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1. Úvod
Honoré de Balzac má v našem prostředí výlučné postavení, jeho
dílo se zde těší dlouhodobě velké oblibě, jedná se o jednoho z nejvíce
překládaných autorů z francouzštiny.
Tématem

této

diplomové práce je translatologická

analýza

a

komparace dvou českých překladů Balzacova románu Bratranec Pons (Le
Cousin Pons, Paris: Pocket Classiques, 1999).
Rozbor a srovnání vychází z překladu dr. Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského, vydaného v roce 1925 v rámci edice Slavní autoři literatur
světových (nakl. Jos. R. Vilímek), a z překladu Věry Smetanové z roku
1951 (nakl. Československý spisovatel). Translace Věry Smetanové byla
reeditována později v roce 1986, kdy Bratranec Pons vyšel společně
s překladem románu Sestřenice Běta (Praha, Odeon 1986, překlad Marie
Janů) v edici Galérie klasiků - z tohoto vydání jsou úryvky uvedené v této
diplomové práci 1 .
Rozbor a hlavní jevy, na které se práce zaměří, vyplynou ze
stylistické analýzy a excerpce obou výše zmíněných překladů. Na základě
navození výsledků analýzy se zaměříme na charakteristiku

strategie

pracovní metody obou překladatelů.

2. Autor a ieho dílo
2. 1 Balzacův život
Život Honorého de Balzac se sám o sobě jeví jako velmi originální
dílo, román plný napětí a zvratů. Ukazuje, jak život dokáže „psát", a
v případě Balzaca především inspirovat. Paralely mezi jeho životem a
dílem jsou zjevné.
Honoré Balzac se narodil 20. května roku 1799 v Tours AnneCharlotte Sallambierové a Bernardu-Francoisovi Balzacovi. Oba jeho

Proto mají úryvky z překladu Věry Smetanové tak vysoká čísla stránek,
Pons je ve vydání zařazen až jako druhý po Sestřenici Bětě.

Bratranec

5

rodiče pocházeli ze středních vrstev a aristokratické „de" si ke jménu
přidali teprve později. Téměř hned po narození byl malý Honoré poslán dle
soudobých mravů na vychování a u chůvy zůstal až do svých pěti let.
Ačkoli se nejednalo o nic neobvyklého, lze i v tomto období naleznout
kořeny jistého odcizení mezi Balzacem a jeho matkou, které se ostatně
celoživotně prohlubovalo a pominulo až krátce před Balzacovou smrtí.
Honorého otec byl pak o třicet dva let starší než jeho matka a kromě
zaměstnání se věnoval psaní esejů týkajících se například zločinnosti ve
společnosti.
Podstatnou část svého dětství malý Honoré strávil mimo domov v osmi letech byl poslán do penzionátu к přísným oratoriánům. Zde se
poprvé objevila jeho vášeň pro čtení a především výrazný talent pro psaní
(číst a psát se začal učit již v pěti letech). Začíná psát různá pojednání a
eseje, podobně jako jeho otec. Matka navštívila Honorého v penzionátu za
celých šest let pouze dvakrát. Její téměř absolutní nepřítomnost jistě
ovlivnila pozdější Balzacovu náklonnost ke starším ženám. Ty pak v jeho
životě často hrály roli nejen milenky, ale také chybějící matky.
Jediný Honorému blízký člověk z rodiny byla jeho sestra Laura, ke
které měl až do konce života velmi vřelý vztah. Právě díky jejich bohaté
korespondenci známe dnes mnoho podrobností o Balzacově životě.
Ve čtrnácti letech se začal projevovat Balzacův nestabilní zdravotní
stav. Vrátil se z penzionátu zpět к rodině a vzápětí se všichni odstěhovali
do Paříže. Otec se stal ředitelem firmy, která dodávala potraviny armádě.
Honoré pokračoval ve studiu v royalistickém a katolickém penzionátu. Zde
nijak nevynikal a dosahoval chabých výsledků, přesto se mu nakonec
podařilo studium dokončit. Pod vlivem rodiny, otec si přál, aby se z jeho
syna stal notář, Honoré nastoupil na studia práv, jež řádně ukončil titulem
bakaláře. Sám budoucí autor však tuto kariéru odmítal a stále pomýšlel na
kariéru profesionálního literáta.
Rodina se v roce 1819 vrátila zpátky na venkov a Honoré zůstal
v Paříži v malé podkrovní mansardě, kde ve skromných
pracoval na básni o pěti dějstvích, tragedii Cromwell.

podmínkách

U vydavatelů

naprosto propadla, což mělo za následek, že otec odmítl Balzaca nadále
6

finančně podporovat a syn se tedy musel vrátit ke své rodině na venkov.
Díky odchodu z města se ale Honoré seznámil se svou první milenkou, s
Madame de Berny, po jejímž boku i přes odpor vlastní rodiny setrval
dlouhá léta. Madame de Berny uvedla Balzaca do společnosti, čímž mu
dopomohla к mnoha důležitým konexím a zároveň mu sama byla rádkyní a
oporou v jeho literární kariéře.
Balzacovi se nakonec přece jen podařilo vrátit do Paříže, kde

si

vydělával psaním různých próz, především románů na objednávku. Sám si
těchto

děl mnoho

{cochonneries

necenil, označoval je za „literární

littéraires).

prasárničky"

Jedná se většinou o různé texty s historickými

a magickými prvky, které byly v té době velmi populární. Stopy tohoto
období můžeme později nalézt v Šagrénové kůži anebo v povídce Pomsta
popraveného.
V roce 1825 začal podnikat: nejdříve se stal vydavatelem a posléze
rozšířil podnik i o tiskárnu. Tato činnost ale nevedla к zisku, nakonec
zbankrotoval a zbyly mu jen dluhy. V této skutečnosti lze odhalit jeden z
důvodů Balzacovy neobvyklé literární plodnosti - kromě uměleckých
ambicí šlo též o existenční nutnost. Ani téměř devadesát publikovaných
románů mu ale nikdy nenapomohlo se finančních závazků zbavit. Celý
život prchal před věřiteli, a to doslovně - často i za pomoci různých
tajných chodeb a varovných zařízení, kterými vybavoval svá bydliště.
Právě v této době, v momentě největší finanční krize, kdy jeho dům
obléhali věřitelé, však napsal svá nejlepší díla.
V roce 1829 vycházejí Šuani (Les Chouans, původně Le dernier des
Chouans

- Poslední

šuan),

román o royalistech z doby Francouzské

revoluce. Následuje kniha Fyziologie

manželství

(La Physiologie

du

mariage), která způsobí skandál a Balzacovi otevírá dveře do literárních
salónů a především do novinářských redakcí. Balzac začal přispívat do
časopisů La Mode, La Silhouette

a později do La Caricature,

kde se

nakonec stal šéfredaktorem.
Jediným

způsobem, jak udržet

vysoké pracovní tempo,

bylo

nadužívání černé kávy, kterou zaháněl potřebu spánku. Stejně pečlivý
jako při psaní byl i při pročítání korektur. Zatímco pro většinu autorů tato
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činnost znamenala jen finální opravy před publikací, pro něj byla dalším
tvořivým procesem, někdy zcela pozměňujícím původní podobu textu.
Psaní se pro něho stalo naprostou nutností a životní potřebou - byl
připoután čtrnáct i patnáct hodin denně к psacímu stolu.
Díla z let 1832 - 1836 jsou nápadná svou rozmanitostí. Balzac se
pokoušel vyzkoušet sám sebe, chtěl poznat své autorské limity a za
pramen své tvorby si vybral epizody z lidského života. Uvědomil si, že
jeho Lidská komedie

(o její genezi více v kapitole Dílo) bude životním

dílem, že tedy musí pracovat s určitým specifickým záměrem. Rozhodnutí
plnit takový úkol značně povzbudilo jeho autorské sebevědomí.
Díky jednomu z dopisů, které stále dostával, se seznámil s bohatou,
vzdělanou, ale vdanou polskou šlechtičnou Evelinou Hanskou. Posléze
s touto ženou navázal vřelé přátelství, jež po mnoha peripetiích nakonec
vedlo až ke sňatku.
Ve třicátých letech Balzac pracoval jako nikdy předtím, což ale
vedlo к pochopitelnému vyčerpání. Vytvořil v této době několik skvělých
románů, mezi nimi i román Otec Goriot (Le Père Goriot, 1834), další díla
dále přepracovával. Na popud Eveliny Hanské, jež s manželem cestovala
po Evropě, se Balzac dostal i do Vídně, kde už v té době byl známým, ale
i obdivovaným autorem. Užíval si zde pobytu v aristokratických salónech
a v kulturních kruzích, zbytek času trávil v kruhu přátel paní Hanské.
Po návratu do Paříže se musel znovu potýkat s finančními i
rodinnými obtížemi - a i jeho blízká přítelkyně Madame de Berny, u které
dříve nacházel útěchu, byla nemocná. Balzac sáhl к nebezpečnému kroku
- začal prodávat práva na svá ještě nenapsaná díla. Dále se rozhodl začít
soudní při s nejmocnějším nakladatelem v Paříži, Françoisem Bulozem,
který, aby si vynahradil Balzacův dluh, odprodal práva na Balzacův
román Lilie v údolí (Le Lys dans la vallée, 1836) ovšem na verzi, kterou
ještě Balzac nehodlal pustit do tisku, protože neprovedl finální korektury.
Balzac tuto při v podstatě vyhrál - soud rozhodl, že po spisovateli nelze
požadovat odškodné. Musel ale vrátit zálohy, které za dílo dostal, a navíc
promarnil týdny u soudu a poštval si proti sobě pařížské novináře.
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A tak se Balzac rozhodl pomoci si další finanční spekulací. Skoupil
podíly časopisu stojícího na okraji zájmu veřejnosti -

La Chronique

de

Paris. Byl přesvědčen, že pokud do něj bude pravidelně přispívat, získá si
toto periodikum své publikum. Osm měsíců se soustředil pouze na práci,
avšak i z tohoto projektu si přinesl jen nové dluhy. Následoval další pokus
uniknout věřitelům - z rue Cassini se tajně přestěhoval do nového bytu v
rue des Batailles. Ukrýval se natolik důmyslně, že neměl strach ani
porušit nový zákon, podle kterého měl každý občan nějakou dobu sloužit
jako voják Národní gardy. Nakonec byl ale přece jen dopaden a odvezen
do policejního vězení, kde si musel odsedět svůj trest. To Balzacovi příliš
nevadilo - získal čas na práci. Po propuštění mu nezbývalo než tvořit
v opět neskutečném tempu - v jediném týdnu napsal celý první díl
Ztracených

iluzí (Illusions

perdues

/, 1837). Přesto už v roce

1836

vystoupal jeho dluh ke sto čtyřiceti tisícům franků.
V této době Balzac navzdory citům к Evelině Hanské prožil další
milostnou aféru. Tentokrát jej okouzlila hraběnka Quidoboni-Viscontiová,
původním

jménem

Sára

Lowellová.

pravděpodobně i otcem jejího dítěte -

Stal

se

jejím

milencem

a

Lionela Richarda Quidoboni-

Viscontiho. Hraběnka Viscontiová hrála v mistrově životě vedoucí úlohu
celých pět let. Zařídila mu cestu do Itálie na útraty svého manžela. Po
návratu jej čekaly hromady účtů a zpráva o smrti paní de Berny, jež ho
velmi zasáhla.
Od svých třiceti sedmi let se rozhodl cestovat a užívat si života.
Hraběnka Viscontiová, nyní už jen jako přítelkyně, mu umožnila další
cestu do Itálie, kde se ukryl před soudními vykonavateli. Po třech
měsících se vrátil do Paříže, kde mu hrozila internace do vězení pro
dlužníky. Paní Viscontiová mu opět pomohla, nutno dodat, že velkoryse zaplatila za něj všechny dluhy a autor se tak mohl znovu vrátit к tvorbě.
Právě v tomto období se rozhodl najít si malý domek na venkově, kde by
měl klid na práci. Původní rozumný a uskutečnitelný záměr se časem
rozšířil do neúnosných rozměrů. Peníze se mu rychle rozplynuly a Balzac
si vzpomněl na dávný rozhovor s přítelem

Giuseppem Pezzim ohledně

opuštěných stříbrných dolů v Itálii. Pustil se do nového podniku - chtěl
9

doly znovu otevřít. Pezzi to pro něj měl zařídit, zatím si však nechal sám
udělit právo na otevření dolů. Pro Balzaca už bylo pozdě, ačkoli jeho
intuice mu radila dobře. Doly za několik let vydělávaly miliony. Balzac se
vrátil ke svému novému domu na venkově, aby se i zde zklamal.
Neprozkoumané podloží pod jeho domem povolilo, drahá opěrná zeď se
zhroutila. Nechal postavit druhou, i ta povolila. Soused, na jehož pozemek
se suť ze stavby sesunula, hrozil žalobou. Kvůli novým dluhům jej znovu
pronásledovali soudní vykonavatelé. Balzac kapituloval a najal si byt
v činžovním domě na rue de Passy (ten se zachoval dodnes a je znám jako
Balzacův dům). Aby vydělal potřebné peníze, vrátil se к dramatu. Když
jeho první hru divadelní ředitelé odmítli, pustil se do další. Ta však
dopadla ještě hůř a zcela propadla. Začal tedy další šílený podnik - založil
nový časopis. Tři měsíce vykonával práci za pět lidí a kromě toho
pracoval i na své próze. Nakonec musel časopis zastavit. Hypotetická
finanční injektáž přišla v podobě skonu manžela Eveliny Hanské - Balzac
mohl uskutečnit svůj plán se sňatkem, vedoucí к trvalému existenčnímu
zajištění.
Po výměně několika dopisů ale došlo ze strany Hanské к tvrdému
odmítnutí. Balzac se však nechtěl vzdát. Téměř denně jí psal, až konečně
po roce a půl čekání přišlo dovolení přijet. Do Petrohradu dorazil v
červenci 1843. Snažil se nyní vybojovat si společenskou rovnost s paní
Hanskou, zkoušel znovu vydělat na dramatech, ale jeho práce opět
propadly. Vrátil se tedy, jako vždy, к románu. Rozhodl se také použít
svou poslední rezervu - prodat práva na souborné vydání svého díla. Tato
práva koupili společně tři vydavatelé: Dubochet, Furne a Hetzel. Na jejich
popud vymyslel pro vydání sebraných spisů název Lidská komedie
Comédie humaine)

(La

a napsal к němu předmluvu. V ní představil svůj plán:

vytvořit dílo se třemi až čtyřmi tisíci postav. Tyto postavy měl také již
připraveny, existoval seznam z roku 1845 s názvy zatím nenapsaných
románů. Tento úkol se mu sice nepovedlo splnit, ale Lidská komedie i tak
má dva tisíce postav.
V letech 1845 a 1846 zachvátila Balzaca nová posedlost - snil o
paláci, který pro sebe a svou budoucí ženu nechá za její dědictví postavit,
10

a začal do něj nakupovat vybavení. Dostal od paní Haňské к dispozici asi
100 000 franků na zakoupení a zařízení domu -

začal

nakupovat

drahocenné drobnosti, obrazy, vázy, svícny, starožitnosti. Často se mu ale
stávalo, že koupil u vetešníka bezcennou věc, kterou považoval za
ztracené dílo některého z velkých mistrů. Až na konci roku 1846 se mu
povedlo najít dům: pavilon Beaujon v rue Fortunée. Tam přestěhoval
veškeré vybavení.
V letech 1846 a 1847 vznikl Bratranec

Pons a Sestřenice

Běta (La

Cousine Bette, 1847). Balzac bohužel neznal míru ani v práci, lékař ho
varoval před takovým přepínáním. Po dokončení obou děl se na podzim
roku 1846 rozjel za paní Hanskou na Ukrajinu. Paní Hanská stále váhala
se sňatkem, který byl už opravdu naléhavý - i když jí bylo 45 let, čekala
dítě. Balzac, přesvědčený, že to bude syn, už pro něj vymyslel jméno:
Victor Honoré. Přestože už měl Balzac obstarané všechny dokumenty,
jeho snoubenka ale raději doprovázela na svatební cestě dceru, a tak odjel
s nepořízenou. V únoru příštího roku se paní Hanská odhodlala přijet do
Paříže. Narodilo se jim dítě, avšak ihned zemřelo.
Paní Hanská dál odmítala učinit rozhodný krok. Když se zotavila,
odjela zpět domů. Balzac tedy zůstal zase sám se svou prací. Jeho tělo už
jej ale neposlouchalo, nedokázal navázat na své dřívější pracovní tempo.
Povedlo se mu alespoň sehnat trochu peněz, aby mohl utéct za nevěstou
do Wierzchowně. V lednu zčistajasna odjel sám zpět do Paříže. Většinu
času se teď věnoval zařizování bytu, doufal, že až bude hotov, paní
Hanská přijede, nakonec ale vyrazil on za ní. V říjnu, když přijel do
Wierzchowně, onemocněl bronchitídou a projevil se špatný stav jeho
srdce. Byl hubený, při každém kroku se zadýchával, i mluvení jej
vyčerpávalo.
Když Balzacovi nezbývalo už mnoho sil, svolila paní Hanská ke
sňatku. 14. března 1850 byly v kostele svaté Barbory v Berdičevu oddáni.
Po obřadu se dvojice ihned vrátila do Wierzchowně. Po několika měsících
se odhodlali vyrazit do Paříže, byla to však strastiplná cesta. 11. května
1850 z Drážďan psal Balzac domů, že je zcela vyčerpaný a poloslepý.
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Nemohl už ani vystoupat do schodů a pochyboval, bude-li schopen do
Francie vůbec dojet.
Téměř úplně oslepl a nebyl schopen pokračovat v připravených
pracovních plánech. V Paříži trávil Balzac dny sám, jen občas jej tajně
přišla navštívit matka. Zemřel v noci ze 17. na 18. srpna roku 1850. Byla
u něj jen matka, manželka jej opustila. Zádušní mše se konala v kostele
Saint-Philippe du Roule. Jeho rakev je uložena na hřbitově Père-Lachaise,
kam ji donesli Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles-Augustin SainteBeuve a ministr Pierre-Jules Baroche.

