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Zadání: 

Diplomová práce nejprve popíše žánr bulvární komedie a jeho postavení v kontextu 

francouzské dramatiky. Dále se zaměří na českou recepci francouzské bulvární komedie. 

Vzhledem k tomu, že jde o nejčastěji zastoupenou oblast francouzské dramatické tvorby na 

našich divadlech, práce se pokusí charakterizovat důvody a také vývoj tohoto fenoménu. 

Stručně shrne situaci jinde v zahraničí (středoevropský prostor, případně anglosaská nebo 

německá scéna). Práci doplní bibliografický přehled překládaných autorů a dostupných 

přeložených textů, případně realizovaných divadelních inscenací. Bude tak možné 

konfrontovat dramaturgický pohled české divadelní scény na nabídku francouzské 

dramatiky: výsledkem této části práce bude obecné zhodnocení české recepce.  

Druhá část práce se bude zabývat specifikou překladu francouzské bulvární 

komedie. Výčet textů dostupných v češtině a jejich překladatelů by mohl ukázat nejen na 

jisté tendence ve výběru autorů a divadelních her, při zběžném srovnání se pravděpodobně 

ukáží rozličné přístupy k překladu jako takovému (to naznačila již nedávno obhájená práce 

I. Šimpachové, další teoretickou oporou budou například články teatrologa a překladatele 

P. Christova, užitečné bude využití i metody řízených rozhovorů s překladateli a 

divadelníky z praxe). 

V další části práce bude představen Laurent Baffie jako výrazný zástupce žánru 

francouzské bulvární komedie. Součástí diplomové práce bude překlad jeho hry Toc toc. 

Zvolená hra je českým divadlům již k dispozici v překladu Jaromíra Janečka, diplomantka 

tuto překladovou verzi v poslední kapitole kriticky posoudí: translatologická analýza jí 

umožní objektivně popsat Janečkovu překladatelskou strategii, kterou následně porovná s 

tím, jak k překladu přistupovala sama.
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Abstrakt (česky) 

Diplomová práce se dělí na dvě části, teoretickou a empirickou. První část 

představuje žánr bulvární komedii, její původ a odlišné vnímání ve Francii, České 

republice, Německu a Velké Británii a USA. Dále je předložena stručná charakteristika 

bulvární komedie z hlediska obsahu a pojednávaných témat a jsou představeny čtyři druhy 

komedie – komedie charakterů, konverzační, situační a intriková. Druhou stěžejní část 

tvoří translatologická analýza českého překladu současné divadelní hry francouzského 

humoristy Laurenta Baffieho Toc toc, jenž vypracoval režisér a překladatel Jaromír 

Janeček. Analýza vychází z teoretických studií Jiřího Levého a Jana Mukařovského 

zabývajících se překladem divadelních textů a z teorie tzv. manipulační školy Andrého 

Lefevera. Na základě podrobné analýzy originálu vyvstalo několik překladatelských 

problémů, na nichž je provedeno srovnání překladu s originálem a následné zhodnocení 

překladu. Ve sporných případech je navrhnuto jiné řešení. Práce je doplněna o postřehy 

z překladatelské praxe shromážděné během osobních rozhovorů s překladateli a 

odborníky. 

 

 

Abstract (in English): 

The thesis is divided into two parts, one theoretical and one empirical. The first one 

presents origin and different perception of the boulevard comedy genre in France, Czech 

Republic, Germany, United Kingdom and USA. Afterwards, a brief characteristic of the 

boulevard comedy is presented in terms of content and subject matter. Four kinds of 

comedy are presented – comedy of manners, comedy of situation, comedy of intrigue and 

interactive comedy. The translatological analysis of the Czech translation of the French 

humorist Laurent Baffie’s contemporary play Toc toc by the director and translator 

Jaromír Janeček constitutes the second main part of the thesis. The analysis is based on 

the theoretical studies of Jiří Levý and Jan Mukařovský, which are dealing with the 

translation of drama, and also on the theory of so-called Manipulation school of André 

Lefevere. Several problems have arised from the detailed analysis of the original text. The 

comparison of the translation and the original text is made on the ground of these 

problems. Subsequently, there is an evaluation of the translation. In some cases, a different 

solution is proposed. The work is supplemented by insights into the translation practice, 

which are drawn from personal interviews with translators and experts on drama. 
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1 Úvod 

Práce se věnuje teoreticky nepříliš podchycenému, ale divácky velmi oblíbenému 

divadelnímu žánru, který v českém prostředí jednoznačně nejvíce reprezentuje současnou 

francouzskou dramatickou tvorbu. Cílem je ukázat, jak důležitou úlohu hraje překlad, a 

především zvolená překladatelská strategie. I když je překlad jen první verzí divadelního 

textu v přijímající kultuře, protože divadelní text dále prochází ještě úpravou dramaturga, 

režiséra i samotných herců. Pokud už v této první verzi dochází k výrazným posunům a 

změnám, výsledný tvar inscenace bude autorskému záměru zdrojového textu o to 

vzdálenější.  

 

Naše práce bude teoreticko-empirická. V teoretické části, na základě dostupných 

publikací o francouzském divadle, nejprve definujeme bulvární komedii a načrtneme její 

původ a historický vývoj v kontextu francouzské dramatiky. Krátce pak shrneme postavení 

bulvární komedie v současné francouzské dramatické tvorbě a v českém prostředí. K tomu 

využijeme již sestaveného seznamu přeložených divadelních her, který pořídila Iveta 

Šimpachová (2017, FF UK), a databáze agentury DILIA. Při popisu české divadelní scény 

a zastoupení francouzské dramatické tvorby nám poslouží jednak články překladatele a 

teatrologa P. Christova, ale také řízené rozhovory s odborníky, překladateli a divadelníky 

z praxe: Michalem Zahálkou, Jaromírem Janečkem a dalšími. 

Dále stručně popíšeme i situaci v zahraničí a četnost výskytu francouzské bulvární 

komedie na anglosaské a německé scéně.  

 

Empirická část práce vychází z hypotézy opírající se o kritiku Janečkovy 

překladatelské práce (Christov, 2014). Podle předběžné sondy předpokládáme, že Janeček i 

v tomto případě přistupuje k překladu velmi svévolně a důsledkem jeho přístupu je, že text 

dramatu stylisticky nivelizuje, nebo naopak přehnaně akcentuje určité prvky (komično, 

vulgaritu), čímž mění vyznění dané hry. Vyloučené nejsou ani významové posuny.  

