit

vyhodili tuny skály dynamitem, položili stovky

být velice

jinam? A proto že jsme vrtali tunely,

kilometrů

psím počasí? A to už vůbec nemluvím o tom, že musíme
může

může

vagónů

kolejí,

ať

bylo hezky, nebo ve

trať neustále

hlídat, protože se

objevit nějaký sabotér. A tohle všechno pro ... "
"Tak dobrá, já vám rozumím. Nastoupil jsem,

prostě zvědavost,

Děkuju

že ano.

chtěl

jsem se jen podívat. No,

nastotisíckrát. "

A vystoupí se všemi zavazadly. (89)
Překladatel opět zkracuje věty, zjednoho souvětí udělal čtyři.

snaží

věty

kondenzovat, jak vidíme

např.

24

Navíc se ještě

v této ukázce: pour transporter un jeune

homme de votre áge, en parfaite santé - abychom vezli takového zdravého mladíka jako
vy, kdy z volného

přívlastku dělá těsný.

Navíc je

opět

vynechána

věta-

Maintenant,

c 'est tout. Otazníky, které vkládá, dodávají textu na naléhavosti, a na Plum~~ je tak
·-~.J

kladen tlak Gako v originálu).
povedených

obratů:

Překlad

je

celkově

topit pod kotlem, ve psím

dosti

věrný

počasí.

a zahrnuje

několik

S interpunkcí J. Veselý

větší

množství ukazovacích zájmen,

která spolu se spojkou proto text stylisticky

zatěžují:

A proto že jsme vrtali tunely,

vyhodili tuny skály dynamitem, položili stovky

kilometrů

neexperimentuje. V jedné pasáži se ale objevuje

psím počasí? A to už vůbec nemluvím o tom, že musíme
může objevit nějaký sabotér. A tohle všechno pro ...

kolejí,

trať

ať

bylo hezky, nebo ve

neustále hlídat, protože se

25

24

Má přesně opačnou strategii než V. Jamek, který nejčastěji dodržuje syntax i se všemi čárkami.

25

Podobně věrný je i překlad V. Jamka, zajímavé však bude srovnání s překladem P. Ouředníka, který

dodržuje svoji
tři

překladatelskou

strategii založenou na manipulaci s textem: Ho! To si myslíte, že zatápíme

hodiny pod kotlem a že jsme k lokomotivě připojili osm

mladík! sršící zdravím!, když

můžete

být

užitečný

vagónů

proto, abyste se mohl vozit, takový

tam, kde jste, jenom trochu chtít! a nemáte pražádný
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Shrnutí:
Překladatel často rozděluje souvětí

případech

ovlivňuje

vět,

jejichž rytmus v některých

charakteristiku postav, především Plumia. Poměrně často
-.. . ,~.::<,;

věty nepřeložené.

ponechává celé

do kratších

V některých úsecích

překládá

J. Veselý velmi

věrně,

někdy téměř doslovně. Plum~oyo vystupování trochu mění tím, že mu dodává na jistotě,
jako by mu
projekce

chtěl pomoci vífeh'o trápení. V této souvislosti si dovolíme úvahu týkající se

překladatelovy

publikovanému

osobnosti

Světové literatuře

do

díla.

Přečteme-li

(1995), pochopíme,

proč

si

úvod

k překladu

J. Veselý jistotu postavy

posiluje:

"Silný jedinec si dokáže za každých okolností vydobýt místo na slunci. Ale co ten
slabý? Co

Pápěrka? Stačí,

aby si jednou zašel na oběd, a hned se proti němu spikne celý

svět. Že by byl symbolem absurdnosti světa? Nepřeceňujme ho. Henri Michaux by se

nám určitě vysmál. Což každý z nás není
v neznámé situaci?

Pápěrka rozhodně

občas

bezradný, zoufale neschopný rozebrat se

není asertivní. O to víc je lidský. Nemá to nikdy

snadné- a snadné to asi mít nebude. Jenže kdyby
ještě

Pápěrkové dočista

vymizeli,

mělo

by

smysl žít?
J.V."

Považoval-li

překladatel Pápěrku

sama, rozumíme tomu,

proč

za občasné alterego každého z nás, tedy i sebe

se mu snažil v jeho obtížných literárních situacích dodávat

na jistotě.

důvod někam

jezdit? To myslíte, že

nakladli milióny pražců,
musíme všecko hlídat
Mluvčí Plum~a
1:i'

ať

kvůli sabotérům,

teď

a to myslíte ... (ll) Kjakým odchylkám od originálu zde došlo?

vícekrát přímo oslovuje - abyste se mohl vozit;

-takový mladík! sršící zdravím!;
zaměňuje

tomu jsme proráželi tunely, vyhazovali do vzduchu skály,

lilo jak z konve nebo mrzlo až praštělo? A to ani nemluvím o tom, že to

<~

chtít;

kvůli

přidává výpovědi-

překladatel přidává

otazníky a vykřičníky

když můžete být užitečný tam, kde jste, jenom trochu

výrazy -pasé des centaines de kilometres de rails - nakladli milióny pražců;

interpretace a konkretizace- par tous les temps-

ať

činí

vlastní

lilo jak z konve nebo mrzlo až praštělo. Narozdíl od

dvou dalších překladatelů tedy P. Ouředník text dosti mění. Účin je dle našeho názoru velmi podařený

Plum~ovi pořádně vynadali z pozice silnějšího. Opět však můžeme konstatovat, že P. Ouředník o něco
'J..L..--

posiluje agresivitu

vnějšího světa

v díle.

104

4.3.1.3 Dialogy postav

ďun

Et ils s 'en vont, suivis

regard qui ne dit ni oui ni non, suivis

ďun

regard

fixe.
- Oh moi, tu sais. Non ! Tiens ! Prends ma téte. Retourne avec, i! ne la
reconnaftra pas. ll ne les regarde méme pas. Tu luž diras ... : « Tenez, en sortant, j'ai
buté la-dessus. C 'est une téte, il me semhle. Je vous l 'apporte. Et ce sera suffisant pour
aujourďhui,

n 'est-ce pas ? ... »

- Mais, mon vieux, jen 'až que to i.
- Allons, allons, pas de sensibilité. Prends-la. Allons, tire, tire fort, mais plus
fort, voyons.
- Non. Tu vois, c;a ne va pas. C 'est notre chátiment. A !lez, essaie Za mienne, tire,
tire.
Mais les tétes ne partent pas. De bonnes tétes ďassassins. (165)

A odcházejí provázeni pohledem, který

neříká

ani ano, ani ne, pohledem

upřeným.

"No, já, víš. Nel Podívej! Vezmi si moji hlavu. Jdi tam s ní, on to nepozná.
Řekneš mu ... Když jsem odcházel, tak jsem se o tuhle div nepřerazil. Mám pocit, že je to

hlava, a tak vám ji nesu. Pro dnešek by to mohlo stačit, ne?"
"No jo,

můj

miZej,

vždyť mám jenom

:'Zabrzdi, brzdi, žádné

citečky.

tebe."

Vem si ji. No tak, tahej, tahej pořádně, no ještě

víc, tak do toho. "
/'Ne, sám vidíš, že to nejde. To je náš trest. Tak zkus moji, tahej, tahej."

1

Ale hlavy sedí na ramenou.

U tohoto úryvku
věrný,

tj.

nepřidává,

samozřejmě

krásné hlavy vražedníků. (94)

můžeme opět říci,

neubírá, nezesiluje, a to

najdeme,

např.

provázeni pohledem, který
v kapitole v

Dvě

o

něco

neříká

obměnách několikrát

reconnaftra pas- on to nepozná.

že v mnoha
hlavně

případech

je

překlad

velmi

v prvních dvou odstavcích. Posuny

vyšší stylistické nasazení

ani ano, ani ne, pohledem

souvětí

upřeným.

A odcházejí
Tato

věta

se

opakuje. Dále zde najdeme posun významový il ne la
Opět

chybí věta -Jl ne les regarde méme pas.
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Výraznější změny

jsou ale v

tendenci vykládat si oslovení
originále. Tento

účin

se pojí s

- Zabrzdi, brzdi, žádné
nad druhou, jako by

můj

mluvě

češtině

máme

mile} (za man vieux) jako více ironické než v

překladem

citečky,

postav. Domníváme se, že v

další repliky Allons, allons, pas de sensibilité

který je dosti cynický a postava se

potřebovala

své city ukrýt mnohem

evidentně

povyšuje

výrazněji

než ve

francouzštině. 26

Stylistickou lehkost postrádá řešení To je náš trest. 27 Přidáváním zájmena a
spojky

(změna

pro J. Veselého typická)

působí

jedna z replik více

v originále: Non. Tu vois, c;a ne va pas- Ne, sám vidíš, že to nejde.
věty Dvě

krásné hlavy

vražedníků...

se velmi liší od

řešení

adjektivum krásný zde nezapadá do kontextu (pokud se

Překlad

ostatních

nemělo

"mluveně"

než

poslední

překladatelů

a

jednat o ironii, kterou

ale v překladu nenacházíme).