2. 2 Literární kontext

Tvorba Honorého de Balzac patří mezi vrcholná díla realismu.
Tento literární směr byl reakcí na bouřlivé změny ve společnosti té doby.
Francouzská revoluce přinesla mnoho ideálů, avšak

jejich vyústění

v reálném životě bylo problematické a rozporuplné. Dominantní roli
v době formování nového systému vztahů mezi uměním a skutečností
hraje buržoazie, dalo by se říci, že se jedná o období, ve kterém hlavní
roli sehrálo měšťanské obyvatelstvo. Aristokracie postupně ztrácí své po
staletí chráněné privilegované postavení ve společnosti.
Od začátku 19. století se vztahy mezi měšťany postupně začínaly
promítat do všech oblastí života. V roce 1830 se k moci dostává tzv.
finanční

aristokracie

a

„král

bankéřů",

Ludvík

Filip.

Po

vzniku

červencové monarchie se společnost začala naplno orientovat na měření
životních hodnot kritériem výnosu.
Většina umělců, a tedy i spisovatelů, cítila potřebu se к formování
této nové skutečnosti a také к novým „pravidlům" v umění nějak vyjádřit.
Nejplodněji se tohoto úkolu chopili představitelé romantismu a realismu.
Romantismus stojí v opozici к realitě. Štěstí a krásu hledá mimo ni, ať už
v minulosti,

budoucnosti

či

Představitelé

realismu jsou

ve
naproti

vzdálených

světech,

tomu přesvědčeni,

v

přírodě.

že krásu

a

především pravdivost lze nalézt jen ve skutečném, hmatatelném světě,
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tedy v realitě nebo v boji proti ní. Realismus skutečnost popisuje a
zobrazuje, zároveň se ale také snaží jevy hodnotit a třídit. Hrdina je vždy
zasazen do složitých vztahů, je členem lidské společnosti a zaujímá v ní
své určité, často problematické, místo. Charakter postav je v opozici ke
klasicistnímu pojetí spočívajícím v „jednotnosti" (koherenci) pojímán
jako výsledek několika kontrastů, postava je tedy dynamická (takové
figury byly dříve vytýkány Moliérovi). Typičnost rolí je vystihována na
konkrétních a díky detailnímu 2 propracování téměř „živých" postavách
(Balzac podává vyčerpávající charakteristiku postavy často hned při jejím
uvedením na scénu 3 ). Jedinečné chování představitelů rolí se tak stává
typickým pro celou vrstvu společnosti. Pozornost však není věnována
pouze postavám, precizně je líčeno i prostředí, v němž se děj odehrává.
Čtenář se tak může do příběhu naprosto pohroužit, u Balzaca ví přesně,
jaký má dům interiér, jak je o něj pečováno či zda je zanedbáván implicitně se tak dovídá, zda si ona románová postava potrpí na
hodnocení svých hostů.

2. 3 Dílo

Balzac již od školních let psal různé eseje, na důkaz svého
básnického talentu napsal veršované drama Cromwell, které se však, jak
již bylo řečeno, ani u jeho rodiny, ani u nikoho jiného nesetkalo
s úspěchem.
Když se literaturou v začátcích své kariéry spisovatele snažil uživit,
většinu svých románu podepisoval pod pseudonymem lord R'Hoone především proto, že si byl vědom podprůměrnosti těchto děl. Přestože
například Stefan Zweig tato raná díla označil jako naprosto nehodná tak

2

Všimněme si například popisů a výčtů oděvních doplňků Luciena ve Ztracených
iluzích.
3
Například Bratranec Pons začíná nekolikastránkovým popisem hlavního hrdiny.
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velkého autora, je dnes zřejmé, že pomohla rozvinout talent budoucí
literární hvězdy. 4
Ještě než se budeme věnovat Lidské komedii, je nutno připomenout,
že Balzac byl také autorem několika divadelních her, které se však
neprosadily. Byly pro tehdejší divadlo příliš odvážné a také asi nebylo
možné je přizpůsobit možnostem tehdejší divadelní techniky.
Lidská

komedie,

napsaná mezi lety 1829 a 1848, je souhrnem

zhruba devadesáti románů, novel a povídek s přibližně dvěma a půl tisíci
fiktivních postav a se zhruba stejným počtem postav reálných. Balzac zde
vykresluje vývoj francouzské společnosti od Francouzské revoluce až
téměř к revolučnímu roku 1848, cyklus odráží jeho cíl vytvořit její
systematický obraz.
Nejdříve vznikala jednotlivá díla a teprve později Balzaca napadlo,
pod tlakem finanční situace, jednotlivé romány seskupit do tohoto celku.
Historie díla vysvětluje jistou fragmentárnost díla, do kterého lze vstoupit
odkudkoliv, bránou kteréhokoliv románu, a postupovat v něm libovolným
způsobem. Daniela Hodrová přirovnává tento cyklus ke gigantické knizešanonu na hedvábném papíře 5 .
Hlavním jednotícím

prvkem

této velkolepé fresky je

koncept

„vracejících 6 " se postav. Jedná se pravděpodobně o Balzacův vynález, na
který byl patřičně pyšný. Postavy přecházejí plynule z románu do románu,
díky vztahům a vazbám se stávají reálnějšími 7 . Stejně jako v příbězích
psaných skutečnými osudy lidí, nemá žádný z románů přesný začátek ani
konec, vždy se odehrává „něco" před a po.
4

O tomto vývoji jeho díla je jistě dobré vědět, mnoha začínajícím spisovatelům může
taková skutečnost pomoci překonat jejich počáteční neúspěchy. V praxi učitele může
sehrát významný motivační prvek.
5

Hodrová, D. a kolektiv: Na okraji chaosu..., Torst, Praha 2001.
Například v Bratranci
Ponsovi je to vykladačka karet paní Fontainová nebo
starožitník, vášnivý sběratel obrazů Eliáš Mágus.
Tento postup je stále velmi populární, například v televizní seriálové tvorbě. I zde tak
tvůrci budují iluzi opravdového a propojeného světa. Hrdinové jednoho seriálu se tak
objevují i v jednotlivých dílech jiných seriálů, ale hrají stejnou roli jako v tom „svém"
seriálu.

6
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Rok 1829 je mezníkem v Balzacově tvorbě. Tehdy vzniklo jeho první
velké dílo Šuani

(Les Chouans), historický román o přívržencích krále

z let Francouzské revoluce. Všechny další romány už Balzac psal s tím, že
budou součástí jednoho velkého celku, zpočátku Studií mravů (Études de
mœurs),

a později celé Lidské komedie, kterou postupem času rozdělil na

části Studie

mravů

philosophiques
analytické

(Études

de

mœurs),

Studie

filosofické

- ty měly vyprávěné příběhy zobecňovat)

(Études analytiques).

(Études
a

Studie

V době nejaktivnější literární práce byl

Balzac také kritikem a žurnalistou. Řada jeho postav se zrodila právě
z drobných novinářských portrétů.
Balzac byl z mnoha důvodů osvětlených v jeho biografii opravdu
pilným spisovatelem, například jen za rok 1830 napsal sedm děl, povídek
a románů. Vrcholná díla vznikala v rychlém sledu, jako by tlak, kterému
byl vystaven, podněcoval jeho tvořivost. Šagrénová kůže je z roku 1831,
Plukovník Chabert (Le Colonel Chabert) z r. 1832, Evženie

Grandetová

(Eugénie Grandet) z roku 1833, Otec Goriot (Le Père Goriot) z roku
1835, Velikost a pád Césara Birotteau (Histoire de la grandeur et de la
décadence

de César Birotteau)

z roku 1837, třídílné Ztracené

iluze

(Illusions perdues) jsou z let 1837 - 1843 a jejich čtyřdílné pokračování
Lesk a bída kurtizán

(Splendeurs

et misères des courtisanes)

mezi lety 1838 - 1847, konečně Sestřenice

vznikalo

Běta (La Cousine

Bette)

pochází z roku 1846 a Bratranec Pons vznikl v roce 1847.

2- 4 Bratranec Pons - obsah
Bratranec Pons byl starý opuštěný mládenec, hudební skladatel,
dirigent a vášnivý sběratel uměleckých památek. Sběratelství bylo jednou
z jeho nemnoha radostí a vynahrazovalo mu vše ostatní, které ani
nepoznal. Měl pouze jediného oddaného přítele, Němce Schmuckeho.
Spolu se procházeli městem, obývali jednu místnost a Schmucke dělal
vše, co viděl Ponsovi na očích. Jedna věc Schmuckeho zlobila. Pons měl
zálibu v drahém a nezvyklém stravování. Postupem času, kdy plamínek
15

jeho slávy uhasínal, a tím pádem neměl žádné peníze ani přátele, mu
zbývala pouze jedna rodina, ke které mohl chodit na obědy,

kde

uspokojoval svou gurmánskou vášeň - rodina ministerského předsedy de
Marville. Po čase už ale nebyl vítaný ani tam. Paní de Marville a její
dcera Cecílie si vždy našly nějakou záminku, aby bratrance Ponse
vystrnadily z domu co možná nejdříve a bez oběda. Nakonec si z tohoto
stavu tropilo žerty i služebnictvo. Ponse, který právě vyslechl jeden z
rozhovorů lokajů, se to velice dotklo. Rodina jím opovrhovala a nakonec
ho úplně vyhostila ze svého středu. Ochuravěl a kromě Schmuckeho se o
něho starala na první pohled poctivá a hodná ženská paní Cibotová. Když
ale zjistila, jakou má Ponsova sbírka hodnotu, zachvátila Cibotovou
chamtivost. Spolu se svými dvěma komplici, advokátem Fraisierem a
Auverňanem Rémonencqem, se dohodla, že po Ponsově smrti, získají
celou sbírku pro sebe. Pons, zničený nespravedlivým světem a chorobnou
chamtivostí, nakonec umírá. Drama končí zběsilou honbou za penězi za
pomoci komplikovaných právnických transakcí, kdy se rafinovanými
zásahy ruší závěť, podle níž mělo dědictví připadnout Ponsovu věrnému
příteli a stěhuje se do rukou těch, kteří nejsou schopni umělecké dílo ani
ocenit, natož aby si ho zasloužili.

3. Analýza cílových textů
Pro analýzu cílových textů v této diplomové práci byly použity
teorie Christiany Nordové, jež se řadí mezi aktuální teorie translace a
mnoho dnešních překladatelů se o tento výklad při svých překladatelských
rozhodnutích opírá, protože je poměrně srozumitelný a také nejsnáze
aplikovatelný. Teorie hovoří o co nejpřesnějším překladu spolu s důrazem
na funkci textu a na očekávání čtenáře. Nejedná se ovšem o teorii
„Skopos", kde je kladen největší důraz na funkci textu a potřeby čtenáře,
a to na úkor obsahu (například: překlad odborného textu pro potřebu
laiků, kde se překladatel stává zároveň osobou, která obsah vysvětluje
laicky).
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Christiana Nordová se ve svých teoretických pracích věnuje funkci
textu, "(...) a text does not "have" a function; a function can only be
assigned to the text by the recipient in the act of reception 8 " (Samotný
text nemá funkci, funkce mu může být přiřknuta pouze čtenářem ve
chvíli, kdy text čte). Christiana Nordová tvrdí, že každý překlad má svůj
účel a tudíž se jedná o účelovou aktivitu. Pro splnění tohoto účelu je
kladen důraz na rozbor originálu. "Analysis of the source text guides the
translation process in that it provides the basis for decisions

(...)"

(Analýza originálu napomáhá překladu tak, že poskytuje půdu pro
rozhodování (...)) Překlad se musí podřídit své funkci, tedy tomu, pro
koho je určen. Z toho důvodu je nutné si uvědomit, pro koho a za jakým
účelem

překládáme.

К tomuto

účelu

nám

pomůže

níže

uvedený

translation brief, tak jak ho popisuje Nordová ve svých teoretických
pracích 10 . Pro překlad textu je důležitá nejen perfektní znalost obou
jazyků, ale také perfektní orientace v reáliích originálu a cílového textu.
Důležitým faktorem j e také dodržet konvence psaní daného

žánru

v kultuře cílového textu jelikož „textové konvence nejsou univerzální
nýbrž spojené s určitou kulturou v určitý čas" („Text-type conventions are
not universal, but linked to a certain culture at a certain time). 11 "
V našem

případě by překlad

měl být „equifunctional 12 ",

což

znamená, že funkce originálu i cílového textu je stejná. Stejnou funkcí
zde rozumíme největší možnou podobnost mezi originálem a cílovým
textem („the greatest possible correspondence between source text and
target text 13 ").

8

N

'

C,:

Text analysis

Nord, С.: Translating

in translation,
as purposeful

Rodopi, Amsterdam 1991, str. 16
activity,

St. Jerome, Manchester 1997, str .62

C , : Trar
il
>slating as purposeful activity, St. Jerome, Manchester 1997, str. 59
C,: Text
u
analysis in translation, Rodopi, Amsterdam 1991, str. 19
,3
C : Translatin
№h
'
S
as purposeful activity, St. Jerome, Manchester 1997, str. 50
Nord, С.: Text analysis in translation, Rodopi, Amsterdam 1991, str. 22
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„Translation brief 14 ", jak ho uvádí Christiana Nordová, by mě
obsahovat následující hlediska:
kdo zadává překlad
zamýšlená funkce textu
kdo je náš cílový čtenář
v jaké formě bude text vydán (médium)
motiv překladu
Nordová

rozlišuje

dva

analytické

přístupy:

intra.extuÄ.ní

a

extratextuální analýzu 75

Intratextuálni

analýza

Subject matter [téma knihy]
Content [obsah]
Presuppositions [předpokládané znalosti čtenáře]
Composition [kompozice (forma textu)]
Non-verbal elements [dispozice textu (nonverbální prvky textu)]
Lexic [použitá slovní zásoba]
Sentence structure [struktura vět a souvětí]
Praktická aplikace těchto hledisek na román Bratranec Pons následuje níži
14
15

Nord, С.: Translating as purposeful activity, St. Jerome, Manchester 1997, str. 59
Nord, С.: Text analysis in translation, Rodopi, Amsterdam 1УУ l, sir. о
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Extratextuální

analýza

Při překladu jakéhokoliv díla je nutné znát celkový kontext díla,
autora a situace, za které dílo vzniklo. Tomu jsou věnovány nadcházející
kapitoly.

Konkrétní aplikace funkcionalistické teorie Christiany Nordové
na originálním znění textu Bratrance Ponse:
Nejdříve tzv. translation brief :
kdo zadává

překlad

: U obou překladů je jasné, že překlady

zadávala vydavatelství. U staršího překladu z roku 1920 to byl nakladatel
Josef. R. Vilímek. Novější překlad z roku 1951 vyšel v nakladatelství
Československý

spisovatel.