Na základě podrobné analýzy výchozího textu vypracujeme kritiku překladu 

Baffieho díla. V případě negativních překladatelských posunů se pokusíme navrhnout lepší 

řešení. 
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2 Bulvární komedie 

Pro bulvární komedii neexistuje žádná přesná definice. Sami teatrologové mají 

potíže tento pojem uchopit. Někteří, jako například Patrice Pavis (2003, s. 39), bulvární 

komedií rozumí „nízkou komedii s líbivým prvoplánovým obsahem, jejíž cílem je diváka 

rozesmát a dojmout“. Jedni tvrdí, že má své počátky ve vaudevillu (Pavlovský, 2004, s. 

280), druzí říkají, že vaudeville je jedním z žánrů bulvární komedie (Vožďová, 2009, s. 

18). Jiní pod tímto označením chápou komedie hrané v tzv. bulvárních divadlech, jejichž 

cílem je především dosáhnout komerčního úspěchu (Pavlovský, s. 17). Někdo tento pojem 

používá pro drama, jehož hlavní postavy náležejí k nižší společenské vrstvě a jsou 

vystaveny různým humorným peripetiím, takže se s nimi divák může ztotožnit a zasmát se 

nejen jim, ale také sám sobě (Hořínek, 2003, s. 205). Pro jiné se bulvární komedií může 

stát jakýkoli dramatický text právě inscenačním přístupem divadelníků, jak upozorňuje 

Jitka Goriaux Pelechová (plné znění odpovědi viz Příloha 2), autorka monografie Divadlo 

Thomase Ostermeiera: Na cestě za novým realismem (KANT, 2014). U bulvární komedie 

tedy záleží na tom, z jakého úhlu pohledu na ni nahlížíme – jako na dramatický žánr, 

z hlediska vnitřní výstavby textu, typu postav, jevištní formy, záměru autora či místa 

uvedení. Všichni teoretici se ovšem shodují v tom, že jde o divadlo zábavní. Jeho cílem je 

diváka pobavit a poskytnout mu chvíli oddechu. 

Jak vidíme, bulvární komedie je velice široký pojem a zvolit přesnou definici je 

téměř nesplnitelný úkol. Přesto se alespoň pokusíme s pomocí několika málo dostupných 

prací věnujících se bulvární komedii tento fenomén přiblížit, a snad i zpochybnit určité 

stereotypní představy. Podíváme se, kdy bulvární komedie vznikla, jak se vyvíjela, jaké její 

žánry existují, jaká témata se v nich nejčastěji rozebírají a jakých prostředků se k tomu 

využívá. Jako odrazový můstek pro tuto kapitolu poslouží slovníky divadelních pojmů: 

Divadelní slovník Patrice Pavise (2003) a Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník 

vydaný Národním divadlem v roce 2004, ale také publikace Les termes clés de l’analyse 

du théâtre od Anne Ubersfeldové (1996). O vývoji bulvárního divadla pojednává rovněž 

heslo „théâtre de boulevard“ v Encyklopaedia Universalis vytvořené Danielem Zerkim. 

Podrobnější informace poskytují Zdeněk Hořínek v knize O divadelní komedii (2003) a 

Marie Vožďová ve studii Francouzský vaudeville. Geneze a proměny žánru (2009). 
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2.1 Původ bulvární komedie 

Bulvární divadlo se poprvé objevuje v polovině 18. století. V té době se totiž více 

prosazuje měšťanská společenská vrstva, která vyžaduje jiný druh zábavy a oddechu než 

aristokracie. Měšťané si nepotrpí na tragédie ani vážnou hudbu, touží po postavách, 

s nimiž by se mohli ztotožnit a kterým se mohou ze srdce zasmát, po jednoduché zábavě, 

při níž není nutné usilovně přemýšlet. Důležitá je pro ně též finanční dostupnost. Na 

pařížských bulvárech se proto s úspěchem uvádějí nejrůznější krátké pouliční výstupy, jako 

jsou ohňostroje bratří Ruggieriových či pantomima, značný zájem je také o Curtiusovy 

voskové figuríny. V roce 1759 si Jean-Baptiste Nicolet otevře malé divadlo, kde se 

střídavě uvádějí krátké komedie, akrobatické výstupy a čísla se cvičenými zvířaty. Jeho 

úspěch inspiruje další k podobné činnosti, v těsné blízkosti vzniká např. Théâtre-Audinot 

Nicolase-Ménarda Audinota, podnik Beauvisage a Sallého les Associés, les Variététs-

Amusantes, les Bluettes-Comiques-et-Lyriques, les Délassements-Comique či les Variétés 

v Palais-Royal. Nespočet drobných divadel postupně přebírá publikum původních 

jarmarečních divadel,1 konkurují zároveň i zavedeným velkým divadlům, jako je Comédie-

Française, l’Opéra a l’Opéra-Comique, která se všemi možnými prostředky snaží udržet si 

privilegium uvádění divadelních her. I přes všelijaké zákazy však bulvární divadlo získává 

na popularitě. Na konci 18. století se v jejich programu objevují také první melodramata – 

tragédie prokládaná zpěvem; uvádějí se zejména na Boulevard du Temple, přičemž častým 

tématem je zločin (proto se také tomuto bulváru přezdívalo Boulevard du Crime). 

Rozšířená je také mluvená pantomima, vaudeville – komedie s hudebními čísly – a 

politické divadlo, které během Velké francouzské revoluce plné politických zvratů sloužilo 

v podstatě jako nástroj propagandy. V roce 1807 však Napoleon vydal dekret zakazující 

činnost téměř všem bulvárním divadlům. Ponechal jen čtyři sály, které podléhaly cenzuře: 

la Gaîté, l’Ambigu, les Variétés a le Vaudeville. Svobodu nalezne bulvární divadlo znovu 

během Restaurace Bourbonů po roce 1814. V té době je hlavním cílem bulvárního divadla 

(za)líbit se. Hry mají v divákovi vyvolávat emoce, rozesmát ho, nechat ho uronit slzu, 

zároveň ale nesmějí být příliš složité, aby se publikum nemuselo namáhat přemýšlením. 