Jako další ukázku, v níž najdeme interakci postav, volíme tentokrát první
kapitolu díla "Poklidný člověk":

Ensuite, le froid Ze réveilla. Jl était tout trempé de sang. Quelques morceaux de
s a femme gisaient pres de lui. « Avec Ze sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de
désagréments ; si ce train pouvait n 'etre pas passé, j 'en serais fort heureux. Mais
puisqu 'il est déja passé ... » et il se rendormit.
- Voyons, disait Ze juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée
au point qu 'on l 'ait trouvée partagée en huit morceaux, sans que vous, qui étiez a cóté,
ayez pu faire un geste pour l 'en empecher, sans meme vous en etre aperc;u. Voila Ze
mystere. Toute l 'affaire est la-dedans.
- Sur ce chemin, je ne peux pasl 'aider, pensa Plume, et il se rendormit.
- L 'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chase a ajouter?
- Excusez-moi, dit-i!, je n 'ai pas suivi l 'affaire. Et il se rendormit. (137)

26

Srovnejme zde s řešením V. Jamka No tak, no tak, jen žádné city.

27

Shodné s P. Ouředníkem.
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Potom ho probudil chlad. Byl celý zbrocený krví. Kolem
kousků

manželky. "Taková krev přináší vždycky spoustu
něco.

neprojel, jo, to byl bylo

trablů.

něho

se válelo

několik

Kdyby ten vlak byl tudy

Ale on projel ... " A honem zase usnul.

,~..-'

"Vysvětlete

mi," pravil soudce, "jak je možné, že došlo k takovému

ženy, že jsme ji našli na osm
Vždyť jste

kusů,

zranění

vaší

a vy, který jste ležel vedle ní, jste nehnul ani prstem.

si toho ani nevšiml. To je mi záhada. A zde tkví celá kauza. "

"Tak v tomhle mu pomoct nemohu," řekl si Pápěrka a honem zase usnul.
"Poprava bude zítra. Obžalovaný, chcete něco podotknout?"
"Promiňte,

ale já jsem nesledoval proces. "A honem zase usnul. (87)

V ukázce si povšimneme stejné tendence jako v

překladu

Plumeovy obhajoby

v restauraci, tedy dodávání postavě na jistotě. K tomu dochází v prvním"' odstavci, kdy
přímou řeč překladatel

Využívá k tomu
přináší

stylisticky snižuje a stylizuje ji do

především

trablů.

vždycky spoustu

Překladatel

také

slov a

přidává

obratů

větší

mluvenosti a plynulosti.

typických pro mluvený projev: Taková krev

Kdyby ten vlak byl tudy neprojel, jo, to by bylo

něco.

do opakované repliky slovo honem: et il se rendormit - A

honem zase usnul. Dodává tak textu význam, že Plume usínal
v originále neplatí, tam naopak Plume všechno

dělá,jako

vědomě

a

cíleně.

To ale

by u toho ani nebyl a nemohl

za to.
I řeč soudce je

doplňovaná,

soudce, "jak je možné ... ,·
zdůraznění);

a stává se tím

Vždyť

expresivnější: "Vysvětlete

jste si toho ani nevšiml

(částice

To je mi záhada (dativ sdílnosti). Na druhou stranu

sans que vous, qui étiez

opět

mi," pravil

s významem

chybí

výpověď

a cóté, ayez pu faire un geste pour l 'en empécher- a vy, který

jste ležel vedle ní, jste nehnul ani prstem.
Dále J. Veselý v prvním odstavci vynechává uvozovací sloveso a také citoslovce
na

začátku řeči

soudce. Zesiluje v místě Kolem

něho

se válelo

několik kousků

manželky

a konkretizuje sloveso sans que vous, qui étiez acóté- a vy, který jste ležel vedle ní, pro
což ale originál nezavdává
právě

podnět,

vezmeme-li v úvahu, že kapitola je charakteristická

svou vágností. J. Veselý také jako jediný používá pro tuto pasáž v

nejtypičtější

češtině

frazém zbrocený krví.

Výraz kousky ženy neodpovídá zobrazované
"nedodělek",

protože

překladatel

skutečnosti,

jej ve vydaném textu
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ale

dodatečně

opět

se asi jedná o

opravil.

Někdy

se

vyskytují v překladu
tomu v poslední

větě

případy,

kdy nesouhlasíme s aktuálním

členěním větným.

ukázky, obvyklejší by dle našeho vnímání bylo

Tak je

říci: Promiňte,

ale

já jsem ten proces nesledoval.

Shrnutí:
Překladatel

pro postavy používá

tomu v originálu. Ale
pobaví, jazyk je

vyznění

pestřejší

řeč,

která je stylisticky nasazena níže, než je

takových replik, také protože jsou

a vtipný. Plume, který je možná o

expresivnější, čtenáře

něco sebejistější, působí

stále jako naprostý "ignorant". Dle našeho názoru ale dochází

kvůli těmto posunům

k mírnému rozdílu v účinu: tíha lidského osudu, která na Plum,e,a doléhá, je

poněkud

odlehčena. Český Pápěrka je bezstarostnější a méně vážný než francouzský Plume.

Nyní ještě připojme další průřezové otázky:
Co se týče vypravěčské perspektivy obecně, J. Veselý dodržuje druhy řeči.
V překladu najdeme pouze jednu ze stylisticky vysokých replik, jež slouží jako
povzdech nad životem. V tomto

případě

J. Veselý

následující pasáže zapadá do pásma postav a

vyznění

překladatel řeč

do mluvenosti, užívá výrazy typické pro mluvenou řeč -

nezachoval.

Překlad

jako mnohokrát stylizuje

částici

tak a adverbium

Oh ! vivre maintenant, oh ! vivre enjin ! (156) - Tak! Ted'ka do života!

teďka:

Konečně

do

života! (92).
Stejně

tak nedodržuje kurzívu, té je však v pěti kapitolách tak málo, že by

dodržení nemělo větší význam.
Z lexikálního hlediska volí
evidentně

pro všechny

poměrně věrné řešení

překladatele

pro mluvu policistů, která byla

problematická. V již

několikrát zmiňovaném

odstavci však navíc použil tykání. Policisté tak zdůrazňují svoji mocenskou převahu, do
tohoto výkladu nezapadá pouze korektní adjektivum vážné: (:a va chauffer, nous vous

prévenons. ll vaudra mieux confesser toute Za vérité. Ce n 'est pas notre premiere
affaire, croyez-le. Quand r;a commence
(142) - Bude ti horko, to si piš.

aprendre cette tournure, c 'est que c 'est grave.

Uděláš

nejlíp, když hned všechno přiznáš. Tohle není

náš první případ. A jak to nabere takové obrátky, tak je to vážné. (89).
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V
V kapitole

překladu

se objevují

ještě

"Pápěrka

v restauraci" najdeme: J'ai demandé Za premiere chase qui m 'est

venu a l 'esprit, et plutót pour amorcer
(140)- Objednal jsem si to první, co
chtěl jsem

další významové posuny oproti originálu.

ďautres

mě

propositions que par gout personnel.

napadlo. Ne že bych

měl

tak rád kotlety, ale

se vyhnout dalším nabídkám. (88). Podle slovníku Le Petit Robert znamená

sloveso amorcer "ouvrir la voie
Dále v kapitole

a, mettre en train", tedy "podnítit číšníka k nabídkám".

"Pápěrka

na cestách": Et si sur Ze paquebot, tout a coup Ze

Commissaire du bord Ze désigne du doigt et dít : « Qu 'est-ce qu 'il fait ici, celui-la ?
Allons, on manque bien de discipline Za, en bas, il me semble. Qu 'on aille víte me Ze
redescendre dans Za soute. Le deuxieme quart vient de sonner. » Et il repart en
sijjlotant, et Plume, lui, s 'éreinte pendant toute Za traversée. (145) -A když je na lodi,
ukáže na něj palubní komisař prstem a křikne: "Copak tu
žádný pořádek.
zvonění.

"A

Alespoň

odkráčí

podle

mě. Ať

dělá

tenhleten? Tak tady není

kouká mazat do podpalubí. Tohle už bylo druhé

a přitom si popiskuje. No a

Pápěrka

se celou cestu

mačká.

(90).

Výraz Commissaire du bord znamená "administrateur des services des passagers et du
ravitaillement sur les paquebots". Je to tedy
"magasin situé dans la cale ou l'entrepot

ďun

nadřízený zaměstnanců.

navire - soute

Dále soute je

a charbon, a munitions".

Takže Plume bude v podpalubí pracovat. V tomto kontextu znamená pak sloveso
s 'éreinter "excéder de fatigue". Z překladu není jasné, s kým se

Pápěrka

v podpalubí

mačká, snad s ostatními cestujícími? Podle kontextu v originále se ale spíše "dře" 28 .

4.3.2 Překladfrazémů, ustálených spojení a obrazných

ustálených spojení.