Později

ještě

jednou

v roce

v nakladatelství Odeon (společné vydání s překladem Sestřenice
Marie Janů)
zamýšlená funkce

1986
Běty od

textu : Funkce by měla být u překladu beletrie

stejná jako u originálu. Balzac chtěl vytvořit co nejvěrnější obraz lidské
společnosti. U Bratrance
velkého celku Lidské

Ponse samozřejmě již věděl, že bude součástí

komedie

kdo je náš cílový čtenář : I to je jasné, jedná se o širokou čtenářskou
veřejnost. Překlad není prioritně určen odborníkům

v jaké formě bude text vydán (médium): v tištěné
motiv překladu:

umožnit čtenářům seznámit se s dílem jednoho

z vrcholných představitelů evropského realismu
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Následuje analýza původního textu:
Subject matter [téma knihy]: Již název románu sám napovídá, že se
jedná o životní osudy určité osoby, v tomto případě bratrance Ponse.
Kniha ve skutečnosti popisuje relativně krátkou část jeho života před
smrtí
Content

[obsah]: Je zajímavé, že originál, na rozdíl od obou

překladů, není vůbec rozdělen do kapitol 16 . Nejdříve je

představen

bratranec Pons a jeho způsob život a jeho dvě velké životní vášně : dobré
jídlo a sběratelství. Dále máme klíčovou pasáž, ve které se Pons snaží své
neteři dohodit bohatého ženicha. Jeho snaha končí krachem a Pons je
doslova vyhoštěn jak od své rodiny, tak z kruhu svých přátel. Pons
onemocní a umírá. Následně je Schmucke oklamán a cenná Ponsova
sbírka připadne do rukou těch, kteří se Ponse zřekli
Presuppositions

[předpokládané

znalosti

čtenáře]:

Balzac

předpokládá znalost prostředí a historických souvislostí Francie první
poloviny devatenáctého století a také znalost lidských charakterů
Composition [kompozice (forma textu)] odpovídá klasické struktuře
vyprávění i přímé řeči

Non-verbal

elements

[dispozice textu (nonverbální prvky textu)]

text není rozdělen do kapitol, přímá řeč je uvozována „ - ", používání
dialektu a cizího přizvukuje označováno kurzívou
Lexic

[použitá slovní zásoba] : V Balzacově románu nacházíme

široké spektrum jazykových registrů od francouzštiny vyšších vrstev až
po

různé

dialekty

či francouzštinu

„zdeformovanou",

například

u

Schmuckeho
i6 p.,
a preklady jsou na rozdíl od originálu rozděleny na kapitoly, ani v jednom z nich
nenalezneme obsah s jednotlivými kapitolami.
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Sentence structure

[struktura vět a souvětí]: V dlouhých souvětích

si Balzac doslova libuje. Souvětí přes půl stránky, zvláště v případě
popisů, nejsou žádnou výjimkou

4. Srovnání nřekladů Ralzacova románu Bratranec
Pons
4.1. Úvod
Tato

stěžejní

část

diplomové

práce

se

zabývá

jednotlivými

překladatelskými jevy. Cílem není posuzování všech rysů překladu,
vybrány byly jen ty, které se od sebe liší nejpodstatněji. Mezi ně patří jak
jevy konkrétní (reálie), tak jevy obecnější a komplexnější (překlad přímé
řeči a vyprávění). Na závěr jsou ještě popsána specifika práce obou
překladatelů. Pro větší průkaznost je většinou vybráno více příkladů, na
kterých lze vyvozené závěry
jednotlivé citace v originálním

demonstrovat. Nejdříve jsou

uvedeny

znění (tučným písmem), za nimi je

uvedeno číslo stránky, na které se nacházejí. Uvedení paginace následuje i
u překladů. Pod písmenem G je uveden překlad Jiřího Gutha-Jarkovského
z roku 1925 a pod písmenem S překlad Věry Smetanové z roku 1986.
Všechny úryvky překladů jsou ohraničeny uvozovkami. V kapitole, která
se věnuje přímé řeči, jsou uvedeny pouze jedny uvozovky, aby zde
nedocházelo ke zbytečné duplicitě grafických prvků. U každého příkladu
je uveden komentář a na konci kapitoly se nachází obecnější závěr, jakýsi
Popis překladatelských tendencí u každého z překladatelů.

4. 2 Stručná charakteristika jednotlivých překladů
Na první pohled nás překvapí, že na rozdíl od originálu se oba
Překladatelé rozhodli dílo rozdělit na kapitoly, což by mohlo svědčit o
faktu jisté inspirace novějšího překladu starším. Překlad Jiřího Gutha má
třicet jedna kapitol, novější překlad Věry Smetanové jich má dokonce
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sedmdesát sedm a samostatně stojí závěr. Vzhledem k tomu, že ani jeden
z překladatelů názvy kapitol vlastně nepřekládal, protože originál žádné
kapitoly nemá, jedná se čistě o autorskou práci. Oba překladatelé dělili
román podle obsahu jednotlivých pasáží; dle dominantní události či
postavy pak volili název těchto kapitol.
Motivací k tak velkému zásahu do díla byla pravděpodobně

snaha

čtenáři usnadnit jeho četbu a orientaci v textu. Nicméně Balzacův text je
natolik dobře vnitřně strukturovaný, že lze takovou úpravu považovat za
nadbytečnou.

4.3. Reálie
Překlady reálií představují u Balzaca opravdové „překladatelské
oříšky" a nelze se jim nijak vyhnout, protože samotný text na nich stojí.
Román je jak pro dnešního čtenáře, tak i pro čtenáře dvacátých let
minulého

století

značně

vzdálený

a vyžaduje proto jistou

dávku

imaginace, jež umožňuje vystihnout základní cíl autora, který se snaží
přiblížit soudobou tvář světa a způsob života, jakým lidé žili v třicátých
letech devatenáctého století. Tomuto záměru je ostatně podřízen celý
cyklus Lidské

komedie.

Je třeba si uvědomit, že nic není vymyšlené, všechny popisované
reálie doopravdy existovaly. Záleží jen na překladateli, jakou strategii
zvolí, zda bude co nejvěrnější originálu, nebo se rozhodne pro určitou
míru lokalizace a přizpůsobení čtenáři v dané době. Za nejdůležitější lze
považovat konzistentnost zvoleného přístupu.

4. 3. 1 Názvy funkcí a titulů
Překlad titulů a funkcí, které na našem území vůbec neexistovaly, je
samozřejmě krajně obtížný. Především j e nutné rozpoznat, co který titul
přesně znamená a také v jaké činnosti přesně různé funkce spočívají.
Zde je nutné si uvědomit funkci překladu, který by měl umožnit
porozumění všem čtenářům, tedy i těm, kteří nejsou blíže seznámeni
s francouzskými reáliemi. Pokud tedy není možný přesný překlad, kde je
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signifié v obou jazycích naprosto shodný, pak by byla například vhodná
poznámka pod čarou. Zvláště, pokud je funkce či titul důležitým aspektem
v dějové linii. Pro zajímavost je zde možné zmínit, že někteří překladatelé
se uvádění poznámek pod čarou cíleně vyhýbají s tím, že v jejím užívání
je cosi nižšího, neprofesionálního, svědčícího o neschopnosti překladatele
vypořádat se s daným problémem uvnitř samotného textu. Na druhé straně
je ale nutno uznat, že v některých případech, jak bude ostatně nastíněno
dále, se užití poznámky pod

čarou

jeví jistě vhodnější a účelnější pro celý

překlad.
Výrazy a slovní spojení, kterým se v analýze věnujeme, jsou v textu
podtrženy.
...1° Chez monsieur le compte Popinot, pair de France,

ancien

ministre de l'agriculture et du commerce... //48
G : „...I u pana hraběte Popinota, paira Francie, bývalého ministra orby a
obchodu..." //33
S: „...vůbec přijímán v rodině hraběte Popinota, francouzského paira,
bývalého ministra zemědělství a obchodu ..." //411
Pair Francie je problematický terminus technicus, a to především
proto, že výše zmíněná funkce u nás neexistuje a nikdy neexistovala.
Narozdíl například od Anglie, kde má slovo „Peer" stejný význam jako ve
Francii. Jedná se o člena panské sněmovny (sněmovny lordů). Oba
Překladatelé se ale překladu vyhnuli a pouze přepsali slovo pair. Tento
Postup je zcela na místě, protože označení „člen panské sněmovny" pro
čtenáře nemá žádný zažitý význam a „člen sněmovny Lordů" zase příliš
evokuje reálie Velké Británie.
Ministr zemědělství

nám dnes samozřejmě zní mnohem lépe než

ministr orby, ale ve dvacátých letech minulého století takto pojmenovaná
funkce opravdu existovala. Zároveň je zde díky této dichotomii dobře
viditelný časový odstup obou překladů.
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Le président de Marville demeurait rue de Hanovre, dans une maison
achetée depuis dix ans par la présidente,... //49
G : „President de Marville bydlel v ulici de Hanovre, v domě, jejž před
desíti lety koupila paní presidentová.." //35
S : „Předseda de Marville bydlel v Hannoverské ulici. Dům koupila paní
předsedová..." //412
President de Marville byl předsedou soudu, vyplývá to i z kontextu
vyprávění, proto je překlad president a presidentová velmi nevhodný,
nevystihuje totiž činnost, kterou prezident de Marville vykonával.
Jiří Guth se snaží co nejvíce držet originálu, Hannoverská ulice je
určitě pro čtenáře přijatelnější než ulice de Hanovre. Lpění na originálu se
zde jeví jako zcela zbytečné.
Commandeur de la légion d'honneur... //61
G : „a komandérem Čestné legie..." //48
s

: „a rytířem Čestné legie..." //421
V tomto případě je těžké rozhodnout, jaká strategie je lepší. Jiří

Guth se úpěnlivě drží přepisování francouzských slov do češtiny, Věra
Smetanová se snaží být originálnější a vystihnout smysl původního znění.
Rytíř Čestné legie je u nás dobře zavedený a všeobecně známý termín pro
francouzskou reálii. Na druhé straně je Commandeur v hierarchii o stupeň
výše než rytíř (termín vznikl ve spojitosti s řádem templářů, kteří byli ve
sv

é době vzhledem к povaze a účelu jejich existence - tedy obrany

Božího hrobu - považováni za vyšší formu rytířského stavu), nicméně
těžko můžeme použít nesmyslný termín typu „nadrytíř" ... Takže se zdá
preklad Věry Smetanové vhodnější, protože i když není stoprocentně
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přesný a snižuje dané ocenění o jednu úroveň, čtenáři jistě řekne mnohem
více než komandér.
Ce ministre, malgré sa modestie, comme on le voit, s'est laissé faire
compte... //61
G : „Tento ministr, přese svoji skromnost, dal se povýšit do stavu
hraběcího" //48
S : „Už jsme se zmínili, že ministr se dal přes svou skromnost povýšit do
šlechtického stavu" //421
Kolokace stavu

hraběcího

není příliš vhodná, alespoň ne pro

dnešního čtenáře, protože v kontextu s momentálním územ zní spíše
archaicky, u druhého překladu je použit všem známý šlechtický stav, což
zní určitě lépe a jde o běžně používané spojení, nevystihuje ale, jakého
stupně ministr dosáhl. Nejlepší by tedy bylo (především z hlediska
významu) použít spojení „byl povýšen na hraběte". Ani jeden z dvou
překladatelů se tedy s problémem nevypořádal vhodným způsobem. Jeden
se provinil vůči češtině a druhý vůči smyslu.
Etre juge de paix ! c'était pour cet homme plein de capacités, docteur
en droit et sans chaussettes, une chimère si rude à la monture, qu'il y
pensait, comme les avocats-députés à la simarre et les prêtres italiens
alatiarre.
G

//210-211

: „Býti smírčím soudcem ! To bylo pro tohoto muže plného schopností,

doktora práv, ale bez halíře, chimérou tak těžce dosažitelnou, že na ni
myslil jako advokáti poslanci sní o křesle ministra spravedlnosti a italští
kněží o tiaře". //206
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S : „Stát se smírčím soudcem ! To bylo pro toho schopného právníka bez
krejcaru vidinou tak těžko dosažitelnou jako křeslo ministra spravedlnosti
pro advokáty nebo papežská tiára pro italské kněze". / / 5 3 5
Juge de paix - zde oba překladatelé přeložili stejně. U termínu sans
chaussettes

nezvolil první překladatel příliš vhodný termín - ve Francii

devatenáctého století jste na halíře opravdu nenarazili, jde tedy o úlitbu
českému čtenáři (byť nadčasovou), navázanou na vhodné ustálené spojení.
Bez krejcaru zní lépe, a to především proto, že kromě měnové jednotky
evokuje i jistou zastaralost, kterou si již mohl dovolit i Jiří Guth. Oba
překladatelé ale také mohli upustit od vyjádření chudoby pomocí peněz,
protože ani Balzac takového přirovnání v originále nepoužil (nabízí se
například „chudý jak kostelní myš").
V případě řešení sousloví avocats - députés užili oba překladatelé
pro sebe typického postupu, Jiří Guth jej doslova přeložil, a máme tu tedy
advokáty poslance.

Tento překlad může navodit dojem, že se jedná o

nějakou speciální funkci, o specifický typ poslance. Což je nejen matoucí,
ale především nesprávné, žádný specifický typ poslance neexistoval a ani
neexistuje.
Věra

Smetanová

překladatelský

problém

vyřešila

mnohem

elegantněji, na advokáty úplně zapomněla a nechala jen poslance.

Toto

řešení ale také není zcela správné, protože o tom, že se stanou zrovna
ministry spravedlnosti, jistě nesní všichni poslanci, ale především ti, kteří
mají právnické vzdělání a jsou tedy nejen poslanci, ale i advokáty. Máme
zde tedy jednu z mnoha vynechávek, se kterými se v novějším překladu
setkáváme docela často. V tomto případě jde ale hlavně o přirovnání,
nijak kontextuálně důležité, proto mohlo být zvoleno nějaké jiné, které
nemuselo nutně souviset s poslanci, advokáty a ministry.
Za zmínku určitě také stojí použité termíny la simarre a la tiarre.
První termín nás díky metonymii odkazuje právě к ministru
spravedlnosti (garde des sceaux), jedná se totiž o dlouhou sutanu, kterou
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nosili mimo jiné i ministři spravedlnosti (viz Au fil du texte, str. 484,
Paris: Pocket, 1999).
Druhý termín nás odkazuje k trojité papežské korune. Zajímavé je,
že se termínu ve starověku užívalo pro pokrývku hlavy staroperských
panovníků

(viz

Slovník

cizích

slov,

str.

383,

Státní

pedagogické

nakladatelství 1966).
Ce Camusot retiré des affaires depuis dix ans, se trouvait en 1844
membre du conseil général des manufactures, député, etc. // 47

G : „Tento Camusot, který před deseti lety uchýlil se na odpočinek, byl
roku 1844 členem generální průmyslové rady, poslancem atd." // 33
S : „Camusot se před desíti lety uchýlil na odpočinek a v roce 1844 byl
členem npj v v g$i průmyslnické radv. poslancem, atd." / / 4 1 0
V tomto

případě by byla

nejlepším

řešením

kombinace

obou

překladů, tedy: generální průmyslnické rady. Platilo by to ale pouze
s ohledem na pohled dnešního čtenáře. V devatenáctém století bychom
Jistě mohli uvažovat i o manufakturách, které by tedy mohly zůstat i
v překladu, protože se jedná o text právě z devatenáctého století.
Na druhé straně nejlepším možným řešením se jeví překlad spojení
conseil général jako „správní rady". Pokud bychom tedy chtěli co nejvíce
respektovat smysl a význam originálu, nejlepším řešením by bylo užít
prekladu „...členem správní rady manufaktur."

• entra commis à six cents francs chez les frères Keller,...

// 87

G

: „Fritz vstoupil jako příručí za ročních šest set franků к bratrům
Kellerovým..." //75
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S : „Fritz se uchytil jako písař s platem šest set franků v bankovním domě
bratří Kellerů..." / / 4 4 0
Commis : l.příručí, pomocník (např. v obchodě), commis voyageur
obchodní cestující, agent; commis au vivres správce zásob na lodi, lodní
stevard 2. kontoárista.
(Velký francouzsko-český

slovník, Academia, Praha 1992)

Nejen definice z překladového slovníku, ale i definice
z výkladových slovníků (Le Petit Larousse illustré a Le Nouveau

Petit

Robert) o žádném písaři nehovoří. Použití písaře je tedy nezdůvodnitelné
a není jasné, proč toto řešení Věra Smetanová zvolila. Každopádně řešení
je to zcela nemístné.

4. 3. 2 Názvy míst
Et on vient de nous dire avait fait la folie de partir pour l'Italie à la
suite d'une duchesse du Bal Mabille...//63
Zde se setkáváme s neznámým jménem, které bylo zřejmě známé
jen v době vzniku díla. Bal Mabille byla tančírna založená panem Mabille
v roce 1810. Chodily sem krásné dámy lehčích mravů, přičemž jak slovo
„krásné", tak sousloví „dámy lehčích mravů" zde mají svoji důležitost.
Balzac mohl klidně místo duchesse

použít termínu „reine" (královna)

nebo „lorette " (dámička, loretka).
Jednalo se tedy o jakési kněžky, „královny tančírny". Dle Le Petit
Robert o ,Jeunes femmes faciles et élégantes".

Šlo tedy o ženy lehkých

mravů, nicméně ne přímo o prostitutky, byly to ženy na jisté úrovni a
s určitým postavením.
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G : „A teď nám vzkazují, že ten větroplach provedl takové šílenství a
odjel do Itálie za nějakou tanečnicí." //50
Z překladu Jiřího Gutha je zřejmé, že znal význam Bal Mabille,
jinak by jistě nepoužil termínu tanečnice. Na druhé straně Bal Mabille ze
svého překladu úplně vypustil. To je škoda, stačila by poznámka pod
čarou pro vysvětlení.
Dalším překladatelským problémem je, jak se vypořádat s termínem
duchesse, který je zde použit už ve francouzštině v přeneseném významu.
Loretka nemá pro běžného čtenáře příliš význam, možná by se tedy dalo
použít označení dámička (pařížská dívka lehčích mravů). Na druhé straně
je pravda, že termín tanečnice může předznamenávat uvolněnější mravy,
byť není na první pohled příznakový.
S : „Ale teď jsme se dozvěděli, že se ten větroplach zbláznil do
nějaké holkv z tančírnv Mahille a ujel s ní do Itálie." //422
Věra Smetanová se s Bal Mabille vypořádala jednoduše a efektivně.
Čtenáři je jasné, že jde o tančírnu. Kolokace nějaké holky z tančírny sice
také respektuje význam dam volnějších mravů, nicméně pokud by i zde
byla připojena vysvětlivka pod čarou, mohl by být smysl originálu ještě
lépe vystižen.
— jeune vicompte Popinot, fils du aîné du coq de la droguerie, au
profit de qui ; selon les envieux du quartier des Lombards, la
révolution de Juillet avait été faite, au moins autant qu'à celui de la
branche cadette. //50
G : „...mladého hraběte Popinota, staršího syna toho krále drogistů, ve
Prospěch

kterého,

podle

závistivou

čtvrti

Lombardské*,

revoluce

červencová byla ustrojena". //36
*) Čtvrť finančníků
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S : „...mladého hraběte Popinota, nejstaršího syna krále drogistů, jemuž,
jak říkali zlí jazykové z finančních kruhů, Červencová revoluce pomohla
aspoň tolik jako mladší královské větvi." //413
V tomto případě (budeme se mu věnovat ještě jednou v kapitole o
Historických událostech) se oba překlady dost liší. Starší překlad zůstává
jako obvykle věrný originálu a sémanticky si vypomáhá poznámkou pod
čarou. Novější překlad (také jako obvykle) volí řešení bez poznámky pod
čarou a snaží se význam vysvětlit přímo v textu. Řešení je to jistě
elegantnější a i použití „zlých jazyků" místo „závistivců" je významově
vhodnější. Věra Smetanová se sice mírně odchyluje od originálu, ale
v tomto případě to příliš nevadí. Jediné, co by se dalo vytknout, je fakt, že
nám úplně zmizela představa čtvrti, ve které jsou zkoncentrováni pařížští
finančníci.