Rozvíjí se jednak bujarý a neotesaný vaudeville, jednak jemnocitné melodrama 

romantického ražení autorů jako Victor Hugo, Alexandre Dumas, Victor Ducange či 

                                                 
1 Jarmareční divadlo: francouzsky théâtre de la foire, divadelní představení pořádaná při výročních 

trzích, v Paříži například u klášterů Saint-Germain a Saint-Laurent, později i Saint-Ovide. 
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Joseph Bouchardy. V padesátých letech 19. století si ovšem bulvární divadlo získává celou 

Paříž. Už nemusí bojovat s velkými divadly, například v Comédie-Française se uvádí 

pouze klasický repertoár, případně hry několika osvědčených současných autorů, zbylý 

prostor je přenechán bulvárnímu divadlu, které hraje jednak ryze pro zábavu, jednak i 

vážnější kusy, o něž tradiční scény nemají zájem. Úspěch sklízí například Eugène Marin 

Labiche, Alexandre Dumas ml., Emile Augier, Henri Meilhac a Ludovic Halévy, Victorien 

Sardou, Georges de Porto-Riche, Edmond Rostand, Georges Feydeau, Maurice Donnay, 

Henry Bataille, Robert de Flers a Gaston Arman de Caillavet, Alfred Capus, Henri 

Lavedan a Henri Bernstein. K nejúspěšnějším hrám se v té době řadí: Slaměný klobouk 

Eugèna Labicheho (1851), Dáma s kaméliemi Alexandra Dumase ml. (1852) a Tchán a zeť 

Emila Augiera (1854). Postupně bulvární divadlo jako by zvážnělo, přenechává více 

prostoru psychologii, náměty jsou věrohodnější. V roce 1987 si diváky získává veršované 

historické drama Cyrano z Bergeracu Edmonda Rostanda a o dva roky později Feydeauova 

Dáma od Maxima. Zvrat nastává s příchodem první světové války. Romantické komedie 

jsou zapovězeny, nikdo na ně nemá ani pomyšlení, když muži umírají v zákopech. Také 

tzv. komedie charakterů působí nepatřičně, nikdo by si nedovolil kritizovat Francii a její 

hrdiny. V této chvíli se do popředí dostává téma manželského trojúhelníku, jež bude v 

budoucnu bulvár v podstatě charakterizovat. Neznámějším autorem té doby je Sacha 

Guitry, jeho hry zcela uspokojují diváckou touhu po rozptýlení. Po druhé světové válce 

jako by se bulvární divadlo nedokázalo vzchopit. Do popředí se dostává avantgardní 

divadlo a další nové formy. Uvádějí se také komedie původem ze Spojených států 

amerických a Velké Británie. Nejen diváci, ale především divadelníci se tak seznamují 

s jinými kulturními zvyklostmi a s jinými podobami humoru, což má v důsledku vliv i na 

jejich vlastní tvorbu. Francouzská dramatická tvorba se obohacuje o anglosaský styl. 

Zpočátku byl součástí divadelních her i zpěv. Měl své místo buď pro rozptýlení 

mezi jednotlivými scénami, anebo jako vypravěčská vsuvka, jejíž původ nalezneme 

v antických chórech (Hořínek, s. 14). Postupem času se však zpěv vytrácel a přenechal 

místo mluvenému slovu. Tak se, alespoň dle některých odborníků (Pavlovský, s. 280), 

z vaudevillu vyvinula bulvární komedie. 
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2.2 Komično 

Komedii, jakožto jeden ze základních dramatických žánrů, definoval Aristoteles 

takto: 

„napodobení lidí sice horších, ale ne z hlediska každé špatnosti, nýbrž jenom z hlediska 

směšnosti, a směšné jest částí ošklivého. Neboť směšné jest druh zvrácenosti a znešvaření, prosté 

bolesti a nezáhubné…“ (Aristoteles, 1948, s. 31) 

Tato definice je však neúplná. Řecký filozof se v ní zaměřuje pouze na negativní 

stránku komična postavenou na výsměchu a naprosto v ní opomíjí humor plynoucí 

z kladného vztahu k životu, humor pozitivní a chytrý. Komedie byla v tehdejší době (a 

možná je i nadále) brána jako nízký žánr, oproti vznešené tragédii zabývající se lidskými 

vášněmi a jejich neblahými důsledky. „Nízkost“ komedie se projevuje také tím, že vychází 

z každodenního života obyčejných lidí. Nebájí se v ní o mytických bozích a hrdinech jako 

v tragédii, nemluví se o světcích jako ve středověkých hrách. V novodobé komedii autor 

zesměšňuje lidský charakter či různé společenské jevy. Cílem je poukázat na lidskou 

hloupost a té se (zlomyslně) vysmát. Komedie zahrnuje i prudkou vitalitu a nespoutané 

chování, často odvážně a satiricky útočí na kdejaké nešvary (Hořínek, s. 12). Komedie 

nemusí být plná jen přemrštěných gest, nápadného koulení očima a směšné nemotornosti, 

může v ní docházet k inteligentním slovním soubojům a může nabízet morální ponaučení. 

Stejně tak bulvární komedie se nemusí omezovat jen na stále dokola omílané vtipy 

a stejné triky vyvolávající laciný humor, ale může přinášet trefnou kritiku společnosti a 

nový pohled na různé situace, jak to popisuje současný francouzský dramatik Jean-Pierre 

Martinez: 

„La comédie de boulevard désigne un théâtre conventionnel utilisant les moyens classiques 

de la comédie (quiproquo, ironie dramatique, jeux de mots…) afin de provoquer un rire facile dans 

un pur but de divertissement. Même s’il existe bien sûr de regrettables dérives, il serait cependant 

injuste de réduire le boulevard à un théâtre simpliste et racoleur réservé aux gens simples et incultes. 