Stejně

i J. Veselý používá ekvivalentní frazém ve

třetině

V tomto krátkém textu jsme našli na
jako

předchozí

dva

překladatelé,

vyjádření

třicet idiomů či

případů, např.:

J'ai demandé a tout hasard une cótelette (139) -

čirou

náhodou jsem si objednal

kotletu (88);
pour rien au monde il n 'irait au restaurant (141) - zanic na
restaurace (89);

28

Toto řešení volí další dva překladatelé.
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světě

by nešel do

Jl s'agira maintenant de marcher droit, hein ? (142)- Tak

teď

už to bude všechno na

rovinu, jo? (89);
Ca va chauffer (142)- Bude ti horko (89).
případy

Dále najdeme
přičemž tři

kdy je pouze vystižen smysl frazému. Je jich sedm,
těmi,

z nich se shodují s

v předchozích

překladech,

které nebyly

ekvivalentně

nahrazeny ani

protože to není možné. Podobný frazém se v

češtině buď

nevyskytuje, nebo by byl stylisticky nevhodný:

Za premiere chose qui m 'est venue a l'esprit (140)- první, co mě napadlo (88),
sans se rendre compte Ze moins du monde (141) - ani si to neuvědomil (89),
j'étais monté, oh, pour jeter un coup

ďoeil

(144)- Nastoupil jsem,

chtěl jsem

se jen

podívat. (90).
Další

čtyři

pak vždy

frazeologicky nahradil.

alespoň

jeden z

překladatelů

nějakým

Poslední skupinou

překladů

J. Veselého jsou

přidané

frazémy

spojení. Je jich o něco více než třetina: 30

29

-

ll ne veut pas s'attirer des histoires inutilement. (143)

Nestojí o zbytečné nepřijemnosti. (Jamek, s. 129)
Nechce mít oplétačkv.

(Ouředník,

s. ll)

Nechce si zbytečně přidělávat problémy. (Veselý, s. 89)
- Peut-étre un noyé ferait-ill'affaire. (163)
Možná by to spravil obyčejný utopenec. (Jamek, s. 141)
Takový utopenec by jim pomohl z brynrfv.
Třeba

(Ouředník,

s. 26)

tam bude nějaký utonulý ... (Veselý, s. 93)

- Ou trouver des tétes prétes a offrir? Ou trouver 9a sans trop ďhistoires? (163)
Kde vzít hlavy na rozdávání? Kde vzít a nevraždit? (Jamek, s. 141)
Kde je najít bez zbytečných nepřijemností?

(Ouředník,

s. 26)

Kde najít hlavy, hned hned k darování? Kde je najít bez spousty problémů? (Veselý, s. 93)
-Ce {Ut une lecon pour nous, une dure le9on. (144)
Dostali jsme za vvučenou,

tvrdě za vyučenou

(Jamek, s. 129)

Život se s námi nemazlil, víte, ale poučili jsme se, byla to tvrdá škola. (Ouředník, s. 12)
To už nám došlo. Bylo to drsné, ale do budoucna ... (Veselý, s. 90)
30

způsobem

29

U V. Jamka i P. Ouředníka polovina.
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či

ustálená

si ce train pouvait n 'etre pas passé, j 'en serais fort heureux (13 7) - Kdyby ten vlak byl
tudy neprojel, jo, to by bylo něco. (87);
Plume se trouve atrocement gené. (140)- Pápěrka upadne do strašných rozpaků. (88);
prenez vos affaires (143)- seberte si saky paky (89)/ 1
Elles tombent dans Ze cou des trois jeunes hommes. (151)- A naši
pořád na

tři

mladíci je mají

krku. (91);

et ils sont ďaccord pour s 'affoler (155)- a oba začnou ztrácet hlavu (92);
Et des mains se tendent vers elle, des mains toutes froides. (152) - A hned se k ní
natahují ruce studené jako led. (91).

Shrnutí:
Po
než třetině

vyčíslení počtu idiomů
případů překladatel

tam, kde tak neučinil, ale
obraty. (Více
částečnou

frazémů

výrazů můžeme

zachovává obrazné řešení.

zřejmě

konstatovat, že ve více

Několikrát

mohl užít frazém i

není v silách jednoho překladatele najít všechny možné

bylo odhaleno až spojením

řešení

všech

tří překladatelů.)

Tuto

ztrátu expresivity kompenzoval J. Veselý na jiných místech. Srovnáme-li

poměr přidaných frazémů
nejméně.

a ustálených

se

Expresivitu textu i

dvěma
účin

na

dalšími

překlady,

čtenáře nicméně

vidíme, že jich

přidává

zdaleka

posiluje, a to nejen idiomy, ale i

jinými prostředky, jež jsme již zmínili v kapitolách o řeči postav.
V tomto
s polysémií

či

překladu

nenajdeme

(kromě

se skrytými idiomy, vytrácí se tak,

spojení mít
stejně

někoho

jako u P.

na krku) hru

Ouředníka,

nenápadná

hra s jazykem.

4.3.3 Hodnocení překladu
Nevíme, jak by J. Veselý přeložil Pápěrku jako celek, z výše rozebraných kapitol
ale vyplývá následující. Z hlediska syntaktického jsou dlouhá
více

vět

a

někdy

lexika, a to

jsou

především

k mluvenosti a Pl ume
někdy

31

pozměněny

souvětí rozdělována

do

logické vztahy. Spolu s ostatními posuny v oblasti

v řeči postav, vede takový

překlad

k tomu, že text více tíhne

působí jistějším

dojmem. Z důvodu zvyšování expresivity také

vypravěče,

který se v originálu od postav více distancuje.

není dodržen pohled

Řešení shodné s V. Jamkem
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Několikrát

dochází k nepochopení originálu

či

k užití

nepříliš

obratných stylistických

konstrukcí. Významové posuny jsou někdy dosti velké a výpověď nezapadá do kontextu

(krásné hlavy

vražedníků),

z takových

řešení může

být

čtenář

zmatený. I na takto

omezeném úseku je dále patrná překladatelova snaha pracovat s polysémií a zachovat
kompenzovat jazykový humor, jenž se v jeho podání skrývá
výrazech.

Můžeme říci,

otištěném

úvodu, kdy

že J. Veselý svou

vlastně říká,

překladatelskou

abychom nebrali

dodržuje.
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právě

či

v expresivních

strategii oznamuje v již

Pápěrku

tak

vážně.

A sám to

4.4

Překlad

Vladimíra Kafky

Z překladu V. Kafky podrobíme analýze šest kapitol: 1. Mírumilovný

člověk,

2. Plume v restauraci, 3. V Královniných komnatách, 4. Matka od devíti

dětí!,

5. Čestným hostem v Bren-clubu, 6. Plume na stropě. Kapitolou sedmou- Vyhledávání
sporů

s Plumem - se zabývat nebudeme, protože dané francouzské vydání nemáme

k dispozici.

4.4.1 Michauxův styl a jeho vystižení v překladu
Překlad

P.

Ouředník,

názvu v Kafkově podání zní Jistý Plume. Stejný název použil

jeho analýze jsme se již věnovali.

4.4.1.1 Pásmo

vypravěče

Ukázky použité

a nevlastní přímá řeč

při předchozích

vybrali jsme proto kapitoly "Plume na

rozborech neJsou

stropě"

součástí

a "Matka od devíti

tohoto

překladu,

dětí!".

Dans un stupide moment de distraction, Plume marcha les pieds au plafond, au
lieu de les garder a terre.
Hélas, quand il s 'en aperr;ut, il était trop tard.
Déja paralysé par Ze sang aussítót amassé, entassé dans sa téte, comme Ze Jer
dans un marteau, il ne savait plus quoi. Jl était perdu. Avec épouvante, il voyait Ze
lointain plancher, Ze fauteuil autrefois si accueillant, Za piece entiere, étonnant abfme.
Comme il aurait voulu étre dans une cuve pleine

ďeau,

dans un piege a loups,

dans un co.ffre, dans un chauffe-bain en cuivre, plutót que Za, seul, sur ce plafond
ridiculement désert et sans ressources d'oit redescendre eút été, autant dire, se tuer.
Mahleur ! Malheur toujours attaché au méme ... tandis que fant

ďautres

dans Ze

monde entier continuaient a marcher tranquillement a terre, qui súrement ne valaient
pas beaucoup plus cher que lui. (173)

V hloupém okamžiku roztržitosti se Plume

rozeběhl

nohama po

je nechal na zemi. Když si toho všiml, bylo bohužel už pozdě.
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stropě,

místo aby

Hned ho ochromila krev, která se mu nahrnula do hlavy, nahromadila se v ní
nevěděl,

jako železo v kladivu a on
teď

tak vzdálenou, na

co

teď.

Byl ztracen. S hrůzou

hleděl dolů

na podlahu

křeslo

jindy tak vlídně zvoucí, na celou tu místnost - ohromující

teď

v kádi plné vody, v pasti na vlky, v truhle, v měděném

propast.
Jak rád by byl

nahoře,

koupelnovém kotli, všude by se cítil líp než tady
pustém a beznadějném

stropě,

Je to bída, bída

odkud sestoupit se rovnalo

ustavičně

být

připoután

docela sám na tomto

směšně

sebevraždě.

kjednomu a témuž ... zatímco tolik

ostatních lidí na světě si klidně dál chodí po zemi a jistě nejsou o moc lepší než on. (49)

Překladatel
doslovně.
rozeběhl

dodržuje syntaktické jednotky, v mnoha

případech překládá

až

Originál zesiluje jen dvakrát- Plume marcha les pieds au plafond- se Plume

nohama po stropě; se tuer- sebevražda. Jinak původní text spíše

Avec épouvante, il voyait Ze lointain plancher - S hrůzou
Comme il aurait voulu etre dans une cuve pleine

ďeau,

dovysvětluje:

hleděl dolů

na podlahu;

dans un piege a loups, dans un

coffre, dans un chauffe-bain en cuivre, plut6t que Za, se ul, sur ce plafond ... -Jak rád by
byl

teď

v kádi plné vody, v pasti na vlky, v truhle, v měděném koupelnovém kotli, všude

bv se cítil líp než tady nahoře, docela sám na tomto [. .. }stropě.
Přirovnání

francouzštině.
překladu

32

nahromadila se v ní jako železo v kladivu doslova odpovídá

Obrat vlídně zvoucí křeslo bychom už dnes nepoužili, ale v době vzniku

mohl být běžný.