4. 3. 3 Narážky na historické a literární postavy

...des

porcelaines

de

Sèvres,

pâte

tendre,

achetées

chez

les

Auvergnants, ces satellites de la Bande-Noire* qui ramenaient sur des
charettes des merveilles de la France-Pompadour.

// 31

*) Ce terme designe selon Anne - Marie Meininger « les spéculateurs
qui sous L'Empire de la restauration pillèrent les biens des nobles et
de l'Eglise »
G

: „...pak sevrské porculány, předměty z mléčného skla, koupené u

Auverňanů, těch pochopů Černé Bandy*, která odvážela na celých vozích
nádheru pompadurské Francie." /15
*) Černá banda, Bande - Noire, společnost spekulantů, kteří po revoluci
skupovali zámky a budovy, bořili je a prodávali jejich součásti, nábytek a
umělecké předměty. Výraz značí také společnost nepoctivých obchodníků
vůbec.
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S : „sevreský porcelán a jemnou kameninu od Auverňanů , kteří ve
službách spekulantů černé bandy rozváželi na svých kárách nádhery
pompadourské Francie." //399
Tento úryvek v sobě

obsahuje hned

několik

překladatelských

problémů, prvním je slovní spojení päte tendre. Jiří Guth správně vystihl,
že se vztahuje к porcelaines

de Sèvres a rozvíjí ho. Spojení s pate

tendre

souvisí s technologií výroby porcelánu. Pro vysvětlení uvádíme definici
z Le Petit Larousse Illustré :
Pâte II:
intermédiaire

Préparation

de composition

variable,

de

consistence

entre le liquide et le solide et déstinée à un usage

Pâte de fruits, Pâte dentifrice,

Pâte

divers.

céramique

Věra Smetanová problém vyřešila špatně, protože u jejího řešení
máme zcela novou věc, která se v originále vůbec nevyskytuje (a jemnou
kameninu).

Ostatně je záhadou, proč tam nový termín vůbec uváděla.

Každopádně se v tomto případě zdá, že řešení Jiřího G u t h a j e vhodnější.
Dalším problémem je kolokace satellites de la Bande-Noire.

I zde

vše nasvědčuje tomu, že starší překlad je mnohem vhodnější, protože
adekvátněji vystihuje původní význam originálu. Trochu zavádějící je zde
poznámka pod čarou. Členové „Černé bandy" jistě rozprodávali a kradli
různé umělecké předměty jak z církevních, tak světských staveb. Určitě
kvůli tomu ale objekty nekupovali ani posléze nebourali. Další, co se dá
staršímu překladu vytknout, je použití výrazu

pochopů.

Vhodnější by jistě bylo využít termínu „spekulantů", jak je tomu
v novějším překladu. Na druhé straně si díky poznámce pod čarou čtenář
uvědomí, co to vlastně Černá banda byla.
V novějším překladu poznámka pod čarou není vůbec, a když, tak
čtenář není upozorněn na to, že se jedná o překlad. V tomto případě je to
víceméně škoda, protože čtenář tak nemá šanci pochopit a uvědomit si
kontext. Je sice pravda, že Černá banda explicitně neevokuje nějaké
dobročinné sdružení, na druhé straně ale není z překladu příliš jasné, co
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vlastně Černá banda dělala a proč rozvážela nádhery

pompadourské

Francie na kárách.
Sur Terre le juste c'est l'ennuyeux Grandisson*, pour qui la Vénus
des carrefours elle-même se trouverait sans sexe.
*) Alors que dans Clarisse Harlowe (1748), le romancier anglais
Samuel Richardson (1689 -

1761) avait pein en la personne de

Lovelace un libertin fort séduisant, il essaye avec moins de succès de
raconter la vie édifiante d'un gentilhomme dans L'Histoire

de

Charles Grandisson (1754). //37
G : „Spravedlivý na zemi jest nudný Grandisson*, pro kterého sama
pouliční Venuše by byla bez pohlaví." //20
*) Sir Charles Grandisson, hrdina a titul románu Riehardsonova (1754),
jímž se spisovatel snažil vytvořit ideální typ ctnostného muže, který
získává obdivu svým duchem, svojí postavou i postavením, talentem,
elegancí a vlastnostmi, které tvoří muže zbožného a dobrého občana.
S: „Na zemi je dokonalý člověk nudný patron jako Grandisson, jemuž se
ani Venuše nezdá svůdná." //403
U tohoto případu se jeví použití poznámky pod čarou jako jediné
možné řešení, a to jak u francouzského vydání, tak u překladu do češtiny.
Dnešní čtenář (stejně jako v dobách Jiřího Gutha) už asi těžko bude znát
literární postavu

z anglického

románu

z osmnáctého

století.

Věra

Smetanová tímto řešením opět maximálně šetří, pravděpodobně z důvodu,
že buď nepovažovala osvětlení původního významu za důležité, anebo,
aby co nejméně upozorňovala čtenáře na to, že čte překlad.

Brillât - Savarin

а

justifié par parti pris les goûts des gastronomes ;

mais peut-être n'a-t-il pas assez insisté sur le plaisir réel que l'homme
trouve sur table. //38
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G : ..Brillât - Savarin* zdůvodnil po zralé úvaze choutky gastronomů ; ale
snad nezdůraznil náležitě skutečnou rozkoš, kterou člověk pociťuje u
tabule." //21
*) Anthelme Brillat-Savarin, gastronom a spisovatel francouzský, nar. v
Belley, rada kassačního dvora, napsal Fysiologii chuti (1755 - 1826).
S : „Brillat-Savarin dopodrobna zdůvodnil chutě labužníků; ale snad dost
nezdůraznil skutečnou rozkoš, kterou cítí člověk při jídle." //403
Na tomto případě je zajímavé, že poznámku pod čarou uvádí jen
překlad Jiřího Gutha. A to především proto, že z hlediska významu se
jedná o velmi podobnou situaci jako u příkladu předchozího. Jediný rozdíl
je v tom, že tady se jedná o reálnou postavu, zatímco v předchozím
případu máme hrdinu literárního. Nicméně v obou dvou případech je
znalost reálií dosti podstatná pro pochopení celého smyslu
Zajímavé

také

je,

že

francouzské

vydání,

které

sdělení.

poznámkami

a

vysvětlivkami rozhodně nešetří, zde od poznámky pod čarou upustilo.
Důvodem je fakt, že pro Francouze je postava Brillat-Savarina dostatečně
známá.
Jiří Guth tento případ tedy vyřešil velmi dobře, jak

můžeme

konstatovat po porovnání s definicí z Le Petit Larousse Illustré :
Brillat-Savarin (Anthelme), gastronome français (Belley 1755 Paris 1826) auteur de la Physiologie du goût.

4. 3. 4 Odkazy na historické události

— jeune vicompte Popinot, fils aîné du coq de la droguerie, au profit
de qui ; selon les envieux du quartier des Lombards, la révolution de
Juillet avait été faite, au moins autant qu'à celui de la branche
cadette. //50
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G : „...mladého hraběte Popinota, staršího syna toho krále drogistů, ve
prospěch

kterého,

podle

závistivců

čtvrti

Lombardské*,

revoluce

červencová byla ustrojena." //36
*) Čtvrť finančníků
S : „...mladého hraběte Popinota, nejstaršího syna krále drogistů, jemuž,
jak říkali zlí jazykové z finančních kruhů, Červencová revoluce pomohla
aspoň tolik jako mladší královské větvi." //413
Zde máme u staršího překladu klasický příklad vynechávky, je to
absence bezdůvodná, překladatel chtěl pravděpodobně jen ušetřit čas a
stylisticky si ulehčit práci s translací. Je to škoda, protože tím čtenář
přichází o zábavné porovnání. Jde o to, že na Červencové revoluci velmi
„vydělala" mladší královská větev, protože se dostala k moci, ale nebyla
sama, i z obyčejných drogistů se stali zámožní a vážení občané.
Jiří Guth se také dopustil chyby při překládání spojení fils

aîné.

Z originálu jasně vyplývá, že mladý hrabě byl nejstarším synem, nikoliv
starším. Těžko tuto chybu vysvětlit jinak než ukvapeností.

4. 3. 5 Měna
Na začátku této kapitoly je nutné uvést, že po Revoluci proběhlo ve
Francii několik měnových reforem. Oficiální měnou byly napoleonské
franky, louisdory a centimy.
Zvyk je ale železná vesta a podobně jako dnes Francouzi stále
Počítají ve francích, i když už mají několik let eura, tak v osmnáctém
století byli také zvyklí mluvit ve starých měnách.
U překladu měn je nutné si uvědomit, že pokud se chceme vyhnout
Přílišnému počeštění, je vhodnější používat názvy měn původní země.
Franky a centimy jsou českému čtenáři dostatečně známé, ale u ostatních
jednotek je třeba zvážit, zda je důležitější zachovat kolorit či zda si má
ctenař uvědomit, o jakou částku se vlastně jedná. Můžeme tedy jednotky
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přepočítat na franky anebo použít nějakého neutrálního výrazu jako
například „peníze". Dále je možno využít vnější podoby jednotlivých
jednotek. Louis jsou zlaté mince, takže můžeme použít obecného výrazu
„zlaťáky". Podobnou strategií můžeme z écu, což byly stříbrné mince,
udělat „stříbrňáky". Pro lepší orientaci uvádíme slovníkové definice (Le
Petit Larousse illustré) jednotlivých typů měn, platící pro první polovinu
devatenáctého století:
Centime : la centième partie du franc, utilisé des 1793
Ecu : ancienne pièce de cinq francs en argent
Franc : unité monétaire légale en France depuis 1795, dont la
valeur a souvent varié
Liard : ancienne monnaie française qui valait le quart d'un sou
Livre : Ancienne monnaie de compte dont la valeur a souvent
variée suivant les temps et les lieux et qui a été rémplacé en France
par le franc
Louis : pièce d'or de vingt francs Napoléon
Sou : vieilli, le vingtième du franc

Ai

n s i , le sou pour livre donnait environ quatre cents francs au

ménage... // 68
G

: „Tak počítajíc sou za jeden frank dostávali manželé Cibotovi čtyři sta

franků..."//56
s

: „Cibotovi měli z domovnictví asi čtyři sta franků ročně..." // 426
Zde lze opět pozorovat, jak se překladatelské strategie liší; Jiří Guth

se opět držel originálu, nicméně v tomto případě poměrně dobře. Úsloví le
sou pour livre vystihl správně, a i výměna livre za frank
nápadem, protože pro čtenáře je použití výrazu

je dobrým

livre spíše matoucí,
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zvláště když libra čtenářům evokuje Velkou Británii a tamnější měnovou i
váhovou jednotku.
Věra Smetanová opět preferuje spíše vynechání, fakt, že Cibotovi
počítali každý sou a tedy opravdu šetřili, v jejím překladu opravdu
nenajdeme, čímž čtenář zákonitě přichází o informace, aniž by dostal
šanci pochopit, jak těžké pro Cibotovi bylo vydělávat si domovnictvím.
Or comme les salaires de Cibot produisaient environ sept à huit cents
francs en moyenne par an, les époux se fesaient avec leurs étrennes,
un revenu de seize cents francs... // 68
G : „Tedy, poněvadž výdělky Cibotovy vynášely kolem sedmi až osmi set
franků průměrem ročně, měli manželé i s novoročným příjem šestnáct set
franků..." / / 5 6
S : „Protože Cibot viděl do roka sedm až osm set, přišli si manželé i s
novoročným asi na šestnáct set franků..."
Jako ostatně v dalších příkladech, translace franků nečiní ani
jednomu překladateli pochopitelně žádný problém. Zajímavé na tomto
příkladě je sousloví leurs étrennes,

dle Velkého

francouzsko-českého

slovníku znamená spropitné „dar, dárek (zvláště ten novoroční)", jedná se
tedy vlastně o jakýsi plat navíc.
Dnes Novoroční

příjem

působí poněkud kostrbatě a matoucím

dojmem. Přesto je z překladu jasné, že Jiří Guth pochopil, o co se jedná.
Bohužel čtenářům to bude jasnější méně.
Novější překlad nám ukazuje, že méně je někdy více.

Novoročné

vystihuje lépe smysl originálu. Jde o určitou ustálenou tradici, něco jako
naše dnešní třinácté platy před koncem roku.
a

) S'ils ne possédaient rien, il n'avaitent nune centime à autrui
//68
G : „Neměli sice nic, ale také nebyli nikomu nic dlužni." / / 5 8
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S : „Nic neměli, ale také nebyli nikomu dlužný ani šesták..." // 426
b) ...s'intéressant à deux compatriotes sans le sou,... // 87
G : „...zajímající se o dva krajany bez jediného sou..." //87
S : „...který se stará o dva krajany bez haléře..." // 440

c) .... car il laisse dans la monnaie publique d'un et de deux sou qui
datent du règne de Louis XVI.

/131

G : „...nechávaje ve veřejném mincovnictví v oběhu peníze po jednom a
dvou sou, datujících ještě z dob Ludvíka XVI." // 125
s

• „...neboť nechává v oběhu mince po jednom a dvou sou ražené za

vlády Ludvíka XVI." // 474
Na třech předchozích příkladech (a,b,c) je vidět, jak je novější
překlad při převodu měn nekonzistentní. Nejdříve zde máme dlužný ani
šesták, což dobře vystihuje nespisovnou mluvu Cibotky, na druhé straně
ale v originále máme latinské spojení, byť špatně vyslovené. Použít ani
šesták je krajně nevhodné, nejen proto, že v originále máme centimy, ale
Především proto, že Francie nikdy žádné šestáky neměla a ani nemá.
Řešení Jiřího Gutha se zde jeví lepší, žádné měnové jednotky nepoužívá a
smysl originálu je zachován.
Na příkladech b а с je vidět, že držení se struktury originálu je v
Případě převodu měn dobrou strategií. Starší překlad se tedy jeví mnohem
lepší. Naopak u Věry Smetanové je vidět jasná nesoudržnost, v příkladě b
m

á m e místo sou haléře a v případě c zase sou. Používání slovního spojení

bez

hal

éře je vůbec nešvarem, který se v celé knize často opakuje.

—les Cibots ne trouvaient-ils pas devant eux cent francs d'économie.
//68
P«
»... neměli na prahu stáří ani sto franků úspor." / / 5 7
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S : „...že ve zralém věku na prahu stáří neměli Cibotovi našetřeno ani sto
franků." //426

...entra commis à six cents francs chez les frères Keller,... // 87
G : „Fritz vstoupil jako příručí za ročních šest set franků к bratrům
Kellerovým..." / / 7 5
S : „Fritz se uchytil jako písař s platem šest set franků v bankovním domě
bratří Kellerů..." //440
Dva poslední příklady jsou zde za účelem dokumentace, že s franky
si překladatelé povětšinou příliš nelámali hlavu, vzhledem ke stejnému
názvu v obou jazycích k tomu nebyl ani důvod.
Je docela zajímavé, že i když je jedním z hlavních témat

Bratrance

Ponse hamižnost, s penězi se zde nesetkáváme příliš často.

4. 3. 6 Závěr
Při překladu reálií se ukázalo, jak odlišné jsou strategie obou
překladatelů.

Ve

starším

překladu

se

překladatel

snaží

zůstat

co

nejvěrnější originálu, v překladu novějším najdeme často nápaditá řešení,
která přesně nekopírují originál, ale působí přirozeněji, a tím se originálu
Paradoxně přibližují více. Bohužel někdy se od originálu naopak až příliš
vzdálí.
U novějšího překladu j e problematický především překlad měn,
který často působí zmateně a nejednotné.
Často také chybí vysvětlivky pod čarou nebo opis přímo v textu.
Takže je čtenář o mnoho významů originálu ochuzen.
Dalším nešvarem, a to ve větší míře u mladšího překladu, jsou
vynechávky, často dosti nepochopitelné.