Lorsqu’elle est portée à la perfection, la comédie de boulevard est tout simplement un théâtre de 

genre, comme il existe à côté d’un cinéma d’auteur un cinéma de genre. N’oublions pas que le 

maître du théâtre de boulevard est un certain Feydeau. Et que se cache parfois derrière un comique 

apparemment consensuel une critique sociale plus ou moins dissimulée.“2 

Na druhou stranu bulvární komedie, potažmo divadlo, má svým způsobem nabízet 

to, po čem divák touží. I proto je tolik populární a úspěšné, a ne nadarmo je označováno za 

                                                 
2 MARTINEZ, Jean-Pierre. Comédie de boulevard. In La Comédiathèque [online]. [cit. 2018-06-

08]. Dostupné z: http://comediatheque.net/comedie-de-boulevard/. 
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divadlo komerční. Dalo by se říci, že bulvárními komediemi si divadla zajišťují stálý 

příjem. A aby byly sály stále plné, musí autoři divákovi nabídnout to, po čem nejvíce 

prahne. Jak jsme si všimli ze stručného popisu dějin bulvárního divadla, tento fenomén se 

v průběhu let měnil – v závislosti na společenských a historických okolnostech se dával 

důraz na různé prvky. V dnešní době, kdy na nás ze všech stran útočí komediální seriály, 

humoristé ve stand-up show či krátké humorné skeče na YouTube, zůstává i v divadle 

důležitý důraz na smích. Je třeba, aby se diváci bez přestání smáli, hra musí být plná vtipů, 

jakmile se publikum delší chvíli nezasměje, je něco špatně. Podobně se vyjadřuje i autor 

článku v deníku Le Figaro, když shrnuje dnešní situaci divadelní komedie: textům chybí 

příběh, jsou psané jakoby ve spěchu, nejsou propracované a už dávno upustily od toho, co 

bylo pro Molièra, Marivauxe či Beaumarchaise samozřejmostí – prostřednictvím smíchu 

sdělovat něco zásadního o člověku.3 

Další problém spočívá v obtížnosti přijít s něčím neotřelým a originálním. I na 

divadle se opakují stále stejná témata, vtipy a slovní hříčky zná divák už nazpaměť, 

v podstatě už předem ví, jak hra skončí, častokrát i odhadne, jak se děj bude vyvíjet. Jen 

výjimečně se někomu z autorů podaří publikum překvapit, natož je ohromit. Když se 

k tomu přidá uspěchanost dnešní doby a zahlcenost literárního trhu komerčními braky, je 

logické, že nemohou denně vznikat desítky mistrovských děl. V záplavě slabých 

odpočinkových textů, které podobně jako leckterá hvězda šoubyznysu jen zazáří a 

zhasnou, se jen výjimečně objeví jeden dva kvalitní kusy. Jejich účinnost a nadčasovost, 

nebo možná spíš bezčasovost, se však prokáže až s několikaletým odstupem. 

 

2.3 Vnímání bulvární komedie 

2.3.1 Francie vs ČR 

Z rozhovorů s teatrology a z recenzních novinových článků je patrné, že vnímání 

bulvární komedie u nás v České republice je velice odlišné od jejího vnímání ve Francii. 

Ačkoli lze uspěchanost doby a zahlcenost literárního trhu vztáhnout na celý svět, ve 

zkoumání vnímání bulvární komedie hraje roli kulturní dědictví a mentalita daného národa. 

Zatímco v Česku si divák vyrazí na bulvární komedii, aby se pobavil, zasmál, nemusel 

                                                 
3 JEENER, Jean-Luc. La comédie en quête d'auteurs. In Le Figaro [online]. [cit. 2018-06-09]. 

Dostupné z: http://www.lefigaro.fr/theatre/2010/07/31/03003-20100731ARTFIG00008-la-comedie-en-quete-

d-auteurs.php. 
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příliš přemýšlet, aby si jednoduše udělal odpočinkový večer, ve Francii od ní publikum 

přece jen očekává, že mu nabídne určitý obraz skutečnosti, že se v ní bude moci do jisté 

míry najít a patrně mu umožní, aby se i sám sobě zasmál. Bulvární komedie by se dala 

připodobnit detektivnímu románu. V českém prostředí je tento žánr považován za brak, 

zatímco někteří francouzští teoretici se tomuto zařazení brání. 

Tomuto rozdílnému pojetí napomáhá i odlišné chápání slova bulvár. Ačkoli bylo 

toto slovo do češtiny přejato z francouzštiny (kde označuje širokou ulici), valná většina 

Čechů si pod ním představí masové sdělovací prostředky zaměřené na senzace ze života 

bohatých a slavných osobností, kde aktuality velmi rychle ztrácejí na významu a obsah 

zpráv je doprovázen skandalizací či vyvoláváním paniky, povrchností, staví na zákulisních 

drbech a jejich volné interpretaci. Tento význam slova lidé automaticky vztahují také na 

bulvární divadlo, a proto je považují za nízké, zábavní, nepřemýšlivé, emoční a oddechové, 

ale zároveň lákavé. Podobně jako u bulvárního tisku se očekává, že divák nahlédne do 

soukromí druhých, zasměje se nešťastnému řešení zapeklitých situací, porovná svůj život 

s problémy postav a uklidní se, že na tom oproti druhým není tak špatně. Na rozdíl od 

Francie nemá české prostředí tradici v pěstování nenucené vytříbené společenské 

konverzace, jež tradičně vládla v aristokratických a měšťanských salonech. Dalo by se tedy 

říci, že v představě českého diváka se pojem „bulvární komedie“ omezuje na tzv. „nízký 

bulvár“, kde se přehání, přehrává a kde je hlavním záměrem diváka pobavit. Do této 

kategorie se tedy automaticky neřadí „vyšší bulvár“, totiž hry propracovanější po stránce 

tvaru i obsahu. Podobně i teatrologové, pokud se vyloženě bulvárním divadlem nezabývají, 

je považují za nízký žánr a příliš se mu nevěnují. 

Francouzi jsou mistři konverzace, slovních hříček a lechtivých historek („l‘histoire 

de cul“), i v dnešní době se klade důraz na humorný tón konverzace, na důležitost dotknout 

se nejrůznějších témat vtipnou formou, mluvit lehce o vážných tématech. K tomu se 

přidává tradice satirických a kritických skečů, příspěvků či stand-upů, kdy humoristé, 

televizní a rozhlasoví moderátoři a karikaturisté napadají a zesměšňují kdeco a kdekoho, 

poukazují na určité jednání, na jisté způsoby řešení situací, na vystupování politiků, 

slavných osobností či obyčejných osob ve spojení s velkými společenskými tématy. Humor 

je v zásadě šikovný nástroj umožňující poukázat na problém, užívá se ve snaze daný 

problém odstranit, případně prolomit. Příjemci tak mohou nahlédnout na určitou 

problematiku z jiného pohledu a znovu zvážit svůj postoj. A do tohoto pojetí humoru ve 
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Francii zapadá také bulvární komedie: „Le théâtre de boulevard est le reflet de notre 

société avec le choix d‘en faire rire plutôt que pleurer.“4 Jenže, jak upozorňuje dramatik 

Pierre Barillet, i ve Francii se často pojmu „bulvární komedie“ zjednodušeně přisuzuje 

pejorativní význam. 