V posledním odstavci
věta

o

neštěstí,

měla

znamenat, že

překladatelé.
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kterou

zřejmě

řadíme

neštěstí

došlo k nepochopení originálu, protože zvolací

mezi povzdechy, jež by mohly náležet i

je "nalepeno stále na toho samého", jak to

vypravěči,

přeložili

by

další dva

33

Srovnejme s řešením V. Jamka, které není doslovné, a proto je obraz poněkud názornější: nahustila se

v hlavě jako kladivo na konci topůrka.
33

Neštěstí! Neštěstí přikované stále k témuž ... zatímco tolik jiných lidí na celém světě. kteří nejsou o nic

lepší,

kráčí poklidně

tolik lidí v široširém

po zemi.
světě

(Ouředník,

si dál

klidně

s. 36);

Smůla! Smůla

nalepená

věčně

chodí po zemi, a přitom nemají o nic

s. 149).
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jen na

větší

něho ...

zatímco

cenu než on. (Jamek,

Druhá ukázka:

Plume venait a peine

ďarriver

a Berlín, il allait entrer au Terminus, quand une

femme l 'aborda, et lui proposa de passer Za nuit avec elle.
- Ne partez pas, je vous en supplie. Je suis mere de neuf enfants.
Et appelant ses amies a Za rescousse, elle ameuta Ze quartier, on l 'entoura, il y
eut un rassemblement et un agent s 'approcha. Apres avoir écouté : « Ne soyez pas si
dur, dit-i! a Plume, une mere de neuf enfants I » Alors, en Ze bousculant elles
l 'entrafnerent dans un hótel infect, que les punaises mangeaient depuis des années.
Quand il y en a pour une, il y en a pour deux. Elles étaien cinq. Elles Ze dépouillerent
aussitót de tout ce qu 'i! avait dans ses poches et se Ze partagerent.
- Tiens, se disait Plume, ceci s 'appelle etre volé, c 'est Za premiere fois que cela
m 'arrive. Voila ce que c 'est que

ďécouter

les agents de police.

Ayant repris son veston, il s 'appretait a sortir. (166)

Sotva Plume přijel do Berlína, chystal se zajít do " Termina ", když tu ho oslovila
jakási žena a navrhla mu, aby s ní strávil noc.
"Neodcházejte,

snažně

vás prosím. Jsem matka od devíti

A přivolala na pomoc své přítelkyně,

vzbouřila

a přistoupil k nim strážník. Když vyslechl, co se
tvrdý, matka od devíti

dětí!"

Strkaly pak do

nepaměti prolezlého štěnicemi.

celou

děje,

něho

dětí.

čtvrt:

"

obklopil je

sběh

lidu

"Nebuďte

pravil Plumeovi:

tak

a zatáhly ho do odporného hotelu od

Kde je dost pro jednu, bude dost i pro

dvě.

Jich bylo pět.

V mžiku ho obraly o všechno, co měl v kapsách, a rozdělily se o to.
Podívejme se,

řekl

si Plume, tomuhle se

říká

být okraden, to se mi stává poprvé.

To má člověk z toho, když poslechne strážníka.
Oblékl si zase sako a chystal se odejít. (47)

I v tomto úryvku V. Kafka dodržuje délku
doslovně.

Nenajdeme

téměř

vět

žádné posuny, až na

l 'entoura, il y eut un rassemblement- obklopil je

a ještě více zde platí, že

několik maličkostí:

sběh

to se mi stává poprvé není v češtině

příliš
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spojení

vět

on

lidu; dále se objevuje v češtině

nutná konkretizace Apres avoir écouté- Když vyslechl, co se
větě

překládá

děje.

Použití slovesa ve

typické, obvyklejší by bylo "to se mi

stalo poprvé" nebo

případně

"to se mi

děje

poprvé". V předposledním odstavci dochází

ke kumulaci ukazovacích zájmen a chybí uvozovky u
pravděpodobně
Překladatel

nejde o

záměr,

protože v celém

překladu

přímé

řeči,

přičemž

jinak uvozovky jsou.

je používá i u jména hotelu Terminus, kde nejsou nutné a dle našeho názoru

ani žádoucí. 34

Shrnutí:
Z uvedených ukázek vyplývá, že
obecně

bez velkých

češtiny. Formulační

větší

posunů, samozřejmě

neobratnosti

vliv na dojem z textu a

či

účin

překladatel

dodržuje

větné

celky a

překládá

moduluje a transponuje výrazy podle

významové

nepřesnosti,

potřeb

jichž se dopouští, nemají

ukázek je dle našeho názoru zachován. Jedná se o

"civilní popis" toho, co se Plum~ovi děje.

Některé výrazy jsou dnes již zastaralé.

4.4.1.2 Monology postav

V této

části můžeme

srovnat stejné ukázky jako u překladů kompletních:

Voila, dit-i!, étant pressé, je n 'ai pas pris Za peine de consulter Za carte. J'ai
demandé a tout hasard une cótelette, pensant que peut-étre il y en avait, ou que sinon
on en trouverait aisément dans Ze voisinage, mais prét a demander tout autre chase si
les cótelettes faisaient défaut. Le gan;on, sans se montrer particulierement étonné,
s 'éloigna et me l 'apporta peu apres et voila... (139)
Plume s 'excusa aussitót.
- Voila, i! était entré Za pour se reposer un peu. Tout a coup, on lui crie a brúlepourpoint : « Et pour Monsieur ? Ce sera... ? » - « Oh ... Un bock » dit-i!. « Et apres ?...

» cria Ze gar9on fáché ; alors plutót pour s 'en débarrasser que pour autre chase : « Eh
bien, une cótelette ! »
Jl n y songeait déja plus, quand on Za lui apporta dans une assiette ; alors, ma
foi, comme c'était Za devant lui... (140)

34

Srovnejme s překladem V. Jamka, kde je reálie dovysvětlena a pro českého čtenáře je takové řešení

méně

matoucí:

Pápěrka

sotva dorazil do Berlína,

mířil

nalepila nějaká žena ... (144).

116

zrovna k hotelu Terminus, vtom se na

něho

-Jl avait pris un rendez-vous avec un ami. !ll 'avait vainement cherché toute Za
matinée. Alors comme i! savait que son ami en revenant du bureau passait par cette rue,
il était entré ici, avait pris une tahle pres de Za fenetre et comme

ďautre

part Z'attente

pouvait etre langue et qu 'i! ne voulait pas avoir Z'air de reculer devant Za dépense, il
avait commandé une cótelette; pour avoir quelque chase devant lui. Pas un instant i! ne
songeait a consommer. Mais Z'ayant devant lui, machinalement, sans se rendre compte
Ze moins du monde dece qu'ilfaisait, i! s'était mis amanger. (141)
řekl, "spěchal

"To je tak, "
lístku.

Nazdařbůh
někde

snadno

jsem, ne namáhal jsem se s prohlížením jídelního

jsem si objednal kotlet, myslel jsem, že

třeba

nablízku sežene, ale byl jsem ochoten dát si i

bude, a když ne, že se

něco

docela jiného, kdyby

snad kotlety nebyly. Číšník se nijak zvlášť nepodivil, odešel a za chvíli mi kotlet přinesl
a tak ... (45)
okamžitě

Plume se
Přišel

omlouvá.

prý, aby si trochu

odpočinul. Zničehonic

pán? Co to bude ... ?"- "Ach -jedno pivo,"
číšník

nevrle;

načež

řekl prý.

na

něho někdo zařve:

"A co

"A potom? ... "houkl prý na něho

on, spíš aby se ho zbavil, než zjiného

důvodu:

"Nuže tedy -

kotlet!"
Už na to ani nemyslel, když mu kotlet přinesli na

talíři;

nu a tak, opravdu, když

to před ním leželo ... (45)
Měl schůzku

s přítelem. Opravdu, celé dopoledne ho

že přítel musí jít z práce touto ulicí, zašel sem
čekání

aby

mohlo trvat dlouho a on

měl něco před

nechtěl

sebou. Na jídlo

stole, mechanicky, docela

dovnitř,

s podivem, že takto

vypadat jako držgrešle, objednal si kotlet; jen

neměl

ani pomyšlení. Ale když je

bezmyšlenkovitě začal jíst.

větnými výpověďmi,

věrný překlad

v

hledal. Protože ví,

sedl si ke stolu u okna, a protože

češtině

ale jinak je

tak

měl před

sebou na

(45)

V prvním odstavci si znovu povšimneme velmi
vazby jsou nahrazeny

marně

dobře

věrného překladu. Polovětné
překlad téměř

doslovný. Je až

funguje. Druhý odstavec obsahuje

historický prézens s 'excusa- omlouvá se, jedná se tedy o aktualizaci.
Ve
není moc

třetím
dobře

odstavci je

poněkud

využitelná v polopřímé

problematická
řeči,
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částice

protože uvozuje

prý. Dle našeho názoru
přejaté sdělení.