Musíme nicméně novější překlad ocenit především pro již zmíněnou
přirozenost. Při čtení překladu Věry Smetanové si méně uvědomujeme, že
čteme překlad.
Věra Smetanová se originálu tolik fundamentálně nedrží a Jiří Guth
naopak respektuje originál příliš. Problémem jsou překlady funkcí a titulů
a místních jmen. Lpění na originálu a časté používání cizích slov, jen
přepsaných z francouzského originálu, je pro čtenáře velmi matoucí.
Je ale třeba si uvědomit, že při překladu některých reálií (historické
osobnosti, události, atd.) byl překladatel staršího vydání v nevýhodě,
protože v době, kdy překládal, neexistovala ještě kvalitně okomentovaná
francouzská literatura. Mnoho informací tedy bylo jistě podstatně hůře
dostupných. Přesto se s tím Jiří Guth velmi dobře vypořádal, vycházel
pravděpodobně z francouzských pramenů, a jeho vydání mnohdy předčí
nejen novější překlad, ale dokonce i okomentovaný originál vydaný v
roce 1999. Jiřího Gutha je tedy na místě přinejmenším ctít za jeho
encyklopedické znalosti francouzských reálií.
4. 3. 7 Překlad jmen
Jako samostatnou podkapitolu přidáváme к tomuto oddílu krátkou
zmínku o překladu vlastních jmen (proprií). Zajímavé je, že si někdy
jména v obou překladech odpovídají, někdy jsou pouze počeštěna. (Cécile
- Cecílie, Cecilka, Amalie - Amálie, Sylvain - Sylvain, Élie - Eliáš...).
Někdy se ale překlady liší. V novějším překladu máme Fréderica
Brunnera přeloženého jako Bedřicha Brunnera, ve starším překladu se
s ním potkáváme jako s Friedrichem Brunnerem. Ve starším překladu je
poměrně dost jmen, která jsou ponechána v původní podobě, což není
Příliš logické - když jsou převáděna jména do češtiny, měla by být
Převedena všechna a neměly by se dělat výjimky, jež pak následně
zapříčiňují

jen

zbytečné

narušování

konzistence

Madeleine a Jean zůstávají v původním

textu.

znění ve starším

Například
překladu,

zatímco v novějším jsou z nich logicky Magdaléna a Jan...
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Příjmení jsou v obou překladech zachována v původní podobě,
přestože někdy u Balzaca

bývají některá z nich

nositeli

významu

(Sauvage - Divoký, schmücken - krášlit ...).
Za velmi zdařilý můžeme považovat překlad jmenného výrazu La
Cibot - Cibotka zní v češtině dobře a hlavně vystihuje smysl originálu.
Zajímavé ale je, že oba překladatelé, podobně jako v originále

a

v závislosti na kontextu, někdy používají místo termínu Cibotka klasický
překlad příjmení, tedy Cibotová.

4. 4 Přímá řeč
V této kapitole stejně jako v kapitole následující, kde dojde к
analýze pásma vypravěče, se budeme věnovat větším úsekům.

Pro

důkladnou analýzu je to nutné. Izolované věty totiž nejsou dostatečně
průkazné a implicitní. V delší pasáži lépe vynikne celkové stylistické
ladění a také způsob, jakým ho vystihl či nevystihl překladatel. Dialogy
jsou pro text velmi důležité, protože právě díky nim postupuje děj
kupředu a text tak nepostrádá dynamiku. Vypravěč pak skrze dialogy
doplňuje informace, které by měl vědět čtenář, avšak aktéři je neznají,
spojuje různé části děje, popisuje osoby, místa, vypráví životní osudy
jednotlivých postav, které vstupují na scénu, přidává vlastní úvahy a
zamyšlení. Soustředění na překlad přímé řeči a vypravěčského partu nám
pomůže při charakteristice celkového stylu překladu.
Úseky přímé řeči jsou

řazeny

podle společenské

příslušnosti

mluvčích. Přestože se román odehrává pouze v Paříži, máme zde díky
postavě Schmucka a Auvergňana vedle rozlišení mluvy podle příslušnosti
sociální i rozdělení podle příslušnosti geografické a nacionálni. Před
analýzou konkrétních případů je nutné zdůraznit, že Balzac

nikdy

nepoužívá „naturalistický" přepis mluvené řeči, ale vždy se jedná o
mluvenou řeč více či méně stylizovanou za pomoci určitých jazykových
prostředků.
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4. 4. 1 Mluva nižších vrstev
S mluvou nižších vrstev se setkáváme nejčastěji především díky
„Cibotce" a jejím rozhovorům s ostatními obyvateli Paříže.
Cibotka hovoří k Ponsovi a Schmuckovi :
- Allons, allons mon bon monsieur, pas de doléances, dit la Cibot, le
docteur m'a dit la vérité ...
Smucke tira la portière par la robe
- Hé ! Vous pouvez vous n'entirer, mais n'avec beaucoup de
soin...Soyez tranquille, vous n'avez près de vous n'un bon ami, et,
sans me vanter, n'une femme vous soignera comme n'une mère soigne
son premier enfant. J'ai tirer Cibot d'une maladie que

monsieur

Poulain lui avait condamné, qu'il lui n'avait jeté, comme on dit, le
drap sur le nez ? qu'il n'était abandonné comme mort...Eh bien !
vou qui n'en êtes pas là, Dieu merci, qoique vous soyez assez malade,
comptez sur moi...je vous n'en tirerai n'à moi seule ! Soyez
tranquille, ne vous n'agitez pas comme ça. Elle ramena la couverture
sur les mains du malade. - N'allez ! mon fiston, dit-elle, monsieur
Smucke et moi, nous passerons des nuits, là; n'à votre chevet...Vous
serez mieux garder qu'un prince, et...d'ailleurs vous n'êtes assez
r

»che pour ne vous rien refuser de ce qu'il faut à votre maladie...Je

viens de m'arranger avec Cibot ; car, pauvre cher homme, qué ferait
sans moi...Eh bien ! je lui n'ai fait entendre raison, et nous vous
aimons tant tous les deux, qu'il a consenti à ce que je sois n'ici la
nuit...Et pour un homme comme lui... c'est un fier sacrifice, allez !
car il m'aime comme au premier jour. Je ne sais ce qu'il n'a ! c'est la
'oge ! tous deux à côté de l'autre toujours ... Ne vous découvrez pas
donc ainsi...dit-elle en s'elançant à la tête du lit et ramenant les
couverturtes sur la poitrine de Pons...Si vous n'êtes pas gentil, si vous
ne faites pas tout ce qu'ordonnera monsieur Poulain, qui est, voyez
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vous, l'image du bon Dieu sur la terre, je ne me mêle plus de
vous...faut obéir...

//137

Zde vidíme příklad, jak Balzac vystihuje hovorovou řeč nižších
vrstev. V tomto případě je také nutné si uvědomit, že přes všechnu
Ponsovu „ubohost", Cibotka přece jen hovoří s příslušníkem

vyšší

sociální třídy, a proto se snaží, aby její řeč vyzněla co nejlépe (zvláště
když chce přece získat Ponsovo cenné dědictví). Její způsob mluvy je
charakteristický především častým používáním ,,n'" před samohláskami,
což je pro mluvu nižších vrstev typické. Dalšími prvky hovorové řeči,
které nacházíme v úryvku, jsou kontaktové prostředky jako Hé, eh bien,
allez apod. Co se týče prostředků lexikálních, vyloženě nespisovná slova
v našem úryvku nenacházíme. Snad jen spojení s'en

tirer je příliš

hovorové.
G: „No, no, drahý pane, jen žádné nářky," pravila Cibotová „doktor mi
řekl pravdu."
Schmucke zatahal domovnici za sukni.
„Hé! Můžete se z toho vysekat, ale s velikou péčí ... Buďte klidný, máte u
sebe dobrého přítele, a - nechci se chválit - ženskou, která vás bude
vošetřovat jako matka svého jedináčka. Já vytáhla Cibota z nemoci, že už
pan doktor nad ním dělal kříž, a hodil mu jak se říká, prostěradlo přes
nos; chudák už byl jako mrtvý...A vidíte to, vy ještě nejste tak daleko,
chvála pánu Bohu! Ačkoli jste hodně nemocný, spolehněte na mě... já vás
taky z toho vytáhnu sama! Buďte klidný, neházejte sebou tolik!" a
Přetáhla

pokrývku

nemocnému

přes

ruce.

„Tak

tak,

synáčku."

Pokračovala, pan Schmucke a já budeme trávit tady noci, u vaší postele...
Budete lépe ošetřován než nějaký kníže a ... ostatně jste dosti bohat, takže
si nemusíte ničeho odepřít z toho, co vaše nemoc vyžaduje ... Já jsem si
to už vyjednala s Cibotem, protože chudák můj drahý muž, co si beze mě
Počne ... Nu, a já mu domluvila a my vás máme oba dva tak rádi, že s tím
souhlasí, abych tady v noci byla ... A pro takového mužského jako on ...
to je pořádná oběť, nebo on mě má rád tak jako první den. Já nevím, čím

to je, snad že jsme pořád tak pohromadě v té naší lóži od rána až do
večera, jeden vedla druhého... Neodrývejte se tolik..." zvolala spěchajíc
znovu к posteli a přetahujíc pokrývku Ponsovi přes prsa...
„Nebudete-li hodný a nebudete dělat to, co poručí doktor Poulain, který je
- vidíte to - učiněný obraz pána Boha na zemi, už se nebudu o vás
starat...musíte mne poslouchat."

V tomto

překladu

nás

//131

na

první

pohled

zaujmou

používané

7

kontaktové prostředky - no, no drahý pane; hé' , a vidíte to, tak tak
synáčku, nu - ty jsou dobře zvolené a do dané mluvy dobře zapadají.
Překladatel se rozhodl vystihnout mluvu nižších vrstev použitím slovních
spojení typických pro „ženy z lidu": drahý pane, jako
jedináčka,

nad ním dělal kříž, prostěradlo

matka

svého

přes nos, chvála pánu

Bohu,

lépe ošetřován než nějaký kníže, který je - vidíte to - učiněný obraz pána
Boha na

zemi ...

Použití špatných gramatických tvarů téměř nenajdeme. Jedinou
výjimkou je úmyslně nespisovné

vošetřovat,

které je typické pro

nespisovnou až dryáčnickou češtinu.
Celkově tedy překladatel vystihl hovorový tón a styl celé repliky.
A to přesto, že jej nijak příliš nezdůrazňuje. Překlad tedy působí velmi
přirozeně a především velmi přiměřeně vůči originálu

S: „Ale, ale, drahej pane, jen žádný nářky" přerušila ho Cibotová. „Doktor
mi řekl pravdu..."
Schmucke zatahal domovnici za sukni.
Tak abyste věděl dostanete

se z toho jen

dyž budete

mít

dobrý

vošetřování...Štěstí, že se máte na koho spolehnout, máte dobrýho přítele
a mě - ne že bych se chtěla chválit - ale já už sem taková, že vás budu
17

~

~
e

~
a m e

Výjimku

Pou? e ľ
' v š e c h n y ostatní prostředky jsou velmi dobře zvolené, hé je
a n é Z 0riginálu
a v
(Tak H CeStinè by se jistě podařilo nalézt nějaké lepší řešení
e j ale
J
' >---) ako poměrně vhodný se může jevit tento překlad: Hele, vy se z toho
mň4'
mUZete
V sekat
y '
když budete mít dobré
ošetřování!
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vopatrovat jako máma svýho jedináčka. Já postavila Cibota na nohy, dyž
už nad nim pan doktor Poulain udělal kříž, dyž už se myslelo, že mu ani
svěcená nepomůže...Ale pámbu zaplať vy na tom nejste tak zle! Vytáhnu
vás z toho sama! Ležte hezky klidně, neházejte sebou tolik!"
A přetáhla nemocnému pokrývku přes ruce.
„Tak pěkně, synáčku," pokračovala, „já a tady pan Smucke budem ve dne
v noci u vás...Budete mít lepší vošetření než kníže pán... A hlavně že ste
dost bohatej, že

si budete

moct

dopřát

všecko,

co

vaše

nemoc

potřebuje...Už sem si to vyjednala s Cibotem;víte, von ten chudák starej
mě chce mít porádejc u sebe, ale já mu domluvila. A máme vás voba tak
rádi, že je svolnej, abych tady byla i v noci...a vod mužskýho jako je von
už je to nějaká voběť...von mě rád porádejc jako den po svatbě. Bůhví
čim to je! Asi to dělá to domovnictví, sme celej boží den spolu...!
Nevodkrejvejte se tak ..." vykřikla a přiskočila к posteli, aby Ponsovi
přetáhla pokrývku přes prsa. „Dyž nebudete hodnej a nebudete hezky
dělat to, co vám nařídí doktor Poulain, kterej je učiněnej anděl, sám to
vidíte, přestanu se vo vás starat...Musíte mě poslouchat."

// 478

Tento úryvek působí celkově mnohem více hovorověji než starší
překlad.

Bohužel

i

mnohem

více

než

originál.

Novější

překlad

charakterizuje mluvu žen z lidu především za pomoci morfologických
Prvků, a to hlavně nespisovnými tvary slov (dyž 1 8 , pámbu,
jsem), porádejc,

čim,...)

sem

a nespisovnými koncovkámi (drahej,

(místo
dobrýho,

bohatej, celej, svolnej). Velmi využívaná, možná až příliš, je předklonka
»v" : vopatrovat, vošetření, voběť, voba, von, nevodkrejvejte,

vo

Všechny tyto jazykové prostředky se pro román z devatenáctého
století příliš nehodí a hlavně, vinou jejich kombinace, působí překlad
mnohem hovorověji než originál. Na druhé straně pokud bychom originál
neznali, jistě by na nás překlad Věry Smetanové působil

mnohem

Přitažlivěji, zábavněji a vystižněji, Cibotka je zde mnohem protivnější,
vlezlejší a nesympatičtější. Její familiérnost je doslova odpudivá. Novější

18

Použito čtyřikrát jen v tomto úryvku
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překlad je tedy po literární stránee velmi zdařilý, ačkoli po překladatelské
, ,
.*
,
AfMK (hul vi /VU; -'M
se mu již da mnohé vytknout.

4. 4. 2 Mluva hereček
V tomto díle se s herečkami a tanečnicemi setkáváme jen velmi
málo, na rozdíl například od Sestřenice

Běty. Přesto je jejich mluva natolik

zajímavá a charakteristická, že je v následujících úryvcích uvedena.

Tanečnice a herečka Héloisa mluví s Cibotkou a Gaudissartem:
-

Madame ne connaît alors ni la cachucha, ni la polka ? madame a
cinquante ans passé ! dit Héloïse.

La dansueuse se posa dramatiquement et déclama ce vers :
Soyons amis, Cinna !... //222
G : „Madame tedy nezná ani cachuchu ani polku ? Madame je přes padesát
let ?" pravila Héloisa.
Tanečnice postavila se dramaticky a deklamovala verše :
„Buďme přáteli, Cinno!..."

//218

S : „Tak matička nezná ani kačuču ani polku? Matičce je přes padesát!"
zvolala Héloisa.
Tanečnice se postavila jako na scéně a začala deklamovat :
„Buďme přáteli, Cinno!..." // 5 4 4

Tanečnice a herečka Héloisa mluví s Cibotkou a Gaudissartem:
-

Oh ! Ici la chose tourne au drame ! s'écria la belle Héloïse. De quoi

s'agit-il ?
-

Madame, reprit la Cibot, tombe ici comme...

-

Comme au premier sujet, dit Héloïse. Je vous souffle, a l l e z !
médème. //223

G

: „Ó to začíná být dramatické!"zvolala krásná Héloisa. „Oč jde?"
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„Madame sem vpadne jako... počala Cibotka"
„Jako první tanečnice," skočila jí do řeči Heloisa. „Musím vám napovídat,
médéme." //219
S : „Ach drama začíná!" zvolala krásná Héloisa. „Počkejte, paní, budu
vám napovídat!" //544
Héloisa je už z titulu svého povolání velmi afektovaná, proto se její
mluva vyznačuje častým používáním krátkých zvolání a slov přímo
vycházejících nebo se nějak vztahujícím к divadelnímu prostředí. V
prvním úryvku najdeme i citaci z Corneillovy divadelní hry 19 .
Madame

ne connaît

alors ni la cachucha,

ni la polka

Z věty

? madame

a

cinquante ans passé ! je patrné, že Héloisa mluví k Cibotové „zvrchu" a
rozhovorem s ní se velmi baví. Celkově je její mluva charakteristická
určitým

vzrušením,

naznačeným

množstvím

použitých

vykřičníků.

V úryvcích najdeme i kontaktové prostředky.
Na vybraných úryvcích je již na první pohled dobře vidět, že oba
překladatelé vystihují styl originálu. Krátké zvolací věty jsou zachovány,
což není z hlediska překladu příliš složité. Překlady se od sebe liší
použitím různých slov. Ve starším překladu je použito výrazu Madame a
v novějším výrazu matička, tato dvě různá řešení přesně odpovídají stylu
Překladatelů. Jiří Guth použil slovo převzaté z francouzštiny, což ale
v tomto úryvku působí dobře a zapadá do afektovaného prostředí divadla a
čtenáři navíc připomíná,

že se příběh

odehrává

ve Francii.

Věra

Smetanová naopak zvolila originálnější řešení, které ale také vystihuje
originál. Při řešení druhého úryvku u Smetanové najdeme dokonce
vynechávku, která ale nepůsobí rušivě a do afektované hereččiny mluvy
její řešení dobře zapadá. Na druhé straně je ale čtenář ochuzen o některé
informace. Originál zde není příliš respektován, ale celková atmosféra je
vystižena dobře.
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Tirade d'Auguste,Corneille,

.acte V, scène III.

4. 4. 3 Dialekty
Rémonecq hovoří k Cibotce :
- C'est-i de mochieur ponche que vouche parlez ? demanda

le

marchand de feraille qui fumait une pipe. //127
- Eh bienne ! il est plus richeu que moucheu Monistrolle, et que les
cheigneurs de la

curiochité...Cheu

me

connaiche

achez

l'artique pour vous direu que le cher homme a deche trégeors !

dedans
//127

Rémonecq hovoří к své sestře:
- Ch'ai choliment allumé la Chibot, dit le frère à la soeur en lui
voyant reprendre sa place sur une chaise dépailléé. Et doncques, che
vais conchulleter le cheul qui s'y connaiche, nostre Chuif, un bon
chuif qui ne nouche a presté qu'à quinche pour chent ! //135
S napodobením dialektu se v Bratranci

Ponsovi

setkáváme velmi

zřídka. Dialekt se zde objevuje pouze díky Rémonecqovi, jedná se dialekt
auverňanský, který j e v originále charakterizován některými typickými
rysy týkajícími se výslovnosti. Souhlásky s, z, a ž jsou nahrazovány š
(vouche,

cheu, mochieur,

cheigneur,

vyslovovaného „z" „ ž" (trégeors).

connaiche).