Až dosud jsme se zabývali srovnáním vnímání bulvární komedie spíše obecně, jako 

zastřešujícího pojmu. Zajímavým poznatkem je však opačný dojem překladatele Jaromíra 

Janečka, a to v případě hereckých výkonů: 

„U nás jsem viděl těch, podle mého názoru, kvalitních bulvárních komedií celou řadu. 

Troufám si říct, že s nimi mají mnoho společného i slavné Formanovy filmy Hoří má panenko, 

Lásky jedné plavovlásky... Pokud se týká zahraničí, mohu hovořit zasvěceněji jen o Francii. Tam 

jsem většinu komedií viděl hranou spíš „bulvárně“ v tom horším slova smyslu. Myslím si, že my 

tady u nás máme dar vnímat komiku běžných životních situací s mírně (či více) hořkým podtextem, 

což přemýšlivého diváka vybízí k zamyšlení.“5 

2.3.2 Německo 

O tom, jaké místo zaujímá a jakým způsobem se bulvární komedie vyvíjela 

v Německu, pojednává kniha Daniela Meyer-Dinkgrafeho Boulevard comedy theatre in 

Germany vydaná v roce 2005. Publikace v úvodu hovoří o specifickém postavení bulvární 

komedie v Německu: oproti jiným zemím v něm existuje celkem čtyřiadvacet divadel 

zaměřených pouze na uvádění bulvárních komedií. Většina z nich se nachází v západním 

Německu, na východě země jsou z tohoto pohledu nejvýznamnější Drážďany. Práce se 

detailně rozepisuje jednak o jednotlivých divadlech a významných osobnostech s nimi 

spojených, ale také charakterizuje divadla uvádějící bulvární komedie, jakožto budovy. 

Podrobně popisuje charakteristický interiér, kterým chtěli stavitelé uspokojit divákovu 

touhu po luxusním a okázalém prostředí a vyvolat v nich dojem, že se účastní kulturního 

zážitku na vysoké úrovni, ačkoli divák jde do takového typu divadla především pro 

zábavu. Zajímavý fakt je, že pokud se mu požadované zábavy nedostane, směřuje prý 

většinou, jako pro náhradu, do striptýzového baru. Meyer-Dinkgrafe také zdůrazňuje 

přítomnost červené opony a fotek a plakátů z již proběhlých i nadcházejících představení 

daného divadla za účelem reklamy. Vyjmenovává několik ustálených jevů spojených se 

                                                 
4 SIMON, Nathalie. Les beaux jours du théâtre de boulevard. In Le Figaro [online]. [cit. 2018-06-

16]. Dostupné z: http://www.lefigaro.fr/theatre/2013/03/29/03003-20130329ARTFIG00629-les-beaux-jours-

du-theatre-de-boulevard.php. 

5 Z e-mailové komunikace (20. 6. 2018). 



Sára Töröková, Francouzská bulvární komedie na českých divadlech a hledání 

překladatelských strategií 

 

9 

 

začátkem představení: když se publikum usazuje, v pozadí hraje hudba, před rozevřením 

opony se tato nenápadná kulisa mění, hudba je vybraná přímo pro danou inscenaci a 

zvyšuje se její hlasitost, po rozevření opony publikum zatleská (na rozdíl od francouzského 

publika netleská při vstupu herců na scénu). Další zajímavostí je skutečnost, že herci 

využívají právě tato divadla k nastartování své kariéry, teprve poté, co se prosadí a „udělají 

si jméno“, míří do divadel státních. Bulvární divadla jsou i zde soukromá, nedotovaná, 

v jejich zájmu je tedy mít plně vyprodaný sál na každé představení. 

2.3.3 Velká Británie a Spojené státy americké 

Ve Velké Británii, na rozdíl od Německa, se bulvární komedie objevuje i v 

divadlech státních. Divadla zaměřená pouze na bulvární komedii v Británii vůbec 

nenajdeme. Jistý vliv na to mohou mít komedie Wiliama Shakespeara, který je dnes 

kanonickým autorem, ale u něhož by se daly nalézt určité podobnosti s rysy bulvární 

komedie (prostředí děje, kritika, zesměšňování lidských typů a charakterů a jejich jednání, 

slovní hříčky, humor). 

Ve Spojených státech amerických se inspirovali francouzským vaudevillem, který 

si přetvořili v musical comedy, jež mnohdy spočívala v pěveckých a humoristických 

číslech bez souvislého děje, později se z ní ale stal muzikál, jaký známe dnes, tedy 

hudebně zábavné divadlo, kde je mluvené slovo prokládané zpěvem a tancem. Takové 

muzikály se hrají většinou v tzv. Dinner Theatre, kde si návštěvníci dopřávají kulturu 

spolu s dobrou večeří, jde tedy o spojení jídla a zábavy. Tato divadla někdy uvádějí i 

nehudební komedie. Oblíbeným autorem je například Neil Simon, jelikož jeho hry 

obsahují omezený počet postav a jejich produkce tak není nákladná, hercům umožňují 

nastartování kariéry a zajišťují komerční úspěch. 

 

2.4 Obsah a téma bulvární komedie 

V románech a filmech častokrát zazní trefná poznámka, že svět se točí kolem peněz 

a sexu. A přestože existují světlé výjimky, lze říci, že pouze potvrzují pravidlo. Nejinak je 

tomu i u bulvární komedie. Jejím cílovým divákem je totiž v první řadě střední a nižší 

vrstva, jež touží po hře „ze života“, tedy o věcech, které lidé sami denně prožívají, 

setkávají se s nimi a řeší je. Ústředním tématem jsou tedy moc, peníze, láska, nevěra, 

rodinné vztahy a společenské konflikty. 
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Bulvární komedie určitým způsobem nepřináší nic nového. Hry ze života 

obyčejného člověka, v nichž se zesměšňuje lidský charakter či konkrétní jednání, vznikaly 

odjakživa. Například nová attická komedie psaná v antice předvádí epizody ze soukromého 

života, zvláště rodinného, se zápletkami milostnými a manželskými, s konflikty 

generačními (Hořínek, s. 14). Asi nejvýznamnějším typem podobného rázu je středověká 

fraška: měšťanská komedie kratšího rozsahu, zpodobující s elementární, drsnou komikou 

epizody všedního života (Hořínek, s. 18), která v sobě nese více či méně patrné morální 

ponaučení. Marie Vožďová (2009, s. 46) podotýká, že fraška později splynula 

s vaudevillem bulvárního divadla, ačkoli upozorňuje na nejednotu v chápání a definování 

vaudevillu v teatrologických kruzích, pročež ho zkoumá z širšího hlediska, jakožto 

autonomní francouzský veseloherní dramatický žánr zahrnující v sobě prvky lehké 

situační, zápletkové komedie a frašky (s. 16–17). V této souvislosti se domníváme, že 

bulvární komedie představuje obdobný problém. Pokud bychom se ji snažili pevně 

vymezit, hrozilo by, že neobsáhneme všechny její stránky a úrovně. Jak již bylo řečeno 

výše, jasné je jen to, že usiluje o pobavení publika. Jakým způsobem to ale dělá? 