Repliky

v polopřímé řeči patří vnitřně Plwmfovi a sděluje je zase jen Plume, částice však
I//.

nevytváří dojem, že se Plume vzdaluj'esám sobě.
Pomlčku,

která v jednom

neboť naznačuje větší přestávku

případě

nahrazuje

tři tečky,

češtině

je v

možné použít,

v řeči. K nepatmému posunu dochází v uvozovací

větě

cria Ze garc;on fáché- houkl prý na něho číšník nevrle. 35 Jedná se však o velmi malé
významové nuance, o dalších takovýchto případech se již nebudeme zmiňovat.
V posledním odstavci překladatel přidává modální

částici

opravdu, která posiluje

afirmativní povahu výpovědi. Menší posun nastává použitím slovesa muset- přítel musí

jít z práce touto ulicí (chodí z práce touto ulicí), avšak nijak

neovlivňuje

význam

sdělení. Řešení Na jídlo neměl ani pomyšlení a nechtěl vypadat jako držgrešle se nám

zdají z hlediska významového i stylistického velmi
nejelegantnější.

Ochuzená je pak poslední

věta

přesná

a ze všech

překladů

celé ukázky, kdy sans se rendre compte

Ze moins du monde de ce qu 'i/ faisait je přeloženo pouze jako docela

bezmyšlenkovitě.

Druhá ukázka z kapitoly "V královniných komnatách":

-Jl n 'est encore que trois heures et quart, dit-elle. En savez-vous autant sur Ze
Danemark que vous puissiez m 'en parler pendant une heure trois quarts ? Je ne serai
pas si exigeante. Je comprends que cela serait tres difjicile. Je vous accorde encore
quelque temps pour Za réjlexion. Et, tenez, en attendant, comme vous etes ici, je vais
vous montrer quelque chase qui m 'intrigue beaucoup. Je serais curieuse de savoir ce
qu 'un Dano i en pensera.
J'ai ici, voyez, sous Ze se in droit, trois petits signes. Non pas trois, deux petits et
un grand Voyez Ze grand, i/ a presque l'air de ... Cela est bizarre en vérité, n 'est-ce pas,
et voyez Ze sein gauche, rien ! tout blanc !
Ecoutez, dites-moi quelque chase, mais examinez bien,

ďabord,

bien

a votre

aise ... (147)

"Je teprve

čtvrt

na

čtyři,"

mi o tom mohl vykládat hodinu a

praví ona. "Opravdu toho víte o Dánsku tolik, abyste
tři čtvrtě?

Nechci po vás tolik žádat. Chápu, že by to

bylo příliš obtížné. Dám vám tedy ještě nějaký čas na rozmyšlenou. Ale poslyšte, když už

35

Chceme-li se držet doslovnosti, zvolili bychom řešení P. Ouředníka vykřikl rozzlobeně číšník.
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věc,

jste tady, ukázala bych vám zatím jednu
věděla,

která

mě

velmi znepokojuje. Ráda bych

co si o tom myslí Dán.
Podívejte, tady pod pravým prsem mám taková

jen tak tři,

dvě

tři

malá znaménka.

Vlastně

ne

malá a jedno velké. Podívejte se na to velké, vypadá skoro jako ... To je

opravdu zvláštní, že ano, a podívejte na levý prs- nic! Úplně bílý!
povězte

Poslyšte,

mi

něco,

ale

nejdříve

si to

důkladně prohlédněte, pěkně

v klidu... " (46)

K tomuto
Non pas troisi

přestože tři

překladu

Vlastně

máme pouze dva

komentáře.

Nalezneme

zlogičtění

textu:

ne jen tak tři. Královna v originálu popírá, že znaménka jsou tři,

opravdu jsou, v češtině se tento komický efekt

poněkud

stírá. Za menší

neobratnost bychom označili řešení co si o tom myslí Dán. 36

Shrnutí:
Z výše uvedených

příkladů

vyplývá, že i v případě

V. Kafka

větné

výpovědi

v dané situaci smysl, a nelze

francouzských

celky a charakter textu.

vět.

Vystihuje

Přitom

říci,

poměrně věrně

se ale

monologů

zaměřuje

že by pouze

slepě

postav dodržuje

i na to, jaký mají
kopíroval strukturu

stylistické nasazení replik i

účin

díla.

Vezmeme-li ale v úvahu skryté idiomy a Michauxovu práci s jazykem, musíme
konstatovat, že překlad je nekompenzuje, a proto je méně jazykově zajímavý.

4.4.1.3 Dialogy postav

Dialogů

se v

překladu

nevyskytuje mnoho, jedinou delší interakci najdeme v

první kapitole "Mírumilovný člověk":
Ensuite, le froid le réveilla. ll était tout trempé de sang. Quelques morceaux de
sa femme gisaient pres de lui. « Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de
désagréments ; si ce train pouvait n 'étre pas passé, j 'en serais fort heureux. Mais
puisqu 'il est déja passé ... » et il se rendormit.

36

Shodné řešení volí i P. Ouředník.
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- Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée
au point qu 'on l 'ait trouvée partagée en huit morceaux, sans que vous, qui étiez a cóté,
ayez pu faire un geste pour l 'en empécher, sans méme vous en étre aperc;u. Voila le
mystere. Toute l 'affaire est la-dedans.
- Sur ce chemin, je ne peux pasl 'aider, pensa Plume, et il se rendormit.
- L 'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chase a ajouter?
- Excusez-moi, dit-i!, jen 'ai pas suivi l 'affaire. Et il se rendormit. (137)

Pak ho probudil chlad. Byl celý

promočený

krví. Kolem

něho

několik kousků

jeho ženy. "Kde je krev, " pomyslel si, "tam se vždycky

nepřijemností;

jak bych býval

šťastný,

se povalovalo
vynoří

spousta

kdyby tudy ten vlak nejezdil. Ale když už se

stalo ... " a zase usnul.
"Poslyšte, "pravil soudce, "jak
našli rozsekanou na osm

kusů,

tomu zabránil, ba ani jste si

vysvětlíte,

že vaše žena byla

zraněna

tak, že ji

zatímco vy jste ležel vedle ní a ani nehnul rukou, abyste

ničeho

nevšiml? To je

největší

hádanka. V tom je celá ta

věc."

"Na téhle

cestě

mu nemohu pomoci," pomyslel si Plume a usnul.

"Poprava se koná zítra. Obžalovaný, chcete něco dodat?"
"Promiňte,

" řekl, "nesledoval jsem to celé. "A usnul. (45)

Se syntaktickými jednotkami v tomto úseku nakládá
v ukázkách

předchozích.
příčestí

povalovat se a

překladatel stejně

jako

Dále si dvakrát všimneme zesílení výrazu, a to u slovesa
minulého našli ji rozsekanou na osm

kusů.

interpretace textu- vy jste ležel vedle ní- se již v ukázce nenacházejí
originálu. Hlavní problém zde však

představují řešení,

Kromě

větší

jedné

odlišnosti od

která text stylisticky

poněkud

zatěžují:

-

řešení promočený

krví nám

připadá

netypické, používáme

buď

idiom zbrocený

krví či spojení byl celý od krve;
-překlad

kouskyjeho ženy neodpovídá zobrazované

-větu jak

bych byl býval
byl

skutečnosti;

bych býval šťastný je dle našeho názoru nutné doplnit do podoby "jak

šťastný",

což je ale v

češtině zbytečně

šťastný";
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složité,

stačilo

by spíše "jak bych

-nehnul rukou je taktéž netypické,
-

věta

To je

největší

běžně

používáme nehnul prstem;

potřebovala

hádanka by

doplnit na To je ta

největší

hádanka, spíše by se ale hodil výraz "záhada";
- V tom je celá ta

věc

- sloveso být by se zde mohlo nahradit následovně: V tom

tkví celá ta věc;
- Na téhle
typičtější je

měla

cestě

češtinu nepříliš

mu nemohu pomoci je pro

obvyklý kalk,

"s tím mu nemohu pomoci", "v tomhle mu nemohu pomoci";

věta

nesledoval jsem to celé by z hlediska aktuálního

členění větného

spíše

znít já jsem to celé nesledoval. Ukazovací zájmeno je ale ochuzením v porovnání

se slovem affaire.

Shrnutí:
Pro

řeč

postav v interakci platí ty samé

oblasti jsme již nenalezli jiné

překladatelské

závěry

strategie než ty, které byly

Domníváme se, že i zde

překladatel poměrně věrně

jazykově

ochuzen. Na

postav,

je ale

překlad

jako pro jejich monology, v této

vystihuje

překladatelovu

zmíněny

účin řeči

výše.

i charakter

práci s expresivitou se

podíváme podrobněji při analýze frazémů.

