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Saturnin 
Zdeňka Jirotky 

 
Analýza překladu do německého jazyka na 

základě modelu Kathariny Reiss 



Literární kategorie textu 

• Nejvyšším principem textu je forma 

• Výchozí text (VT) a jeho estetický účinek je nosným prvkem tvůrčí vůle 
autora. 

• Primární funkce textu je estetická. Estetické hledisko je nadřazené sémantice 
použitých idiomatických či frazeologických spojení.  

 

 



Vznik a charakteristické znaky předlohy 

• Nejoblíbenější kniha českých čtenářů 

• První knižní vydání v roce 1942, přes 20 reedic 

• Divadelní, filmové a zvukové adaptace, překlady 

• Důvody popularity – období čs. první republiky (idylizace x parodování) 
charakterizovaného především zvoleným jazykem (lex., syntax, gram., styl.) 

• Nenáročná konverzační komedie s fejetonistickými vsuvkami, „feel good novel“ 



Děj příběhu, analyzovaný úsek textu 

• Komorní příběh z lepší společnosti, období první republiky, vyprávěn v ich-
formě 

• Mladý úředník z Prahy (vypravěč) si najímá osobního sluhu Saturnina, který 
značně mění monotónní zvyklosti svého pána a během letní dovolené u 
vypravěčova dědečka pomáhá celé společnosti procházet mnohdy 
nestandardními situacemi (které často sám zapříčiní) a svému pánovi v navázání 
známosti se slečnou Barborou. 

 

 



Jazykové kategorie – sémantické instrukce 

• Hodnocení ekvivalence významů jazykových jednotek zvolených překladatelem 
k jazykovým jednotkám VT při zachování funkce v komunikačním a kulturním 
systému CJ.  

  

 

  

 

 

 

Uvoluji se chytit Marka Aurelia Ich nehme mir die Freiheit, Marcus Aurelius 

zu fangen. 

Cítím jaksi, že k útulnosti lidského příbytku 

patří příjemné a uklidňující šero. 

Irgendwie fühle ich, dass zur Gemütlichkeit 

des menschlichen Wohnens ein angenehmes 

und beruhigendes Grau gehört.  

Ovšem nikdo z nich by nebyl ukončil ten 

výstup podobným způsobem jako Saturnin.  

Aber nicht einer von ihnen würde die Szene so 

wie Saturnin beenden.  



Jazykové kategorie – lexikální instrukce 

• Volba vhodných lexikálních prostředků (přirozenost, idiomatičnost) – cílem není 
doslovný překlad, ale takový, který bude i v jazyce překladu působit přirozeně. 

  

 

  

 

 

 

Zkrátka doktor Vlach říkal, že se tam musely stát hrozné 

věci a že tam na něho všechno padá. 

Pokud já vím, nic tak hrozného se tam nestalo, jen jednou 

spadlo visuté lešení, a to nikoliv na doktora Vlacha, 

nýbrž na dvůr. Nikomu se při tom nic nestalo a není 

tedy žádného důvodu k tomu, aby byl člověk smutný. 

Doktor Vlach potom řekl, že je lepší, když na něho 

padne smutek, než kdyby naň padlo visuté lešení. 

Kurz und gut, Doktor Vlach sagte, dort müssten 

schreckliche Dinge geschehen sein und dass ihm dort 

die Decke auf  den Kopf  falle.  

Meines Wissens ist etwas Schreckliches dort nie 

geschehen, nur einmal ist ein Hängegerüst 

heruntergefallen, aber keineswegs auf  Doktor Vlach, 

sondern auf  den Hof. Niemandem ist dabei etwas 

geschehen, und es gibt daher keinen Grund traurig zu 

sein. Doktor Vlach sagte dann, es sei besser, von Trauer 

statt von einem Gerüst befallen zu werden.  



Lexikální instrukce - přísloví a rčení 

Nic mi nechybělo, na nic jsem si nemohl stěžovat, a 

snad právě to mne mrzelo. Je o tom jedno takové 

přísloví, ale já přísloví a pořekadel zásadně 

neužívám. Z duše se mi to protiví.  