Připomeňme si základní poznatky o její vnitřní výstavbě a její zákonitosti. Hořínek vychází 

z Aristotelovy charakteristiky tragédie a jejích šesti, respektive čtyř základních složek: děj, 

povaha, myšlenkový výraz, mluva (Aristoteles, s. 34). Jelikož výprava a hudební složka 

patří až do fáze inscenování dramatu, Hořínek tyto dvě složky eliminuje. Slučuje mluvu 

s myšlenkovým výrazem a ke třem nezbytným složkám dramatu přidává situaci, systém 

vztahů, do nichž je postava vržena a které spolu s ostatními postavami vytváří (Hořínek s. 

37). Na základě těchto čtyř složek pak Hořínek dělí komedie na jednotlivé žánry 

v závislosti na dominanci dané složky. Upozorňuje však, že existují komedie, které jsou 

kombinací jednotlivých typů.  

Vzhledem k tomu, že Laurent Baffie, jehož hru Toc toc a její překlad budeme 

následně analyzovat, se nespecializuje na jeden typ, budeme vycházet z Hořínkova dělení a 

na Baffieho příkladu ukážeme (viz Příloha 1), jak může být tvorba autora bulvárních 

komedií rozmanitá. 

 

2.5 Třídění komedie 

Kritériem třídění je, jaká složka v komedii dominuje. Je-li to povaha postav, 

mluvíme o komedii charakterů, případně komedii mravů. Převažuje-li mluva, jde o 
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konverzační komedii. Pokud dominuje situace, je řeč o komedii situační, případně frašce. 

A je-li dominantní děj, jedná se o komedii intrikovou (zápletkovou). 

2.5.1 Komedie charakterů, komedie mravů 

Komedie charakterů je komedie, v níž dominuje povaha. Pozornost je věnována 

jednomu význačnému negativnímu dramatickému charakteru, tedy ustálené deformaci 

lidské přirozenosti. Ostatní postavy, dramatické situace a zápletka slouží k tomu, aby se 

hlavní postava mohla naplno projevit. Ústřední charakter se totiž stává dramatickým 

činitelem, jelikož schválně i neúmyslně ovlivňuje své okolí, čímž se situace zamotává. 

Způsobené konflikty se nakonec hříčkou náhody vyřeší, ale samotný problém – charakter – 

zůstává nezměněn, nevyřešen. Nejznámějším autorem komedie charakterů je 

bezpochyby Molière. Jeho hry staví do centra pozornosti charakter-typ, po němž je hra 

zpravidla pojmenována: Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný (Hořínek, s. 70). V 19. století 

se autoři zaměřovali na charaktery jako produkty prostředí, v němž se střetávají 

společenské zájmy (Pavlovský, s. 153). 

Postupně se od vykreslování jediného charakteru ustupovalo a problematika 

charakteru byla zasazena do rámce jisté společenské situace. Vzniká tak komedie mravů, 

ve kterých se předvádějí typické dobové mravy určité společnosti či skupiny (Pavlovský, s. 

153). Významným autorem mravoličné komedie byl například Carlo Goldoni. Pracoval 

s principem „nabalování“: nevinná provokace je smítkem, na něž se začnou „nabalovat“ 

nadávky, výčitky, urážky, až vznikne velká bouře, která do svého víru vtáhne celou danou 

společnost (Hořínek, s. 76). Goldoni přináší ještě jeden nový prvek, tím je pomocí 

poťouchlých lidských vášní a hašteřivosti vyjádření pozitivních lidských vlastností. 

Komedie mravů poukazuje na porouchaný systém společnosti: nelze-li proniknout do 

systému jinak než dobře utajeným zločinem, znamená to, že systém sám spočívá na skrytě 

zločinných základech (Hořínek, s. 79). 

2.5.2 Konverzační komedie 

Hlavním vyjadřovacím prostředkem jsou rozhovory postav. Počátky nalézáme už u 

Molièra, konkrétně v jeho Kritice Školy pro ženy, kterou napsal v návaznosti na 

problémovou recepci své předchozí hry Školy pro ženy. Klasickou podobu však 

konverzační komedii dodal Oscar Wilde. Do popředí totiž staví dandyovské postavy, které 

nejsou ochotné ani způsobilé jednat. Dramatická situace je pouhou záminkou k důmyslným 
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zlomyslnostem, duchaplným aforismům a paradoxům (Pavlovský, s. 157). Wilde používá 

také tzv. bunburismus, což je zavedení fiktivní postavy, jež hlavnímu hrdinovi umožňuje 

vést zároveň počestný i zábavný život. Wilde parodickým způsobem zlehčuje děj a 

nechává vyniknout konverzacím, které jsou členěny do samostatných na sebe navazujících 

prvků dle principu paralely a kontrastu a skrze paradoxy odhalují pravdu (Pavlovský, s. 

157). O určitý posun v konverzační komedii se dále zasloužil G. B. Shaw, u něhož jsou 

slovní paradoxy výrazem myšlenkových postojů, a konflikty mezi postavami jsou tak 

nahrazeny ideovým sporem. Postupem času se podle některých teoretiků komedie 

konverzačního typu přetavily v „prázdné bezmyšlenkovité tlachání a těžko stravitelné 

konverzační mánie“. Najdeme však výjimky, například u Voskovce a Wericha vystupuje 

namísto postavy v nadřazené pozici nedůvěřivý „mladý“ člověk, který se sice nechá 

zatáhnout do hry mocných, ale uchová si prozíravý odstup (Hořínek, s. 87). 