Co se
řeči

týče

řešení

(o

polopřímou řeč

ostatních

průřezových

otázek,

s částicí "prý" jsme se již

překladatel

zmiňovali

dodržuje všechny druhy

v příslušné analýze).

v "Plume v restauraci" používá V. Kafka velmi

obratně.

Například

V přeložených

kapitolách se nenacházejí ty nejvíce problematické pasáže s nevlastní přímou řečí.
V překladu se vyskytují

některé

stereotypní

věty,

především

v kapitole

s královnou:
De toute fa~on ne restez pas debout, c 'est fatigant ,- assis on s 'ennuie bientót, alors on
pourrait peut-étre s 'étendre sur ce divan. (147)- Rozhodně však nezůstávejte stát, je to
únavné,-

vsedě pak

se zase

člověk

brzy nudí, takže bychom si snad mohli lehnout zde na

divan. (46);
se tenir tout habillé dans une chambre,

~a fait

tres guindé, et puis je ne peux vous voir

ainsi, il me semhle que vous allez sortir.. . (14 7) - Být v pokoji tak celý
vypadá moc strojeně a potom, nemohu se na vás dívat,
odejít ... (46).
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pořád mi připadá,

oblečený,

to

že se chystáte

Z překladů vidíme, že královna je
autoritativní, také díky modální
kondicionál s další modální
Další z těchto

vět

především

částici rozhodně,

částicí

v první replice

zároveň

a

dostatečně

záludná, když je použit

snad. I účin druhé repliky je dosti věrně vystižen.

najdeme v kapitole "Matka od devíti

chystá odejít z pokoje, ale ženy jej

nechtějí

dětí!",

když se Plume

pustit: Non, ne sois pas si pressé, man petit.

Tant qu 'il n 'a pas eu de sang, il n y a pas eu de véritable satisfaction. (167)- Kdepak,
spěch,

jen žádnej
výpověď

v

češtině

milánku. Dokud nejde krev, ne ní to žádný pravý ukojení. (4 7). I tato

je z hlediska účinu

obratně převedena,

snad jen spojení Dokud nejde krev není

obvyklé. Naopak oslovení milánku je zvoleno velmi trefně.

V textu se vyskytují
Jednu jsme již

zmiňovali

dvě

stylisticky vyšší repliky, na

v analýze ukázky z "Plume na

něž

se také

stropě",

zaměřujeme.

druhá je z kapitoly

"V královniných komnatách": Aventures terribles, quels que soient vos trames et vos

débuts, aventures douloureuses et guidées par un ennemi implacable. (149) - Vy
strašlivá dobrodružství, jakkoli se splétáte a
řízená

neúprosným

nepřítelem.

Překlad

(47).

začínáte,

je zde velmi výstižný a charakter
Překladatel

jsme jej popsali v analýze originálu, je zachován.
neodděluje

vy dobrodružství bolestná a

od ostatního textu graficky tečkovanou

z kapitoly, takže dojem odlišnosti věty je poněkud

čarou,

věty,

jak

ale bohužel repliku

a nevyčleňuje ji tedy

viditelně

setřen.

Kurzívu dodržuje V. Kafka v kapitole "V královniných komnatách"

přesně

podle originálu. V záporce pas z kapitoly "Plume v restauraci" ji ale v

češtině

nezachovává,

stejně

jako nepoužívá velká

S členicími znaménky pracuje velmi

počáteční

podobně

písmena u slov Král a Královna.

jako autor originálu, dodržuje i závorku

v královnině replice o znaménkách na prsou. Použití závorky je i v originále dosti
zvláštní, a proto by

stejně zvláštně

mohla být užita v

češtině.

Postavení závorky hned

vedle uvozovek, kdy navíc na konci závorky uvozovky chybí,

působí

však v

češtině

neobvykle a navíc nesymetricky: Vous vous demandez, je vois, dit la Reine, apres

quelques instants (je vois maintenant que vous vousy connaissez). Vous voudriez savoir
si je n 'en ai pas un autre. (148)-" Vidím, že si kladete
po

nějaké

chvíli, (,,z toho vidím, že se vyznáte).

jedno takové ... (46).
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nějakou

Chtěl

byste

otázku,

vědět,

"řekne

královna

jestli nemám ještě

4.4.2 Překladfrazémů, ustálených spojení a obrazných
V překladu jsme nalezli dvacet dva
ekvivalentní

či

vyjádření

výskytů těchto obratů.

modulovaný frazém v polovině

případů,

tedy

V. Kafka užívá

nejčastěji

ze všech

překladatelů. Uveďme několik příkladů:

pour rien au monde il n 'irait au restaurant (141) - za nic na

světě

do restaurace

nejde (46);
Ca va chauffer (142)- Tak a teď půjde do tuhého (46);
Jl s 'agira maintenant de marcher droit, hein ? (142) - Tak žádný levoty, rozumíte? (46);

mais tu en auras pour fon argent (167)- ale ty si přijdeš na své (47).
V šesti případech nezachoval překladatel frazém, ale vystihl smysl:

sans que vous ayez pu faire un geste (138)- zatímco vy jste ležel vedle ní a ani nehnul
rukou (45);
la premiere chase qui m 'est venue a l'esprit (140)- první, co mě napadlo (45);
sans se rendre compte le moins du monde (141) -docela bezmyšlenkovitě (46);
ll était rampu defatigue (167)- nemohl se hnout únavou (47);
se trouva a dem i étouffée,
téte

ďavaler

ďune

langue de mouton, que sottement elfe s 'était mise en

(172) -se se zalykáním

začala

dusit beraním jazykem, který si pošetile

umanula spolknout (48) ;
Dans un moment de distraction, Plume marcha les pieds au plafond, au lieu de les
garder a terre (173)- V hloupém okamžiku roztržitosti se Plume
stropě,

rozeběhl

nohama po

místo aby je nechal na zemi. (49).
V pěti případech je pak frazém použit tam, kde ve

francouzštině

není:

Pendant que tu étais occupé a dormir, on nous a volé notre maison (137)- zatím cos
ne měl nic lepšího na práci než spát, ukradli nám

dům

(45);

ll vaudra mieux confesser toute la vérité. (142)- Koukejte

raději

s barvou ven. (46);

Cen 'est pas notre premiere affaire, croyez-le. (142)- Tohle není náš první případ, na
to vemte jed. (46);
Quand c;a commence a prendre cette tournure, c 'est que c 'est grave. (142)- Když to
jednou začne brát takový hle obrat, tak jdou žerty stranou. (46);
Voila. Le Roi en ce moment estfort occupé. (146)velice zaneprázdněn. (46).
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Věc

se má tak: král je

momentálně

Zhodnoťme ještě

pasáž z Bren-clubu:

ďhonneur

L 'hóte

mangeait lentement, méthodiquement, ne faisait aucun

commentaire.
La dinde était farcie

a Z'asticot,

Za salade avait été nettoyée au cambouis, les

pommes de terre avaient été recrachées. L 'arbre

a grape-fruit

avait dú croftre en

terrain de naphtaline, les champignons sentaient Z'acier, Ze páté sentait Z'aisselle. Le vin
était vin comme Ze permanganate. (171)
Čestný host jedl pomalu, metodicky a bez jakéhokoli komentáře.
Krůta
přežvýkané

byla špikována

červy,

namočen

salát

v kolomazi, brambory byly

a vyplivnuté. Grapefruit vyrostl nejspíše z naftalínové půdy, houby páchly

po oceli, paštika podpaždím. Víno bylo asi tak vínem, jako je vínem manganistan. (48)

Až na výjimky pozorujeme
posuny najdeme pouze u

v kolomazi (nejblíže

řešení krůta

francouzštině

dochází v případě brambory byly
vyřešil

opět

je

velmi

věrný,

byla špikována
řešení

až doslovný

červy

překlad.

(nadívána), salát

Menší

namočen

"omýván v kolomazi"). Ke konkretizaci

přežvýkané

a vyplivnuté. Elegantní synekdochou

V. Kafka problematický strom s grapefruity.

Shrnutí:
Překladatel

se i

při

věrně

práci s ustálenými spojeními a frazémy velmi

drží

originálu. Šest spojení, která do češtiny nepřevedl, pětkrát nahrazuje na jiném místě.
Nijak ale nekompenzuje skryté frazémy a hru s polysérnií, a
jazykovou hravost autora originálu.

Stejně je

tornu i u

překlad

obraznějších

tedy

nezohledňuje

pasáží.