Mir fehlte es an nichts, ich konnte mich über nichts 

beschweren, und vielleicht war mir gerade dies zu 

viel des Guten. Es gibt auch ein Sprichwort dazu, 

aber ich verwende Sprichwörter und 

Redewendungen grundsätzlich nicht. Es ist mir aus 

tiefster Seele zuwider. 



Lexikální instrukce – jména a názvy 

Za tmavých podzimních nocí, kdy nebesa dští na 

zem proudy deště, studený vichr rve listí ze stromů, 

meluzína skučí kolem věží starých hradů a mísí se s 

křikem poplašených vran, kdy osamělí jezdci cválají 

rozblácenými cestami za svými pochybnými cíli, za 

takových nocí sedával jsem dlouhé hodiny u kamen 

a četl jsem Václava Beneše Třebízského. 

In dunklen Herbstnächten, wenn die Himmel den 

Regen in Strömen auf  die Erde prasseln lassen, der 

kalte Wind die Blätter von den Bäumen reißt, die 

Windsbraut um die Türmer alter Burgen heult und 

sich mit dem Krächzen aufgeschreckter Krähen 

mischt, wenn einsame Reiter auf  schlammigen 

Wegen ihren zweifelhaften Zielen entgegen 

galoppieren, in solchen Nächten saß ich lange 

Stunden am Ofen und las Václav Beneš 

Třebízský. 

Doktor Vlach, slečna Barbora Terebová, teta 

Kateřina, Alois Brudík 

Doktor Vlach, Fräulein Barbara Tereba, Tante 

Katharina, Alois Wrecker 



Jazykové kategorie –  gramatické a   
      stylistické instrukce 

• Estetická funkce gramatiky je úzce spojena se stylistikou textu; hodnocení 
účinků substituce či transpozice gramatických jevů, ekvivalence na úrovni 
stylistiky. 

  

 

  

 

 

 

Instrumentál substantiv a adjektiv v přísudku jmenném:  

nechci snad tvrdit, že Saturnin nebyl dobrým 

sluhou.  

ich will durchaus nicht behaupten, Saturnin sei 

kein hervorragender Diener gewesen. 

Měl jsem vždy takový dojem, že by mohl být 

zrovna tak ředitelem nějakého mezinárodního 

koncernu, jako osobním sluhou. 

Ich hatte immer den Eindruck, er hätte ebenso 

gut Direktor eines internationalen Konzerns 

wie persönlicher Diener sein können. 

učinit mi život tak pohnutým, mein Leben so bewegt zu gestalten, 



Jazykové kategorie –  gramatické a   
 stylistické instrukce 

Genitiv záporový: 

a není tedy žádného důvodu k tomu, aby byl člověk smutný. und es gibt daher keinen Grund traurig zu sein. 

nevěděl jsem dne ani hodiny, kannte ich (…) weder Tag noch Stunde, 

Výhradně jmenné tvary adjektiv v přísudku či základu jednočlenných vět: 

Cítil jsem se tam velice spokojen. Ich fühlte mich dort sehr zufrieden. 

jsem byl naplněn údivem war ich von Verwunderung erfüllt, 

Byl jsem překvapen, Ich war überrascht, 

Tvary předminulého času a minulého kondicionálu: 

Ovšem nikdo z nich by nebyl ukončil ten výstup podobným 

způsobem jako Saturnin. 

Aber nicht einer von ihnen würde die Szene so wie Saturnin beenden.  

Nemyslím tím, že by si byl dovolil něco podobného vůči mně. Dabei denke ich nicht daran, dass er sich etwas Ähnliches mir 

gegenüber erlaubt hätte. 



Pragmatické kategorie 

• Užší situační zřetel: Zkoumání, zda v překladu byly zohledněny informace 
podmíněné konkrétní situací a vyjádřené pouze implicitně. 

  

 

  

• Faktor příjemce: vliv způsobu, jakým byl VT napsán, na cílové publikum  

• Např. kouření zmiňováno jako atraktivní, pozitivní, emancipované 

 

Host do domu, Bůh do domu. Grüß Gott tritt ein, bring Glück herein. 

(…) pravil, abych nebyl labuť. (…) sagte, ich solle mich nicht anstellen. 
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