2.5.3 Komedie situační, fraška 

Komedie situační je založena na komické situaci, jejímž důležitým prvkem je 

náhoda. Ústředním tématem je nevěra, k jejímuž odhalení, případně předejití, pomůže 

záměna totožnosti postav, tzv. quiproquo. Ve středověku je situační komedie známá jako 

fraška: drsná a primitivní aktovka. Později se však stává rafinovanější salonní komedií. 

Středověkou satirickou odrůdou frašky byla tzv. sottie (od le sot = blázen). Častokrát, 

stejně jako fraška, sloužila jako mezihra během vážnějších her, k rozptýlení a osvěžení 

publika. Zpočátku se situace vyřešila a hra dopadla dobře, postupně se však od happy endu 

ustupovalo a špatným koncem se dával důraz na morální ponaučení. Molière má na svém 

kontě také pár situačních komedií. Většinou jsou plné výprasků a fyziologické a obscénní 

komiky. Kritizuje tak drsné medicínské praktiky (Hořínek, s. 49). Nejznámějším autorem 

situačních komedií je Eugène Labiche, který dal vzniknout vaudevillu a proslavil ho. Další 

z dramatiků, Georges Feydeau, staví své situační komedie na principu kruhu: po mnoha 

zbytečných pokusech o manželskou nevěru se dospívá k výchozímu stavu. Dává do 

rozporu tendence pravdu utajit a odhalit ji, a to následujícím způsobem: postava se za 

účelem zachování dobrého jména snaží utajit pravdu, ale náhoda způsobí, že pravda vyjde 

najevo. V českém prostředí situační komedii proslavil a obohatil Emil Artur Longen. 

Zarytý odpůrce měšťáckého světa psal své jednoaktovky za účelem ryze ryčné zábavy. 

Přenesl dějiště do nižších sfér, protagonisté z vyšších vrstev v jeho hrách klesají ještě 

hloub než obyčejný opilý ženich či jednoduchý funebrák (Hořínek, s. 55). 



Sára Töröková, Francouzská bulvární komedie na českých divadlech a hledání 

překladatelských strategií 

 

13 

 

Situační komedie nejvýrazněji přesahuje do jiných žánrů, jelikož komicky 

reflektuje hluboká témata jako pravdu a klam, skutečnost a zdání, svobodu a osud. Svým 

ironickým pohledem na člověka či společnost napomáhá neiluzívnímu poznání skutečnosti 

(Pavlovský, s. 101). 

2.5.4 Komedie intriková, zápletková 

Intriková komedie je postavená na intrice, na které je založena zápletka, proto se 

též označuje jako komedie zápletková. První náznaky tohoto schématu nalezneme již ve 

starověkých hrách, kdy zosnovatelem intrik je prohnaný otrok. Pravý rozkvět intrikové 

komedie přichází ve zlaté éře španělského divadla. Podle příznačných rekvizit získaly 

název „komedie pláště a kordu“. Do popředí se staví střet protichůdných milostných zájmů 

postav a párů. Hlavní postava, nejčastěji šlechtického původu, volí úskočnou taktiku, aby 

dosáhla požadovaného cíle – získání partnera. Uchyluje se k převlékání, různými způsoby 

klame, čímž provokuje ostatní postavy k podobnému klamavému jednání. Záměr hlavní 

postavy je eticky nezávadný a hra má většinou společensky pozitivní vyústění. 

V zápletkové komedii jde zejména o efektivní zauzlení a rozuzlení dramatického děje a o 

překvapivé zvraty, spíše než o pravděpodobnost událostí. Hybatelem děje je důmyslná 

iniciativa mladých hrdinů, která celé hře dodává až dobrodružný charakter (Hořínek, s. 63). 

Například anglofonní autor Richard Brinley Sheriden ve svých komediích spojuje intriku 

s psychologií postav a dobovými mravy. Rozlišuje dobrou a zlou intriku (zlá satiricky 

demaskuje, dobrá poskytuje zábavné poznání), čímž se jeho tvorba prolíná s komedií 

mravů. Francouzský autor Eugène Scribe spojuje intimní a politickou rovinu intrik. Podle 

něho mají historické a společenské události původ v malých, osobních důvodech. K 

význačným českým autorům se řadí Emanuel Bozděch, který ve svých hrách demaskuje 

hrdinský kult a k tomu poskytuje pohled do zákulisí moci, na praktiky skrývané za 

velkodušnými gesty a slovy (Hořínek, s. 69). 
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3 Teorie překladu 

Než přistoupíme k samotné kritice překladu, je nutné si připomenout, jaká jsou 

pravidla překládání uměleckého textu a jaká jsou specifika překládání konkrétně 

divadelního textu. Pro tuto část nám poslouží dosud nepřekonaná práce české teorie 

překladu Umění překladu Jiřího Levého. Stranou nezůstanou ani poznatky tzv. 

manipulační školy. Připomeneme si však také závěry Mukařovského studie o dialogu. 

 

3.1 Levého komunikační model 

Podle Levého se překladatelský proces dělí na tři etapy. První etapou je vznik 

původního díla. „Původní dílo vzniká odrazem a subjektivním přetvořením objektivní 

skutečnosti“ (Levý, 1963, s. 17). Autora zaujme jistá skutečnost, kterou nějakým 

způsobem vnímá, a svůj pohled na věc chce užitím vlastního stylu a jazyka zprostředkovat 

čtenáři. Překladatel se tedy nemá pokoušet zprostředkovat původní skutečnost, ale 

autorovo subjektivní vnímání této skutečnosti. Druhou fází je překladatelovo vnímání 

původního díla. Překladatel je v první řadě čtenář a jeho pochopení originálu má zásadní 

význam pro pochopení díla dalšími čtenáři. Poslední etapou není pouhé vyhotovení 

překladu, ale jeho čtení. V tomto okamžiku závisí na čtenáři, jak text díla pochopí a jak 

bude vnímat zprostředkovanou skutečnost. Je tedy nutné, aby překladatel nepřekládal text, 

ale obsah tvořený myšlenkami a stylem autora, jehož dílo se snaží předat, a to s ohledem 

na příjemce. U divadelního textu je proces ozvláštněn tím, že přeložený text není cílem, ale 

pouhým prostředkem. Ke konečnému článku celého procesu, k divákovi, se dostává až 

interpretace přeloženého textu dramaturgem, režisérem a herci. Bylo by mylné domnívat 

se, že tato skutečnost dává překladateli prostor k volnosti, subjektivní interpretaci až 

nedbalosti. Právě naopak je nutné překládat každý detail důsledně, přesně a promyšleně, 

aby měli divadelníci k dispozici text co nejvěrnější původnímu dílu. 