U trésors máme místo

Konec slov j e často „protažen" za

pomoci eu, che nebo zdvojením souhlásek (bienne,
některých slov máme přidané „5" (nostre, presté).

cheu,

direu).

U

Text j e tedy na první

Pohled velmi těžko rozluštitelný a notnou chvíli čtenáři originálu jistě
zabere, než se mu podaří dešifrovat Rémonecqovu mluvu. Po delší
analýze si ale uvědomujeme, že kromě výslovnosti se v něm

žádné

gramatické nebo lexikální chyby nevyskytují.

Rémonecq hovoří к Cibotce :
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G : „To mluvíte o panu Ponsovi ?" tázal se prodavač starého železa, který
kouřil před domem dýmku, svým podivným auverňským přízvukem a
výslovností. / / 1 2 1
G: „Nu tak vám něco povím! On je bohatší než pan Monistrol a ti
nejbohatší vetešníci. Já se vyznám v umění a povídám, že ten milý muž ma
hotové poklady !" / / 1 2 1

S: „Mluvíte to šnad o panu Ponšovi ?" ptal se šišlavým nářečím obchodník
se starým železem, který právě pokuřoval před domem. //471
S: „Ale ten je

bohatší

než pan

Moništrol

a neš ty

nejšlavnější

štarožitníčí..." vmísil se do hovoru Rémonecq svým hrozným dialektem,
který nebudeme dále uvádět, abychom vyprávění nezatěžovali. Ručím
vám za to, že ten pán má úplné poklady, natolik se v tom vyznám."
Rémonecq hovoří к své sestře:
G : „To jsem pěkně rozfofroval Cibotku," vece bratr sestře, vida, že usedá
na své místo na rozbité slaměné stolici, „tak se tedy poradím s jediným
člověkem, který se v tom vyzná, s naším židem ; je to dobrý žid, který
nám půjčuje jenom na patnáct procent."
S : „To jsem ale rozpálil Cibotku", řekl bratr sestře, která právě usedla na
své místo na rozbité slaměné židli. „Teď se musím poradit s jediným
člověkem, který se v tom vyzná, s naším židem ; je to hodný žid, půjčuje
nám jen na patnáct procent."

Na těchto úryvcích je jasně vidět, že se oba překladatelé snažili si co
nejvíce ušetřit práci a převodem dialektu do češtiny se příliš nezatěžovat.
Věra Smetanová se tomuto překladatelskému problému
zajímavým způsobem. V prvních dvou

vyhnula

Rémonecqových větách dialekt

alespoň naznačila a poté čtenáře jen upozornila, že už ho „nebudeme dále
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uvádět, abychom

vyprávění

nezatěžovaliNehledě

na to, že její řešeni

není příliš vhodné, u převodu dialektu se spokojila v podstatě jen se
šišláním, v originále je dialekt charakterizován více prostředky. Stále je
ale její řešení o trochu lepší než u staršího překladu, kde není nářečí ani
naznačeno, jen jsme na něj upozorněni po první Rémonecqově větě („ To
mluvíte o panu Ponsovi ?" tázal se prodavač

starého železa, který kouřil

před domem dýmku, svým podivným auverňským přízvukem a

výslovností.)

Na tomto příkladu je zajímavé, že nám ukazuje velmi pravděpodobnou
inspiraci novějšího překladu starším.V obou překladech nacházíme zmínku
o přízvuku v nepřímé řeči na stejném místě, a přitom v originále na tomto
místě žádná zmínka není. Je to logické, protože přízvuk čtenáři originálu
samozřejmě poznají na přímé řeči.
Vypuštění dialektu je zde nevhodné, protože čtenář je ochuzen o jednu
z důležitých charakteristik postavy. Rémonecq je tvrdý a lstivý obchodník,
který jde velmi bezohledně za svým cílem (jako ostatně většina postav
tohoto díla). V originále ale právě díky svému zvláštnímu dialektu působí
navíc směšně a dokonce i trochu uboze. Jde vlastně o lidskou trosku, která
neváhá ostatní zabíjet jedem 2 0 .
Jak už bylo řečeno, zachování nářečových tvarů i

v překladu je

veskrze pozitivní a překladatel by se o něj měl přinejmenším pokusit, už
jen proto, aby se čtenář necítil ochuzen o důležitý jazykový prvek. Pokud
se ale překladatelé do překladu dialektových tvarů pustí, narazí na jistou
Potíž, a to, jak se s tímto překladem vypořádat. Jednou z variant je užít
český dialekt, který by měl nějaké faktické styčné body s dialektem
auverňským. Vzhledem k tomu, že Auverňané žijí v Centrálním masivu - v
relativně odlehlé horské oblasti, mohli bychom zvolit například nějaké
krkonošské nářečí. Zde ale bohužel narážíme na klasický

problém

asymetrie jazykových rovin, kdy použití nějakého dialektu či nářečí země,
nakonec je přece jen spravedlnosti učiněno zadost a Rémonecq vypije omylem jed,
kterým chtěl otrávit svou ženu.
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do jejíhož jazyka překládáme, celý text imaginárně přenáší do této
geografické oblasti, čímž s ní může vzniknout nechtěné

propojení.

Krkonošské nářečí by v Paříží působilo při nejmenším poněkud paradoxně.
Lepší je tedy dialekt převést na základě výrazných prvků v originálním
znění do jakéhosi vlastního nářečí, které

sice možná nebude mít oporu

v reálné faktografii, nicméně bude alespoň vystihovat

charakteristiku

postavy, jak ji vykreslil autor původního znění.

4. 4. 4 Cizí přízvuk
a) Schmucke hovoří s Cibotkou:
- Bas bien, répondit l'Allemand. Bons hà paddi la gambagne bendant
tidde la nouitte.
- Qué qu'il disait donc ?
- Tes bêtisses ! qu'il foulait que c'husse dude sa vordine (fortune), à la
gondission de ne rien vendre... Et il pleurait ! Paufre homme ! ça m'a
vait pien ti mâle //215

b) Znovu Schmucke s Cibotkou:
- ponne phâme ! cueir ziblime ! dit le pauvre musicien en prenant la
main de la Cibot et la mettant sur son coeur, avec une expression
d'attendrissement
Cet ange leva les yeux au ciel, les montra pleind de larmes.
- Finissez donc, papa Schmucke, vous êtes drôle. V'ià-t-il pas quelque
chose de fort ! je suis n'une vieille fille du peuple, j'ai le coeur sur la
main. J'ai de ça, voyez- vous, dit-el en se frappant le sein, autant que
vous deux, qui êtes des âmes d'or...
- Baba Schmucke ! reprit le musicien. Non t'aller au fond du chagrin,
t'y bleurer tes larmes de sang, et te monder tans le ciel, ça me prise !
che ne sirfifrai pas à Bons...
- Parbleu je le crois bien, vous vous tuez...Ecoutez, mon bichon.
- Pichon !
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- Eh bien ! mon fiston.
- Viston ?
- Mon chou n'a ! si vous aimez mieux.
Ça n'esde bas plis clair...
- Eh bien ! laissez-moi vous soigner et vous diriger,...

//216

c) Smucke hovoří s Gaudissardem :
- elle a l'air d une bedide Allemante ! //338
d) Znovu Schmucke s Gaudissardem :
- Nus n'avons rien rési, dit le bon Allemand. Ed si che fiens à fus,
c'esde que che zuis tans la rie sans eine liart... A qui afez-fus remis la
gradivication ?
- A votre portière !...
- Madame Zipod ! s'écria le musicien. Ele a dué Bons; ele l'a folié, elle
l'a fenti...ele fouleid priled son testament...C'esde eine goguine ! eine
monsdre. //339

Podobně jako u dialektu, i u cizího přízvuku máme v podstatě jen
jednoho aktéra, který jím hovoří. Jedná se samozřejmě o Schmucka, který
Jinak
v

než

s přízvukem

nepromluví.

Je

zajímavé,

že

ostatní

Němci

originále hovoří naprosto standardní francouzštinou. Balzac tím chtěl

Pravděpodobně dosáhnout větši komičnosti, ale také vykořeněnosti této
Postavy. Cizí přízvuk je zde příčinou některých nedorozumění, která jsou
zdrojem komických situací, kdy si Schmucke příliš nerozumí s Cibotkou
(viz úryvek b).
Cizí přízvuk

a problémy

v komunikaci

zdůrazňují

Schmuckovu

bezbrannost. Cizí přízvuk je rozhodně nejvíce naturalistickým prvkem
rozhovorů (zvláště pokud se jedná o dialog s Cibotkou, která hovoří
mluvou nižších vrstev), který v textu najdeme.
Německý přízvuk je zde charakterizován především díky výslovnosti.
Labiala „ f j e zde nahrazována labiálou „v" (vordine,...) a obráceně {fiens,
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fus,...), dochází к záměně hlásek „p" a „b" (Pichon, Bons, Baba...)
je nahrazováno hláskou „š" (che)

a „ž"

a podobně jako v češtině je „s"

nahrazováno „z". Klasickým projevem cizího přízvuku je také vyslovování
některých koncových souhlásek, které se normálně nevyslovují

(nuitte).

Velmi zřídka jsme také upozorněni na mateřštinu mluvčího německým
slovem v textu (eine21,...).

Stejně jako u dialektu, v pasážích s cizím

přízvukem nenacházíme opravdové morfologické chyby. Přesto některá
slova pozměněná Schmuckeho přízvukem působí, zvláště v psané podobě,
už těžko rozpoznatelně. V úryvku a autor dokonce takto pozměněné slovo
sám v závorce uvádí na pravou míru - sa vordine (fortune). Tento jev je
také dobře patrný v úryvku d, autor tím upozorňuje na někdy velmi špatnou
Schmuckeho výslovnost ve francouzštině, nutno podotknout, že velmi
trefně, chyby měl jistě odpozorované z reality, například
znělých a neznělých labiál „v" а „ f (follé, fenti,

zaměňování

vordine...).

a) Schmucke hovoří s Cibotkou:
G • „Ne dobře," odvětil Němec, „mluvil z cesty celou noc."
>.A co říkal ?"
„Hlouposti ! chtěl abych si vzal celé jeho jmění pod podmínkou, že nic
neprodám ...A plakal ! Ubožák! Bylo mi ho tuze líto !" //210
b

) Znovu Schmucke s Cibotkou:

G : „Dobrá ženo šlechetné srdce!" pravil ubohý muzikant bera paní
Cibotovou za ruku a klada jí na srdce s výrazem něžnosti.
Ten anděl pozvedl oči k nebi, aby bylo vidět jejich slzy.
„Nechte toho, papa Schmucke, to je к smíchu. Jsem stará žena z lidu, ale
citu mám, věřte mi," - pravila tlukouc se v ňadra - „víc než vy dva
dohromady, kteří jste přece zlaté duše..."
»0! vece hudebník, „tohle nepřežiji. Vy jste tak dobrá."
„Jen mě nechte vás ošetřovat a o vás pečovat,...

P L- A
německý čfen ^

^

S c h m u c k e h o

m , u v ě

//211

německé slovo, jedná se velmi často právě o
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c) Smucke hovoří s Gaudissardem :
G : „Ta vypadá jako m a l á N ě m k y n ě "

//339

d) Znovu Schmucke s Gaudissardem :
G : „My nic nedostali" pravil dobrý Němec. „Přicházím k vám jen proto, že
jsem na ulici a bez halíře...Komu jste dal gratifikaci?"
„Vaší domovnici!"
„Paní Cibotové!..." zvolal hudebník. „Ona zabila Ponse, Ona ho okradla,
ona ho prodala... Ona chtěla spálit jeho závěť...

To je

niěemnice,

netvor! //340

Vystižení cizího přízvuku patří v překladu к velmi obtížným úkolům.
V tomto případě to však tolik složité není, protože v češtině, stejně jako ve
francouzštině, existuje jasná a poměrně přesná představa o německém
Pnzvuku a jeho přepis má i v české próze tradici. Proto j e poněkud
zarážející, že se autor staršího překladu o přepis cizího přízvuku vůbec
nepokusil. U dialektu, kterému jsme se věnovali v předchozí kapitole, by
se

to ještě dalo pochopit vzhledem k jeho nevelké četnosti, u přízvuku,

navíc německého, je to nepochopitelné. Nejde přece o nějaký nepodstatný
detail.

Dalo

by

se

namítnout,

že

to

překladateli

neumožňovala

Překladatelská tradice. Domníváme se ale , že by to prvorepublikoví čtenáři
. °Vna

tak

J a k o čtenáři jednadvacátého století) spíše ocenili. Tento postup

Je tedy určitě nesprávný, a to nejen proto, že je tak čtenář ochuzen o
Podstatný

aspekt

vyprávění,

ale

také

protože

překladatele

vede

vynechávání celých vět. Jedná se o ty části dialogu, které jsou právě
založeny na Schmuckeho nepochopení některých většinou více hovorových
výrazu. Takto popisovanou vynechávku můžeme nalézt v úryvku b.
a) Schm

u c k e hovoří s Cibotkou:

• „Ne dobže," povzdechl Němec. „Bonz blouznit celá noc.."
»A copak říkal ?"
„Hlouposti' 7e

и

• ^ c on chce, abych j á dostal jeho majetek s podmínkou, že nic
neprodám...A on tolik plakat, chudáček ! Moc mi ho je líto."

//538
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b) Znovu Schmucke s Cibotkou:
S : „Můj dobrá paní Zipod ! Šlechetné sdee !" řekl dojatě ubohý hndebn.k a
položil si ruku Cibotové na srdce.
Anděl dobroty vzhlédl к nebesům s očima plnýma slz.
„Ale, ale, starouši, to nic. To je toho! Sem jen vobyčejná ženská, ale srdce
mám na dlani. Já mám tohodlenc víc než vy dva dohromady," řekla busic si
do prsou, „a to ste přece zlatý lidi..."
„Starouši ...? opakoval hudebník tázavě. „Ne tolik trpět plákat krvavé slzy
a pak odejít do nebe, to je hrozné, j á Bonse nepřežít..."
„Bodejt jo, dyk se sám zabíjíte...Poslouchejte, holoubečku..."
„Cholopečku"
„Tak mý poupátko..."
„Poupadko?"
„Tak synáčku, jestli se vám to víc líbí"
„Tomu já vůbec nerozumět...!"
„Helejte, j á se budu vo vás starat a vy mě musíte poslouchat,..."

//539

c) Smucke hovoří s Gaudissardem :
S : „Ta vypadat jako malá Němkyně"

//633

d) Znovu Schmucke s Gaudissardem :
S : „My nic nedostali" pravil dobrák Němec. „A j á k vám pšijít jen proto,
že jsem na ulici a bez halířže...Komu vy dala ten odměna?"
„Vaší hospodyni!"
„Paní Zipod!" zvolal hudebník. „Ona zabila Bons, okradla ho , prodala
ho... Ona chtěla spálit závěť...Verdammtes Weib" //634

Novější překlad vyřešil německý přízvuk podobným způsobem, jakým
byl řešen v originále.

Jedná

se

o

naznačení

přízvuku

fonetickými

prostředky. Některé jsou podobné jako ve francouzštině (záměna „p" a „b",
„v" a „ f nebo „s" a „z"), jiné jsou typické pro češtinu - Němci nedokáží
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vyslovit hlásku „ř" a vyslovují ji jako „ž", „š" nebo jako „řž" (dobže, pšijít,
halířže,...),

podobně tomu je s hláskou „h", která je nahrazována „ch", sice

poněkud nekonzistentně - v úryvku a máme hlouposti a v úryvku b už
cholopečku, ale tato nekonzistentnost dělá Schmuckeho mluvu rozmanitější
a tedy i přirozenější a věrohodnější.
Stejně jako v originále i v překladu narazíme na německá slova
v textu. Věra Smetanová je v celém textu dosti kreativní a proto používá
jiná slova z něměiny a na jiných místech než originál. V našem úryvku je
to například

Verdammtes

Weib (proklatá ženská), kterou v originále

nenajdeme, ale máme zde německý člen eine (viz úryvek d).
V novějším překladu také najdeme některé gramatické chyby. Jedná se
především o špatné skloňování, tedy používání infinitivu, tam kde nemá
být. Příklady tohoto jevu nalezneme ve všech čtyřech úryvcích
blouznit, A on tolik plakat, já Bonse nepřežít, A já k vám pšijít,...).

(Bonz
Dalším

Prvkem, kterého Věra Smetanová využila pro naznačení cizího přízvuku, je
neshoda v rodě, jedná se o velmi častou chybu většiny cizinců, jejichž
mateřský jazyk

není

slovanský.

V našem

výběru

se s tímto

jevem

setkáváme v úryvku b (Můj dobrá paní Zipod) a d (Komu vy dala ten
odměna). Na rozdíl od originálu je použití vyloženě špatných slov poměrně
ojedinělé (v úryvku c máme například

Němkyni).