4.4.3 Hodnocení překladu
Překlad
nejčastěji

V. Kafky je v mnoha ohledech velmi

věrný

originálu.

dodržuje délku syntaktických jednotek, práci s interpunkcí a

pedantsky doslovný,

někdy dovysvětlený.

ustupuje jen tehdy, je-li to z jazykových
drží francouzštiny i tam, kde by v
umožňovalo

lepší

porozumění

češtině

nutné. V

použití

originálu. Na tomto
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často

Zdá se, že od doslovnosti

důvodů

Překladatel

je text až

překladatel

některých případech

méně

se ale

doslovných konstrukcí

místě uveďme,

že V. Kafka

přeložil

z francouzštiny

na překlady z němčiny
způsobila,

že

zřejmě

v jednom

výrok

(především

nepřistupuje

francouzština
řeči,

pouze dílo Jistý Plume, jinak se

prvků

expresivity je

tato

skutečnost

k textu s takovou kreativitou jako ostatní překladatelé, jimž je

je replika

přisuzovaná postavě

pouze Plumeovi. Text je však
'.<-,/

těchto

právě

výhradně

mnohem bližší. V překladu jsou dále dodržena jednotlivá pásma

případě

příslušící

Franze Kafky). Možná

zaměřoval

/

příliš

i

vypravěči přeložena

spíše jako

krátký na to, abychom mohli

účin

srovnat s jejich celkovým dojmem v původním textu. Z hlediska
český

text ochuzen,

nezohledňuje

jazykem.
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totiž Michauxovu kreativní hru s

5. ZÁVĚR
Je prakticky nemožné, aby

překlad

literárního díla postihl beze zbytku všechny
původního

charakteristické rysy originálu a celý úhel pohledu autora
překladatele
překladu

a autora je

nutně

odlišný,

překladatel vytváří

díla. Pohled

svoji interpretaci textu. I při

díla Un certain Plume každý z překladatelů vyzdvihuje jiný rys originálu.

V. Jamek se
s výrazovými

zaměřuje

prostředky,

na jazykovou kreativitu, na subtilní práci s významy a
zřetelné

na

vystižení zobrazované

rytmický a odráží i práci s fonetickou složkou jazyka,
původního

Text je

nepostrádají eleganci. Od

textu se odchyluje tím, že se orientuje na jednotu stylu i v pasážích, kde je

originál stylově rozmanitější.
Kreativně přistupuje

Překlad

je intelektualizovaný a působí velmi

k překladu i J. Veselý, posuny

expresivity. Výraz zesiluje, a to

nejčastěji prostřednictvím

skutečnost,

hledá za dílem zobrazovanou
(přestože

řešení

skutečnosti.

"uhlazeně".

činí především

na úrovni

prostředků.

lexikálních

I on

neponechává v textu významové nejasnosti

ne se všemi interpretacemi lze souhlasit), snaží se pracovat s polysémií.

Stylizace textu tíhne k

větší

mluvenosti a k určitému

"zcivilnění"

jak projevu, tak

charakteru postav (především hlavního protagonisty).
Ze všech

překladatelů

manipuluje s textem nejvíce P.

Ouředník,

na

některých

místech do té míry, že řešení ani nelze nazvat překladem. Používá hovorové, až vulgární
výrazivo a stylistické nasazení textu snižuje. Jeho
postrádá stylistickou lehkost a
nadsázky bychom mohli

říci,

ztěžuje

že P.

překlad

obrazných pasáží

pochopení zobrazované

Ouředník

skutečnosti.

díle Un certain Plume). Na této
Méně tvůrčí

je

přístup

cestě

S trochou

se vydal cestou odchýlení se od

originálu (vulgarita se totiž v Michauxově díle nevyskytuje, v jeho tvorbě

často

vyznění

obecně

ani v

však udělal pouze několik kroků.

Vladimíra Kafky, ale

vyznění

textu je v jeho

překladu

dosti věrně zachováno. Často pracuje na úrovni věty a pokud to čeština umožňuje,
překládá

až

překladatel
čímž

doslovně.

Některé

z takto vzniklých spojení

ztěžují

porozumění

a

také ubírá textu na živosti a přirozenosti. Nekompenzuje dále hru s jazykem,

text ztrácí na zajímavosti, a není tak převeden jeden z rysů pro Michauxovu tvorbu

zásadních.
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6. SHRNUTÍ
Práce se

soustředí především

na analýzu

čtyř českých překladů

Michauxe Un certain Plume od Václava Jamka, Patrika

díla Henriho

Ouředníka, Jindřicha

Veselého

a Vladimíra Kafky (první dva překlady jsou úplné, další dva torzovité).
členěna

Je

tří

do

kapitol. První je

(či

zasazení do dobového literárního kontextu
specifičnost).

sémantického, tak jazykového.
vybraných

zaměřuje

Druhá kapitola se

úryvků

věnována

spíše

osobnosti a dílu autora i jeho

vyčlenění

z něj, s ohledem na jeho

na podrobný rozbor díla, a to jak z hlediska

Stěžejní část představuje třetí

kapitola, kde na

a excerpt popisujeme postupy jednotlivých

zabýváme rozborem narativních

částí

díla, poté se

základě

překladatelů.

Nejprve se

lyričtější

pasáže a na

soustředíme

na

práci s expresivitou.
Tři
přesto

z překladatelů - Jamek,

každý jinak. V. Jamek

Ouředník,

přistupují

Veselý -

překládá poměrně přesně,

s ohledem na jejich význam, konotace i vlastnosti fonetické.
vystižení zobrazované

skutečnosti

(v

některých případech

překladu

originál "vylepšují"). Charakteristickým rysem

k práci

výrazy volí
Soustředí

jeho

řešení

kreativně,

promyšleně

se na

zřetelné

po této stránce

je výrazová uhlazenost Geho

styl je vytříbený i tam, kde v originále převládá nižší stylistické nasazení).
J. Veselý

při

práci s textem

zohledňuje

plynulost a

přirozenost českého

jazyka,

soustředí se na zprostředkování zřetelných obrazů a významů. Často používá lexikum

typické pro mluvený projev,
hlavního protagonisty
P.
v podobě

Ouředník

směrem

čímž

snižuje stylistické nasazení a posunuje charakter

k větší

sebejistotě

se původního textu drží

přidávání či

ubírání celých

a "normálnosti".

méně,

dopouští se dosti velkých manipulací

vět či výrazů. Prostřednictvím

hovorového lexika

snižuje stylistické nasazení textu, který pak působí až obhrouble. Je tak

setřena

subtilní

hravost charakteristická pro originál, řešení jsou stylisticky méně vynalézavá.
Nejméně tvůrčí

byl

při překládání

V. Kafka, který

Charakter postavy hlavního protagonisty vystihuje
celku na jazykové hravosti, živosti a

často

pracuje na úrovni

poměrně věrně,

přirozenosti.

Jeho

věty.

ale ubírá textu jako

překlad

je poznamenám

neschopností odpoutat se od jazykového výraziva a zohlednit obecné charakteristiky
díla.
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7. RÉSUMÉ
Ce mémoire est consacré a !'analyse des quatre traductions de l'oeuvre

Un certain Plume par Henri Michaux, des traducteurs Václav Jamek, Patrik
Jindřich

Ouředník,

Veselý et Vladimír Kafka (deux premieres étant completes, deux demieres

incompletes ).
Le travail est divisé en trois chapitres. Dans le premier, nous présentons une
description du personnage et de l'oeuvre de l'auteur du texte fran<;ais et nous essayons
de le classer dans le contexte littéraire de 1' époque (o u plutot de montrer que son
individualité est en fait exceptionnelle). Le deuxieme chapitre contient une analyse
détaillée des aspects sémantiques et linguistiques de l'oeuvre. Le troisieme et principal
chapitre propose, en présentant des extraits tirés des textes, !'analyse des traductions et
des procédés caractéristiques utilisés par les traducteurs. Apres avoir examiné les parties
narratives de 1' oeuvre, nous procédons a une étude des passages lyriques et des
éléments porteurs de l'expressivité.
Trois des quatre traducteurs - Jamek,

Ouředník

et Veselý - optent pour des

approches assez créatrices, pourtant tres différentes. V. Jamek traduit avec beaucoup de
précision, choisit les expressions tres soigneusement et prend en considération leur
contenu sémantique, les connotations, ainsi que leurs qualités phonétiques. ll se
concentre sur une présentation de la réalité révélée dans 1'oeuvre qui est tres clairement
dépeinte (dans certains cas méme plus clairement que dans l'original, le texte tcheque
est caractérisé par un certain « perfectionnement » du texte fran<;ais). C'est une élégance
de style qui est propre a cette traduction- son style est soutenu méme la ou l'auteur du
texte fran<;ais utilise une stylisation moins délicate.
La traduction de J. Veselý se caractérise par une arsance et spontanéité du
language, le traducteur offre au lecteur des images bien visualisables et des
significations compréhensibles. ll se sert tres souvent des expressions typiques pour le
language parlé et crée par suite un style moins soutenu. Dans cette traduction, le
protagoniste principal est plus sur de lui et plus proche aux « gens normaux » que dans
l'oeuvre d'Henri. Michaux.
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P.

Ouředník

traduit avec moins de précision et manipule avec le texte

ďune

maniere importante, en ajoutant ou enlevant des phrases completes ou des expressions.
A cause du lexique du language populaire ou familier, le style est moins soutenu, dans
certains endroits presque vulgaire. Le traducteur ne travaille pas avec la subtilité de la
langue d'Hemi Michaux, ne compense pas ses jeux linguistiques, ses solutions sont
souvent moins imaginatives et dans certains endroits rendent la compréhension du texte
plus difficile.
Comparé aux autres traductions, V. Kafka adopte l'approche la moins créatrice.
ll traduit fréquemment au niveau de la phrase voire littéralement. Le caractere du
protagoniste est néanmoins dépeint

ďune

fayon assez fidele, mais le texte ne contient

pas les jeux linguistico-sémantiques et illui manque
traduction est marquée par un effort visant

ďimagination

et de spontanéité. La

a conserver des structures linguistiques et ne

prend pas assez en considération les caractéristiques plus générales de l'oeuvre.
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9.PŘÍLOHA

Quelques renseignements sur cinquante-neuf années
1899
24/5
Namur

ď existence

Naissance dans une famille bourgeoise.
Pere ardennais.
Mere wallone.
Un des grands-parents, qu'il n' a pas connu, ď origine allemande.
Un frere, son ainé, de trois ans.
Lointaine ascendance espagnole.

1899
Indifférence.
a 1906
Inappétence.
Bruxelles Résistance.
Inintéressé.
II boude la vie, les jeux, les divertissements et la variation.
Le manger lui répugne.
Les odeurs, les contacts.
Sa moelle ne fait pas de sang.
Son sang n 'est pas fou d 'oxygene.
Anémie.
Reves, sans images, sans mots, immobile.
II reve a la permanence,
a une perpétuité sans changement.
S a fa9on ď exister en marge, sa nature de gréviste fait peur ou exaspere.
On 1'envoie a la campagne.
PutteGrasheide
1906
a 1910

Hameau situé dans la Campine.
Cinq ans en pension.
Pensionnat pauvre, dur, froid.
Etudes en flammand.
Ses condisciples sont fils et filles de petits paysans.
Secret.
Retranché.
Honteux de ce qui I' entoure, de tout ce qui I' entoure, de tout ce qui,
depuis sa venue au monde, I' a entouré; honteux de lui-meme, de n'etre
que ce qu'il est, mépris aussi pour lui-meme et pour tout ce qu'il connaí':t
jusqu'a présent.
II continue a avoir le dégoút des aliments, les fourre enveloppée de papier
dans ses poches et, une fois dehors, les enterre.

1

Retour a Bruxelles. Sauvé ! ll préfere donc une réalité a une autre.
Les préférences commencent. Attention, tot OU tard, r appartenance au
Bruxelles monde se fera.
ll a douze ans.
Combats de fourmis dans le jardin.
Découverte du dictionnaire, des mots qui n'appartiennent pas encore a
des phrases, pas encore a des phraseurs, des mots et en quantité, et dont
on pourra se servir soi-méme asa favon.
Etudes chez les Jésuites.
1911

a 1914

A vec 1' aide de son pere, il s' intéresse au latin, belle langue, qui le sépare
des autres, le transplante : son premier départ. Aussi le premier effort
continu qui lui plaise.
Musique, un peu.
1914 Cinq ans ďoccupation allemande.
a 1918 Premiere composition franvaise. Un choc pour lui. Tout ce qu'il trouve
Bruxelles en son imagination !
Un choc méme pour le professeur qui le pousse vers la littérature. Mais il
se débarrasse de la tentation ď écrire, qui pourrait le détoumer de
1' essentiel. Quel essentiel? Le secret qu'il a depuis sa premiere enfance
soup9onné d 'exister quelque part et do nt visiblement ceux de son
entourage ne sont pas au courant.
Lectures en tous sens. Lectures de recherche pour découvrir les siens,
épars dans le monde, ses vrais parents, pas tout a fait parents non plus
cependant, pour découvrir ceux qui, peut-étre, « savent » (Hello,
Ruysbroek, TolstoY, DostoYevsky). Lecture de Vies des saints de plus
surprenants, des plus éloignés de 1'homme moyen. Lectures aussi
excentriques, des extravagants ou des « Jeune Belgique »a la langue
bizarre qu'il voudrait plus bizarre encore. Apres son baccalauréat,
1'Universi té étant fermée a cause de 1'occupation, deux années de
lectures, de bricolage intellectuel.
1919

Prépare le P.C.B.
Ne se présente pas

a1' examen. Abandonne la médecine.

1920
Embarque comme matelot, sur un cinq-mats schooner.
Boulognesur-Mer
Rotterdam Deuxieme embarquement. Sur le Victorieux, un dix mille tonnes, ďune
belle ligne, que les Allemands viennent de livrer a la France. On est
quatorze dans Ull petit poste ď équipage, a r avant. Camaderie étonnante,
inattendue, fortifiante. Bréme, Savannah, Norfolk, Newport-News, Rio
de Janeiro, Buenos Aires.

2

Au retour a Rio, I' équipage qui se plaint ďetre mal nourrie refuse de
continuer et en bloc se fait porter malade. Par solidarité, il quitte avec eux
le navire ... manquant aussi de la sorte le naufrage qui aura lieu vingt
jours plus tard au sud de Nex York.
1921

Le désarmement mondial des bateaux (ex-transports de troupes et de
vivres) est a son maximum. Impossible de trouver un engagement. La
grande fenetre se referme. ll doit se détourner de la mer.
Retour a la ville et aux gens détestés.
Dégout.
Désespoir.
Métiers et emplois divers, médiocres et médiocrement exercés.

1922
Lecture de Maldoror. Sursaut... qui bientót déclenche en lui le
Bruxelles besion, longtemps oublié, ď écrire. Premieres pages. Franz Hellens puis
Paulhan y voient quelque chose, ďautres n'y voient rien.
Toujours réticent. ll n' aimerait pas « devoir » écrire.
<;a empeche de rever. <;a le fait sortir. ll préfere rester lové.
Belgique définitivement quittée.
1924
Paris

ll écrit, mais toujours partagé.
N' arrive pas a trouver un pseudonyme qui I' englobe, lui, ses tendences et
ses virtualités.
ll continue a signer de son nom vulgaire, qu 'il déteste, do nt il a honte,
pareil a une étiquette qui porterait la mention « qualité inférieure ». Peutetre le garde-t-il par fidélité au mécontentement et a l'insatisfaction. ll ne
produira donc jamais dans la fierté, mais traí'nant toujours ce boulet
qui se placera a la fin de chaque oeuvre le préservant ainsi du sentiment
meme réduit de triomphe et ď accomplissement.

1925

Klee, puis Ernst, Chirico ... Extreme surprise. Jusque-la, il haYssait la
peinture et le fait meme de peindre « comme s' il n 'y avait pas encore
assez de réalité, de cette abominable réalité, pensait-il. Encore vouloir la
répéter, y revenir ».
Emplois divers. Quelque temps dans une maison ď édition, au service de
la fabrication.

1927
Quito

Voyage ďun an en Equateur, avec et chez Gangotena, poete habité par le
génie et le malheur.
ll meurt jeune et, apres lui, ses poemes, la plupart inédits, embrasés dans
un incendie ď avion,
disparaissent a jamais.

1928

Paris.

3

1929

1930-1931
EnAsie

Mort de son pere. Dix jours plus tard, mort de sa mere. Voyage en
Turquie, Italie, Afrique du Nord ...
II voyage contre.
Pour expulser de lui sa patrie, ses attaches de toutes sortes et ce qui s' est
en lui et malgré lui attaché de culture grecque ou romaine ou ďhabitudes
belges.
V oyages d 'expatriation.
Le refus pourtant commence a céder un peu au désir ď assimilation. II
aura beaucoup a apprendre a s' ouvrir. Ce sera long.
Enfin son voyage.
Les Indes, le premier peuple qui, en bloc, paraisse répondre a 1'essentiel,
qui dans 1'essentiel cherche 1'assouvissement, enfin un peuple qui mérite
ď etre distingué des autres.
L'lndonésie, la Chine, pays sur lesquels il écrit trop víte, dans
r excitation et la surprise émerveillée ď etre touché ace point, pays qu'il
lui faudra méditer et ruminer ensuite pendant des années.

1932
1935

Lisbonne-Paris.
Montevideo, Buenos Aires.

1937

Commence a dessiner autrement que de loin. Premiere exposition
(Galerie Pierre, a Paris).

1938-1939
Meudon

S' occupe de la revue Hermes.

1939

Brésil (MinasGeraes et Etat de Rio)

1940
janvier

Retour a paris. En juillet, 1'exode.
Saint-Antonín. Ensuite le Lavandou.

1941-1942

Le Lavandou avec celle qui sera bientot sa femme.

1943

Retour aParis. Occupation allemande (la seconde).

1944

Mort de son frere.

1945

Affaiblie par les restrictions alimentaires, sa femme contracte la
tuberculose.
Ensemble a Cambo. Amélioration.

1947

Presque la guérison. Voyages de convalescence et ď oubli des maux en
Egypte.

4

Février
1948
1951-1952
-1953

Mort de sa femme des suites ď atroces brulures.

II écrit de moins en moins, il peint davantage.

1955

Naturalisé fran9ais.

1956

Premiere expérience de la mescaline.

1957

Expositions aux Etats-Unis, a Rome, a Londres.
Se casse le coude droit. Ostéoporose. Main inutilisable.
Découverte de 1'homme gauche. Guérison.
Et maintenant?
Malgré tant ď efforts en tous sens, toute sa vie durant pour se modifier,
ses os, sans s' occuper de lui, suivent aveuglément leur évolution
familiale, raciale, nordique.
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