Po pečlivém prostudování můžeme tedy říci, že novější překlad je při
Prevodu cizího přízvuku velmi důsledný

a funkční, protože

čtenáři

okamžitě navozuje patřičné asociace. Bohužel u překladu Jiřího Gutha je
hodnocení přesně opačné, a to proto, že se převodu cizího přízvuku do
češtiny zcela vyhnul.
4

- 5 p ásmo vypravěče
Jak vyplynulo ze stylistické analýzy, vypravěč má v textu různé

funkce. Podíváme se proto na různé úseky textu, řazené právě podle jejich
funkce.
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4. 5. 1 Popis osoby
úryvek z popisu Sylvaina Ponse:
Il portait des souliers cachés par des guêtres, faites sur le modèle de
celles de la garde impériale, et qui lui permettaient de sans doute de
garder les mêmes chaussettes pendant un certain temps. Son pentalon
en drap noir présentait des reflets rougeatres, et sur les plis des lignes
blanches ou luisantes qui; non moins que la façon, assignait à trois ans
la date de l'acquisition. L'ampleur de ce vêtement déguisait assez mal
une maigreur provenue plutôt de la constitution que d'un régime
pythagoricien ; car le bonhomme, doué d'une boucle sensuelle à lèvres
lippues, montrait en souriant des dents blanches dignes d'un requin.
//26

Zde můžeme vidět typický příklad Balzacova popisu. Jedná se o
popis velmi podrobný a barvitý (dozvídáme se vše o barvách i o materiálu,
z jakého je oblečení zhotoveno, popsáno je mnoho detailů a doplňků, atd.)
a slouží jak к přesnému popisu dané osoby, tak к charakterizaci dané
Postavy. Je žřejmé, že j e bratranec oblečen sice pečlivě, ale rozhodně ne
Podle poslední módy. Z popisu je jasné, že Ponsovi na jeho oblečení záleží,
ale také že není příliš bohatý, aby si mohl dovolit jít s módou. Pons se tedy
snaží vypadat velmi čistě a upraveně, ale zároveň působí díky svému
oblečení poněkud výstředně až směšně.
p

ř i překladu takového popisu j e třeba, aby měl překladatel neustále na

Paměti, že čtenář si podle něj Ponse představuje, a proto musí být popis
logický a překladatel si tedy musí umět Ponse představit také. Stejně jako
Čtenář originálu i čtenář překladu by měl být schopen z takového popisu
vytušit Ponsovo postavení a povahu.
G

: „Měl střevíce zakryté gamašemi, ušitých podle vzoru gamaší císařské

gardy, jež mu dovolovali nositi tytéž punčochy po delší dobu. Jeho kalhoty
z černé látky leskly se červenavě, a na záhybech měly bílé nebo lesklé čáry,
které stejně jako střih svědčily o stáří aspoň tří let. Volný šat zakrýval dosti
neúplně

hubenost,

pochodící

spíše

od

tělesné

konstituce

než

od
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pythagorejského způsobu života; neboť dobrý muž, obdařený smyslnými
ústy a masitými rety, ukazoval při úsměvu bílé žraločí zuby." // 8
Tento úryvek se drží velmi těsně struktury originálu. Jedná se o popis
velmi výstižný. Výraz

pochodíci

dnes už sice působí archaicky a

nepoužívá se, to ale Jiřímu Guthovy nemůžeme vyčítat. Zde se hodí zmínit
velmi zdařilé ilustrace Františka Ženíška, které jistě pomohou čtenářům
staršího překladu představit si jednotlivé postavy, místa a někdy dokonce i
situace, ve kterých se Balzacovi hrdinové nacházejí.
S : „Střevíce měl zakryté gamašemi podle vzoru císařské gardy, snad proto,
aby nemusel tak často měnit ponožky. Staromódni kalhoty z černého sukna
do červena oblýskané s bílými linkami nebo světélky na záhybech svědčili
o tom, že je majitel nosí nejméně tři roky. Přestože starcův oděv byl volný,
nemohl skrýt hubenost zaviněnou spíš tělesnou konstitucí než odříkáním,
neboť onen muž obdařený smyslnými ústy a masitými rty ukazoval při
úsměvu bílé zuby, za jaké se nemusel stydět ani žralok." // 395
Věra Smetanová se zde nedrží úplně doslovně originálu, jejím cílem
bylo spíše vystihnout celek, což se zdařilo. Tento postup však může vést
к některým omylům. V první větě překladatelka nepochopila, že kamaše
jsou ušité, „střižené" podle kamaší císařské gardy, a ne že jimi má střevíce
zakryté tím způsobem, jakým se to dělalo u císařské gardy. Jedná se však o
drobnou

chybu,

zvláště

když

si

uvědomíme,

že

císařská

garda

Zajímavé je, jak se oba překladatelé vyrovnali se spojením un

régime

Pythagoricien,

života,

Pravděpodobně opravdu nosila kamaše přes střevíce.
ve starším překladu máme pythagorejského

v novějším překladu máme odříkání,
protože

předpokládá,

že

čtenář

způsobu

které je možná lepším řešením,

nemusí

automaticky

pochopit,

že

Pythagorejský způsob života je založen na askezi a strádání.
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4. 5. 2 Popis místa
Popis chodby před Fraisierovým bytem:
...la Cibot se trouva devant une porte du plus vilain caractère. La
peinture d'un rouge faux était enduite sur vingt centimètres de
largeur, de cette couche noirâtre qu'y déposent les mains après un
certain temps, et que les architectes ont essayé de combattre dans les
appartements élégants, par l'application de glaces au-dessus et audessous des serrures. Le guichet de cette porte, bouché par des scories
semblables à celles que les restaurateurs inventent pour vieillir des
bouteilles adultes ; ne servait qu'à mériter à la porte le surnom de
Porte de prison, et concordait d'ailleurs à ces ferrures en trèfles, à ses
gonds formidables, à ses grosses têtes de clous. Quelque avare ou
quelque folliculaire en querelle avec le monde entier devait avoir
inventé ces appareils. Le plomb où se déversait les eaux ménagères ;
ajoutait sa quote-part de puanteur dans l'escalier, dont le plafond
of

frait des arabesques dessinées avec de la fumée de chandelle, et

quelles arabesques ! Le cordon de tirage, qu bout duquel pendait une
0,i

ve crasseuse, fit résonner une petite sonette dont l'orgqne faible

dévoilait une cassure dans le métal.

//199

V tomto uryvku najdeme plno malých, zdánlivě nedůležitých
detailů T
• A yto detaily
mají však svou určitou vypovídající hodnotu. Jak
s
dj °
' rád byty zařizoval do posledního detailu, a proto není
' Z e pro něj byla každá maličkost velmi důležitá. Popis j e tedy všímavý
î jg 2
J Patrné, že j e j vytvořil již zdatný spisovatel, který tak mohl využít
Předchozích zkušeností. Autor vede čtenáře do bytu advokáta
rraisjgj. •
a
' Jak uvádí Věra Smetanová v názvu kapitoly, jedná se o velmi
"Uevábnv
Čte -

Příbytek". A i když stojíme přede dveřmi, mělo by to být

hned jasné. Funkcí tohoto popisu j e ale také upřesnit povahu a
úspěšného advokáta Fraisiera, jehož postava j e zcela v souladu
ytem к j
„i v.
' K ue bydlí a pracuje. Máme zde tedy zakrslého, nemocného a
Kriv
58
děn rh
ne
n o človíčka, který j e naštvaný na celý svět a jen čeká na
e r ne

příležitost, jak se za každou cenu prorvat zpět na výsluní. Tohle všechno by
měl mít možnost se dozvědět i český čtenář.
G : „Cibotová, (...) ocitla se přede dveřmi nejošlivějšího rázu. Nátěr,
nepřirozeně červený, byl pokryt na dvacet centimetrů zšíří tou vrstvou
černavou, kterou tam po jistém čase zanechávají ruce a jemuž architekti se
snaží se v elegantních bytech zabrániti užitím ochranných skel nad a pod
klikou. Okénko těchto dveří bylo zamřížováno tak, že dveře vypadaly jako
brána vězeňská s čímž ostatně souhlasili i železné veřeje, přibité velikými
hřeby. Jakoby nějaký lakomec nebo škarohlíd s celým světem na štíru
jsoucí byl vynalezl tato opatření. Výlev, do něhož se vylévala domácí
špína, přispíval svým smradlavým dílem к puchu schodiště, na jehož stropě
skvěly se všude strašidelné arabesky kreslené kouřem svíček.
Šňůra zvonce, na jejímž konci visela špinavá rukojeť, rozezvučela zvonek,
jehož slabý orgán prozrazoval, že kov jeho je prasklý." // 194
S : „...byly natřené ohavnou červenou barvou a kolem kliky upatlané
silnou vrstvou špíny; tady nebyl zámek obložen sklem jako v elegantních
bytech a každý sáhl rovnou na dveře. Špehýrka ve dveřích byla ověšena
Pavučinami slepenými prachem, jakým vinárníci obalují lahve mladého
v

ína, aby vypadali jako staré. Důkladné železné kování, silné veřeje přibyté

velkými železnými hřeby ještě podtrhovaly ponurý vzhled těch dveří. Jen
nějaký lakomec nebo škarohlíd s celým světem na štíru si mohl vymyslet
takové bezpečností opatření. Výlevka, kam se lila všechna špína, měla
nemalý podíl na zápachu schodiště. Na stropě se rýsovaly roztodivné
arabesky, které tam nakreslil kouř svíček. Když se zatáhlo za šňůru se
špinavým

držátkem

na

konci,

ozval

se

chraplavý

hlas

prasklého

zvonku." //526
Autor staršího překladu je v tomto úryvku opět velmi důsledný,
Popis se drží blízko originálu. Bohužel i zde máme vynechávku, a to i
Přesto, že se nejedná o nijak překladatelsky složitou pasáž (bouché par des
scories semblables à celles que les restaurateurs

inventent pour vieillir des
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bouteilles adulte). Jiří Guth pravděpodobně tuto pasáž buď přehlédl, anebo
chtěl jen šetřit čas. Další zvláštností je přepsání slova organe do češtiny orgán, hlas či zvuk by byl jistě lepší. Věta jehož slabý orgán

prozrazoval,

že kov jeho je prasklý, toho čtenářům příliš mnoho neřekne.
Podobně jako u předchozího popisu se Věra Smetanová snaží řešit celý
popis komplexně. Nicméně v jednoznačných místech jsou oba překladatelé
přesní.

Zajímavé jsou

rozdíly

u

obou

překladatelů

jednoznačných pasážích. Spojení un rouge faux

v těch

méně

řeší každý překladatel

jinak, u Jiřího Gutha najdeme nepřirozeně červený, Věra Smetanová nabízí
ohavnou červenou barvu. Zde se oba překladatelé poměrně odchýlili od
významu originálu, adjektivum faux zde znamená, že se jedná o pouhou
imitaci červené barvy, ne o opravdovou červenou.
Novější překlad úplně vynechává informaci o centimetrech a naopak
přidává silnou vrstvou špíny, možná trošku zbytečně, řešení Jiřiho G u t h a j e
v tomto případě jistě lepší, lépe totiž vystihuje myšlenku originálu.
Věra Smetanová v tomto úryvku přidala některá slova, která sice mohou
čtenáři usnadnit pochopení popisu, ale příliš nerespektují originál - buďto
je originál vůbec neuvádí, nebo mají jiný význam. V novějším překladu tak
najdeme pavučiny slepené prachem, bezpečnostní opatření, chraplavý

hlas.

Zajímavé je, že oba překladatelé shodně přeložili spojení ses gonds
formidables

jako veřeje (v novějším překladu jsou silné, ve starším železné,

což rozhodně neodpovídá výrazu formidables).

22
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U staršího překladu to tolik

1) Tech. Závěs, stěžej, veřej, pant, Velký francouzsko-český

slovník,

Academia,

Praha 1992
2) Pièce métallique sur laquelle pivote un vantail de porte ou de fenêtre, Le Petit
Larousse

illustré, Larousse, Paris 1992

3) Pièce de fer coudée, sur laquelle tournent les pentures d'une porte ou d'une
fenêtre, Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris 1993
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nepřekvapuje, u novějšího bychom očekávali spíše zárubeň 23 nebo dokonce
futra. Jediným správným řešením (viz různé definice) by ale byly panty významově tedy dosti jiná věc než veřej či zárubeň. Proto je možné se
domnívat, že i zde došlo к inspiraci novějšího překladu starším. Bohužel
ani zde se příliš nevyplatila, futro a pant jsou přece jen dvě různé věci.

4. 5. 3 Poučení čtenáře
Les plus beaux hommes de la France échangeaient en ce temps-là des
coups de sabres avec les plus beaux hommes de la coalition ; la laideur
de Pons s'appela donc originalité, d'après la grande loi promulgée par
Molière dans le fameux couplet d'EIiante. Quand il avait rendu service
à quelque belle dame, il s'entendit appeler un homme charmant, mais
son bonheur n'alla jamais plus loin que cette parole. // 34
U tohoto úryvku jde autorovi o podání svědectví o době, ve které se
Bratranec Pons odehrává. Je zajímavý také určitým, až zlehčujícím tónem,
který j e zapříčiněný znatelným odstupem od dějinných událostí.

G : „Nejkrásnější mužové Francie bili se tehda s nejkrásnějšími muži
koalice; ošklivost Ponsova nazývala se tedy podivínstvím, podle velikého
zákona prohlášeného Molierem v proslulém kupletu Elianty. Když prokázal
někdy nějakou službu krásné dámě, slyšel se někdy jmenovati velmi
laskavým; ale jeho štěstí nešlo nikdy dál než к tomuto oslovení." // 17
Překladatel zde vystihuje velmi dobře atmosféru doby tak, jak ji
popisuje Balzac. Zlehčující, ironizující a možná trochu nostalgický tón j e
zachován. Jediným problémem je větná skladba, která doslovně kopíruje

23

Zárubeň , veřej - pevně osazená konstrukce ohraničující průchodní otvor a tvořící

nosnou konstrukci otvíracích dveří, Malá československá

encyklopedie,

Academia,

nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1987
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francouzskou syntax originálu (slyšel se někdy jmenovati

velmi

laskavým),

a to i s častým užitím středníků, které není v češtině příliš běžné.
Pro Jiřího Gutha je netypický také překlad spojení un homme

charmant,

kdy úplně vypustil slovo homme, což bychom vzhledem ke stylu obou
překladatelů čekali spíše u Věry Smetanové.
S : „V té době se nejkrásnější muži Francie bili na šavle s nejkrásnějšími
muži koalice, a Ponsově ošklivosti se proto říkalo originalita podle velkého
pravidla, jež Molière vyhlásil ve slavném výstupu Elianty. Když Pons
prokázal laskavost krásné dámě, doslechl se občas, že je roztomilý muž;
dál však jeho úspěch nikdy nešel." // 401
I novější překlad dobře vykresluje atmosféru originálu. Narozdíl od
staršího překladu Věra Smetanová ale nepřekládá slovo za slovem a
respektuje české větné členění. Lepší je také překlad termínu
jako originalita.

originalité

Užití termínu podivínství, jak učinil Jiří Guth, je jistě

mnohem pejorativnější než originalita a nevystihuje smysl původního
znění.

4. 5. 4 Vstup autora do děje
let commence le drame, ou, si vous voulez la comédie terrible de la
mort d'un célibataire livré par la force des choses à la rapacité des
natures cupides qui se groupent à son lit, et qui, dans ce cas, eurent
pour auxiliaires la passion, la plus vive, celle d'un tableaumane,
l'avidité du sieur Fraisier, qui, vu dans sa caverne, va vous faire
frémir, et la soif de l'Auvergnat capable de tout, même d'un crime,
pour se faire un capital. Cette comédie, à laquelle cette partie du récit
sert en quelque sorte d'avant scène, a d'ailleurs pour acteurs tous les
personnages qui jusqu'à présent ont occuppé la scène. // 195
Tento úryvek je zajímavý z toho důvodu, že v něm autor „odkrývá"
karty a vlastně říká čtenářům, co bude následovat, zároveň také poukazuje na
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způsob výstavby svého díla. Čtenář spolu

s autorem se tak dostávají nad

příběh, pozorují jej z určitého odstupu. Tato pasáž je jen dalším důkazem
Balzacovi literární virtuozity.
G : „Tady počíná drama, či chcete-li, strašlivá komedie o smrti starého
mládence, vydaného silou okolností hltavosti chtivých povah, které se
seskupují kolem jeho lože, a které v tomto případě měli za pomocníka
největší vášně, vášeň milovníka obrazů, chtivost pana Fraisiera, který, až
ho uvidíte v jeho brlohu, vzbudí vaše zděšení, a žízeň

Auverňana,

schopného všeho, i zločinu, jen aby dosáhl peněz. V této komedii, které
tato část vypravování slouží jaksi za úvod, vystoupí mimo to jakožto herci
všecky osoby, které až dosud vystupovaly na jeviště." // 190
S :

„Zde začíná drama, či chcete-li, strašlivá komedie o smrti starého

mládence, shodou okolností vydaného na pospas ctižádostivým a hrabivým
lidem, kteří se shlukli kolem jeho lůžka a jimž tentokrát pomáhala ta
nejprudší vášeň, vášeň náruživého milovníka obrazů; dalšími pomocníky
byly chtivost pana Fraisiera (zděsíte se ho, až ho spatříte v jeho brlohu) a
lačnost Auverňana schopného i zločinu, jen aby získal jmění. V následující
komedii, jíž je tato část vyprávění jakousi předehrou, hrají i všechny osoby,
které zde dosud vystupovali." // 523
S tímto úryvkem se oba překladatelé vypořádali velmi dobře. Ani u
jednoho nedošlo к nějakému významnému posunu. Jiří Guth se těsně drží
originálu, ale tentokrát je jeho převod velmi dobrý. U Věry Smetanové sice
dochází к některým malým

změnám

originálu, ale v tomto případě

vůči staršímu překladu

i vůči

se opravdu nejedná o nic zásadního - u

kolokace la rapacité des natures cupides, máme ctižádostivým

a hrabivým

lidem, což samozřejmě není úplně přesné, ale smysl celé věty zůstává
zachován.
Zajímavé je, jak se na tomto úryvku oba překlady vzácně shodují,
například slovo tableaumane

(v drtivé většině překladových i výkladových
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slovníků к nenalezení), Jiří Guth překládá jako milovníka obrazů a Věra
Smetanová jako náruživého milovníka

obrazů.

4.6 Závěr - přímá řeč a pásmo vypravěče
U přímé řeči u Balzaca nenajdeme její naturalistický přepis. Každý
sociolekt j e charakterizován určitými mluvními „tiky 24 ". To je samozřejmě
patrné i z citovaných úryvků. U mluvy nižších vrstev najdeme některá
hovorová spojení, kontaktní prostředky a využívání „n" před slovy. Mluva
hereček je charakterizována velmi častým užitím krátkých a afektovaných
výkřiků, nebo různých exaltovaných citací z divadelních her.
V novějším překladu byly většinou tyto „tiky" vystiženy, někdy
vhodným

způsobem -

například u cizího přízvuku, někdy

poněkud

nepřiměřeně - mluva nižších vrstev. Bohužel někdy se překladatelka
s převodem do češtiny příliš nezatěžovala, jedná se především o dialekt.
Celkově lze tedy říci, že charakterizace jednotlivých sociolektů se
neztratila, až na již zmíněný dialekt, a že se podařilo vystihnout styl přímé
řeči.
U staršího překladu je naopak překlad mluvy nižších

vrstev

charakterizován velmi vhodným způsobem, protože na rozdíl od překladu
Věry Smetanové, působí velmi přiměřeně. Bohužel rozhodnutí nepřevádět
dialekt ani cizí přízvuk a pouze ho přepsat do standardní češtiny je velmi
nešťastné, protože je tak čtenář velmi ochuzen (zda to čtenář dvacátých let
dvacátého století poznal, toť otázka). Zvláště u cizího jazyka je to škoda,
protože, jak nám ukázala Věra Smetanová, se jedná o promarněnou
příležitost vzhledem к určité tradici německého přízvuku v naší zemi. Jistý
odpor к převádění některých nespisovných obratů a slov souvisí s dobovou
normou. V té době nebylo zvykem, aby se v klasických dílech literatury
objevovali nespisovné a zkomolené výrazy, z tohoto důvodu se Jiří Guth
snažil o jejich zmírnění.

24

I zde máme výjimku, například u některých výslovnostních chyb, které jsou
s největší pravděpodobností odpozorované z reality.
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Vypravěčský

part

slouží

v textu

к různým

účelům,

jedním

z nejdůležitějších je jistě popis. Můžeme říci, že oba překlady funkci
popisu splňují většinou dobře. Popisy jsou u

Jiřího Gutha velmi věrné

originálu. Věra Smetanová se od originálu trochu vzdaluje, ale na funkci
textu to nemá vliv. Oba překladatelé se sice dopouštějí chyb, kterých si ale
běžný čtenář nemusí vždy všimnout. Celkový dojem je však uspokojivý a
čtenář popisy pochopí jistě správně.

5. Závěr
5.1 Zhodnocení metody obou překladatelů
Když se podíváme na okomentovaná a porovnaná překladatelská
řešení v různých kapitolách i na dílčí závěry těchto kapitol, lze jasně vidět,
nakolik jsou oba překlady odlišné.

5.2 Překlad Jiřího Gutha z roku 1920
Jedná se o časově poměrně velmi vzdálený překlad. Je proto nutné
míti na paměti, že v dané době bylo očekávání čtenářů poněkud odlišné od
toho dnešního. Metodu v tomto překladu můžeme označit jako spadající
ještě před 1. světovou válku. Překladatelé se v té době většinou otrocky
drží syntaxe originálu, nadmíru jsou zneužívána cizí slova. Mnoho výrazů
je ppnecháno v původním znění a pod čarou vysvětleno.
Když se podíváme na jednotlivé jevy, je vidět, že překlad Jiřího
Gutha opravdu spadá do této charakteristiky. Reálie jsou

přeloženy

poměrně doslovně. U většiny řešení je jasně patrné, že se Jiří Guth ve
francouzských reáliích orientuje velmi dobře, což dokumentují pečlivé
poznámky pod čarou (vnitřní vysvětlivky se v tomto překladu téměř
neobjevují). Bohužel převod někteiých funkcí a titulů je chvílemi částečně
matoucí a čtenáři často není příliš jasné, o co se jedná. Naopak u překladu
měn j e jeho postup velmi dobrý.
Překlad přímé řeči není vždy uspokojivě řešen, zde se jedná
především

o překlad (bohužel spíše „nepřeklad") cizího přízvuku a

dialektů. Nepřevádění cizího přízvuku vede к mnoha vynechávkám těch
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pasáží jejichž pointa se zakládá na nedorozuměních vyplývajících právě
z užití cizího přízvuku. Nemluvě o tom, že j e čtenář ochuzen o podstatnou
charakteristiku
dialektem.

postav

hovořících

v originále

cizím

přízvukem

nebo

Naopak překlad mluvy nižších vrstev je poměrně zdařilý

především proto, že podobně jako originál mluvu postav z lidu nikterak
nepřehání.
Pásmo vypravěče je přeloženo, až na některé výjimky, velmi
zdařile. Dochází sice к nepříliš závažným chybám a posunům, ale funkce
popisu j e splněna a odpovídá originálu.
Celkově se dá říci, že většina významů originálu je zachována.
Překlad je ale velmi vázán na originál a čtenář si také ustavičně uvědomuje,
že čte překlad.

5.3 Překlad Věry Smetanové z roku 1951
Přestože i tento překlad je časově dosti vzdálený, lze na něj
aplikovat současné požadavky, už jen proto, že byl reeditován v roce 1986.
Již po prvním přečtení j e zřetelně vidět, jak j e text plynulý a že
nenese známky překladovosti. Na druhé straně však čtenáři poskytuje méně
informací o francouzské společnosti první poloviny 19. století. Její řešení
jsou ale často velmi nápaditá i velmi zábavná. Užití vnitřních vysvětlivek
také není příliš časté a poznámky pod čarou jsou také velmi vzácné.
Funkce i tituly jsou přeloženy velmi srozumitelně, i když je to často na
úkor faktické přesnosti. Převod měn je poněkud problematičtější, působí
zmateně a nekonzistentně.
V přímé řeči s e j í podařilo vystihnout řečové tiky, tak aby byl každý
mluvčí dostatečně charakterizován. Mluva nižších vrstev působí v překladu
mnohem hovorověji než originál. Na druhé straně převod německého
přízvuku j e velmi zdařilý. O to více je „nepřevádění" dialektu do češtiny
zarážející - i když samozřejmě překládat auverňský přízvuk je mnohem
těžším

úkolem

než translace německého

přízvuku, který má

vnáší

literatuře a v našem prostředí ustálenou tradici.
Při analýze delších úiy vků textu j e zřejmé, že Věra Smetanová, na
rozdíl od staršího překladu, nepřekládá přesně slovo od slova - spíše se
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spoléhá na kontext, ale přesto se j í daří poměrně dobře

vystihnout

konkrétní situace nebo popisy. Tato strategie má také ale své nevýhody.
Volnější překlad svádí к interpretacím, které jsou od originálu někdy dost
vzdálené.
Z a j í m a v é j s o u také situace, ve kterých j e znatelná pravděpodobná
inspirace novějšího překladu starším. Zdá se, že v některých případech, kdy
Věra Smetanová narazila na nějaký problémový úsek, konzultovala překlad
Jiřího Gutha, naneštěstí často od něj „opisovala" i s chybami.
Z celkového hlediska se ale dá říci, že překlad v mnohém v y h o v u j e
i současnému čtenáři. Celková strategie vedla к vytvoření textu, který j e
m o ž n o číst samostatně, podobně j a k o díla české literatury. V omezené míře
také přináší informace o rysech tehdejší francouzské společnosti a kultury,
v omezené míře především vůči překladu Jiřího Gutha, který

čtenáři

poskytuje často vyčerpávající informace.

5. Résumé
Honoré de Balzac occupe dans notre pays une place privilégiée,
parmi les auteurs francophones il est l'un des plus traduit en tchèque. C ' e s t
pourquoi ce travail a c o m m e objectif d'analyser les deux

traductions

tchèques" du roman de Balzac Le cousin Pons. La première traduction a été
faite par Jiří Guth-Jarkovský (de Balzac, H.: Bratranec

Pons,

Praha:

Jos.R.Vilímek, 1925) et la seconde, la plus récente, par Věra Smetanova
(de Balzac, H.: Bratranec

Pons, Praha: Československý spisovatel, 1951).

La traduction de Věra Smetanová a été reéditée presque quarante ans plus
tard, en 1986 (de Balzac, H.: Bratranec

Pons, Praha: Odeon, 1986).

Le deuxième chapitre de la thèse résume la vie et l'œuvre de
Balzac. On peut y trouver une partie consacrée à la vie personnelle de
Balzac, une autre nous décrit brièvement son œuvre. Ici nous avons
l'occasion de nous rendre compte qu'entre l ' œ u v r e et la vie d ' u n auteur, il
y a de nombreuses parallèles. Et que, surtout dans le cas de Balzac, on peut
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avoir l'impression que la propre vie de l'auteur pourrait faire partie de son
œuvre, de sa Comédie

humaine.

Le contexte littéraire et social à l'époque de l'écriture du roman Le
cousin

Pons est le thème de la deuxième partie de ce chapitre. Elle est

suivie d ' u n bref résumé qui nous raconte les péripéties du cousin Pons et de
son unique et fidèle ami Schmucke.
Ensuite dans le troisième chapitre, nous pouvons trouver la théorie
de

traduction

de

Christiane

Nord,

il

s'agit

d'une

théorie

basée

essentiellement sur la fonction du texte. D'après ses conclusions, une
traduction est avant tout une activité qui suit un certain but et qui a une
certaine fonction bien définie.
fonctionnelle.

La

théorie

Effectuer une traduction est une activité

de Christiane

Nord

est

donc

une

théorie

fonctionnelle. Son application pratique sur le texte originale ainsi que le
« translation brief », nous servent de point de départ pour l'évaluation et
la comparaison des deux traductions tchèques.

L'évaluation et la comparaison des traductions tchèques - voilà la
partie la plus importante de notre travail. La première chose que l ' o n peut
remarquer lorsque l ' o n compare les traductions et l ' œ u v r e original est la
répartition des textes des traductions en chapitres. Nous nous sommes
concentrés en premier lieu sur la traduction des faits concernant la
civilisation française. Il faut préciser que toutes les choses décrites dans
les romans de Balzac, que ce soit des lieux, des vêtements, des fonctions
ou des faits historiques, ont réellement existées. Certains cas, tels que la
traduction des titres et des fonctions qui n ' o n t jamais existé dans notre
pays, se sont montrés assez compliqués, et à cette occasion, les stratégies
utilisées par chacun des traducteurs se sont avérées très différentes l ' u n e
de l'autre. Jiří Guth reste beaucoup plus près de l'original. Son texte
contient un grand nombre de notes en bas de page. Il est vrai que ses
explications sont assez complexes mais d ' u n autre côté le lecteur est sans
arrêt confronté au fait qu'il lit une traduction. Věra Smetanová ne traduit
pas mot à mot et son texte est vraiment continu et sans interruption. Les
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explications en bas de page sont assez rares, ce qui contribue encore à la
continuité de son texte. On peut donc présumer que le lecteur aura plus de
plaisir à lire le texte de Věra Smetanová mais qu'il aura peut-être parfois
un peu de mal à comprendre certaines expressions qui ne sont ni expliquées
en bas de page ni dans le texte même.
Par soucis d ' ê t r e exhaustif nous avons ajouté à cette partie un
passage, qui se concentre sur la traduction des noms, où nous pouvons
apercevoir un certain manque de stratégie unifiante notamment dans la
traduction de Jiří Guth. Les noms sont en effet parfois traduits, parfois
laissés en français.
Dans les chapitres suivants nous nous sommes concentrés sur
l ' a n a l y s e des dialogues des personnages. Chaque sous-chapitre présente
les spécificités des traducteurs dans la manière de traduire.
Le langage de la Cibot est traduit d ' une manière fort amusante du
point de vue littéraire par Věra Smetanová, mais on peut par contre lui
reprocher d'avoir une traduction beaucoup plus familière que celle de Jiří
Guth et surtout beaucoup plus que le texte original. Le langage de la Cibot
est en effet dans le texte de Věra Smetanová un peu déplacé par rapport à la
version originale.
Le passage consacré aux dialectes nous montre que Jiří Guth
c o m m e Věra Smetanová ne se sont pas donnés beaucoup de peine car ils
ont tous les deux évité de les traduire en tchèque. Il nous montre aussi que
la traduction de Vera Smetanova est inspiré de la plus ancienne. On peut y
observer une inspiration de la traduction de Věra Smetanová par la plus
ancienne. L'omission du dialecte dans les deux traductions appauvrit le
texte et réduit le caractère des personnages qui l'utilisent.
Quant à la traduction de l'accent étranger, les stratégies sont là
encore très différentes pour chaque traducteur. La traduction plus récente
est très réussie, parce que son auteur bénéficie d ' u n e bonne connaissance
générale de l'accent allemand dans notre pays. Le transfert de l'accent
allemand en tchèque est très réussi entre autre parce que la traductrice a
décidé de ne pas ľ exagérer. Le dialecte est traduit d ' u n e manière adéquate
et non-déplacée. Malheureusement la traduction plus ancienne a choisi la
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même méthode qu'avec le dialecte - l'accent allemand est traduit comme si
la personne parlait un langage tout à fait standard et sans aucun accent.
Cette décision l'a poussé à faire un grand nombre d'omissions, notamment
dans les parties du dialogue où l'accent étranger joue un rôle important.
Le ton et l'atmosphère du langage des actrices a été respecté chez
Jiří Guth comme

chez Věra Smetanová. Ce langage est dans Le

Cousin

Pons parlé uniquement par le personnage de la danseuse et actrice Héloïse.
Le dernier cas décrit dans cette thèse est celui de la traduction du
discours du narrateur. En analysant ces passages nous pouvons admirer le
style

travaillé de Balzac qui était à l'époque de l'écriture du roman Le

Cousin Pons un écrivain chevronné. Il est intéressant de voir qu'ici les
deux traducteurs ont l'un comme l'autre bien adapté le texte en tchèque.
Leur interprétation sont, malgré un certain nombre de petites erreurs et
d'imprécisions, surtout dans la partie consacrée à la description des lieux,
assez bien réfléchis et respectent le ton et l'atmosphère de la version
originale.
Pour conclure ce travail il ne faut pas oublier de mentionner les
omissions qui représentent un élément très fréquent et aussi très marquant
dans les deux versions tchèques. Chez Jiří Guth elles sont le plus souvent
présentes dans les passages des dialogues des personnages. Comme les
accents étrangers et les dialectes
forcément obligé ď

ne sont pas traduits, Jiří Guth a été

« oublier » les passages qui sont au point de vue du

sens basé justement sur l'utilisation des différents accents et dialectes.
Věra Smetanová fait des omissions quant-elle s'éloigne du texte original,
au moment où elle ne traduit que le message général et omet des
informations qui sont à son avis peu importantes.
En effet la méthode de la traduction plus récente répond déjà aux
exigences contemporaines - la traductrice a opté pour une équivalence
fonctionnelle, elle se concentre sur le ton et le message générale de
l'original. On peut sentir dans son approche qu'elle pense au lecteur. Ellç
se f i e b e a u c o u p plus au c o n t e x t e que Jiří Guth qui suit le texte original de

beaucoup plus près et a tendance de traduire mot à mot. La traduction de
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Věra Smetanová est donc très réussie du point de vue littéraire et le lecteur
n ' a u r a l'impression de lire une traduction q u ' a u moment où il rencontrera
un mot ou un terme lié à la culture française de l'époque qu'il ne
comprendra pas. Malheureusement un lecteur plus spéculatif n'aura pas
l'occasion de consulter des explications et donc d'apprendre un peu plus
sur l ' é p o q u e dans laquelle se déroulent les romans de Balzac.
Quant à la traduction plus ancienne, elle suit le texte original de
beaucoup plus près et le lecteur se rend compte fréquemment qu'il est en
train de lire une traduction. Le lecteur le remarque le plus souvent au
moment ou l'ordre des mots français est « copié » dans le texte tchèque de
la traduction. Cette méthode est bien sûr conforme aux normes

de

traduction de l ' é p o q u e à laquelle la traduction a été effectuée. Toutefois, il
faut dire que la traduction a, en son temps, très probablement rempli sa
fonction, qui était de faire connaître l ' œ u v r e de Balzac aux

lecteurs

moyens. Il faut aussi mentionner que Jiří Guth a fait preuve d ' u n e grande
connaissance de la culture et de la société française de l'époque du roman,
c o m m e en témoignent les explications exhaustives dans les notes en bas de
page.
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