Z toho vyplývají požadavky na překladatele. Levý je shrnuje do tří fází: 1) fáze 

pochopení předlohy, 2) fáze interpretace předlohy a 3) fáze přestylizace předlohy. Jak již 

bylo řečeno, překladatel je v první řadě čtenář, je tedy důležité, aby správně pochopil 

výchozí text. Pochopení textu je třeba ve třech rovinách, a to v rovině filologické, v rovině 

ideově estetických hodnot a v rovině uměleckých celků. To znamená, že překladatel musí 

pochopit a umět si představit skutečnost, kterou autor originálu navozuje, a umět ji 
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správnými jazykovými prostředky přetlumočit čtenáři překladu, tak aby si čtenář mohl 

představit skutečnost, jak mu ji autor díla předkládá. Překladatel musí umět rozpoznat, 

které prvky originálu musí zůstat nezměněny, a naopak, které musí být nahrazeny 

odpovídajícími prostředky cílového jazyka. 

 

3.2 Manipulační škola Andrého Lefevera 

Manipulační škola je významný proud v teorii translatologie vzniklý v 80. letech 

20. století, jehož zakladatelem a předním představitelem je André Lefevere. Škola se 

vyznačuje prospektivní orientací, tedy zaměřením na cílovou kulturu. Pokud má překlad 

být přijatelný v prostředí cílové kultury, překladatel musí znát domácí kulturní konvence. 

Ty ve své podstatě ovlivňují proces překladu od naprostého začátku, již od fáze výběru 

textu k překladu. Tím se rozumí to, že překladatel ke zdrojovému textu přistupuje 

s přihlédnutím k dobovým normám a na jejich základě také tvoří překladatelskou strategii, 

rozhoduje, jak bude s textem originálu nakládat (například z hlediska volnosti překladu). 

Překlad se významně podílí na vývoji domácí literatury, jelikož může domácí 

kulturu obohatit o novou poetiku. Překladatel tak zároveň ovlivňuje a manipuluje příjemce, 

neboť mu zprostředkovává určitý obraz cizího autora a jeho díla, přičemž příjemce 

neovládající jazyk originálu si nemůže ověřit jeho adekvátnost a je nucen přijmout 

překladatelem nabízený obraz. Překladatel tedy manipuluje dvojím způsobem: nejprve 

s textem originálu, následně s příjemcem, který je manipulován již manipulovaným textem. 

 

3.3 Specifika překládání divadelního textu 

Levý upozorňuje na několik skutečností, kterými se divadelní text vyznačuje. Za 

prvé to jsou scénické poznámky. Scénické poznámky slouží k popisu scény a situace a 

k vybudování charakteru postav. Někteří autoři prokládají repliky minimem scénických 

poznámek a poskytují větší volnost v interpretaci díla, v jiných textech jsou scénické 

poznámky naopak velmi detailně rozepsané. A ačkoli se výsledná interpretace mění 

v závislosti na režisérovi a jeho respektování předložených scénických poznámek, 

překladatel musí být v obou případech důsledný a přeložit je natolik věrně, aby nedošlo 

k nežádoucímu významovému posunu, který by mohl ovlivnit chápání jednotlivých postav 

a jejich jednání. Za druhé, divadelní text je (odhlédneme-li od u nás spíše sporadické praxe 



Sára Töröková, Francouzská bulvární komedie na českých divadlech a hledání 

překladatelských strategií 

 

16 

 

tyto texty knižně publikovat) zejména mluvený, určený k přednesu a poslechu. Je tedy 

nutné, aby byl pro herce snadno vyslovitelný a pro posluchače jasně srozumitelný. Za třetí 

jde o stylizaci hovorového jazyka. Každá postava má svůj styl vyjadřování, ve kterém se 

odráží její charakter. Zde je patrná důležitost překladatelova pochopení zdrojového textu. 

Pokud si nevšimne rozdílnosti ve vyjadřování postav a nevyvodí si správně jejich 

charaktery, všechny postavy splynou v jednu a původní autorův záměr se vytratí. Levý 

však upozorňuje, že v divadelním dialogu dochází ke stylizaci hovorového jazyka a 

předkládá zkušenosti divadelních pracovníku tak, jak je shrnul J. V. Bečka: 

„Proto pozorujeme v dramatech zajímavé posouvání funkčních vrstev. Postavy v dramatech 

nemluví slangem, hantýrkou nebo jazykem vulgárním, nýbrž jejich jazyk je zjemněn do tónů jazyka 

lidového. Postavy prosté však nemluví jazykem lidovým, nýbrž jazykem, který se více podobá 

hovorovému jazyku vrstev vzdělaných. Vrstvy vzdělané nehovoří mezi sebou svým jazykem 

hovorovým, který je typickou smíšeninou jazyka spisovného a lidového, nýbrž čistým spisovným 

jazykem mluveným (tj. spisovným jazykem beze slov a tvarů knižních). Projevy rázu vznešeného 

pak jsou skládány v jazyce rázu psaného jazyka uměleckého. Od této zásady posouvání funkčních 

vrstev si autoři ovšem dovolují všeliké odchylky.“ (Levý, 1963, s. 119) 

Posledním bodem jsou významové kontexty repliky. Na rozdíl od epické prózy, kde 

jazykový znak pojmenovává určitou mimojazykovou skutečnost, má divadelní replika více 

funkcí. Pojmenovává předměty na jevišti, případně danou dramatickou situaci. Může být 

nositelem více významů v závislosti na chápání jednotlivých postav a také možné interakce 

diváků v hledišti. Není pouhým slovním pojmenováním, ale také slovním jednáním. 

 

3.4 Mukařovského studie o dialogu 

K ještě lepšímu pochopení toho, jak funguje jevištní dialog, nám poslouží článek 

Jana Mukařovského, v němž je popisován rozdíl mezi dialogem a monologem. Pro naše 

účely poslouží Mukařovského obecné charakteristiky dialogu a jeho tří druhů. 

Základem dialogu je vztah mezi jeho účastníky. Jednotlivé osoby na sebe reagují a 

určitým způsobem se ovlivňují. Často se stává, že duševní rozpoložení jednoho z účastníků 

dialogu se po chvíli rozprostře i na ostatní účastníky, čímž se určí celková atmosféra 

dialogu. Všichni účastníci dialogu by měli dodržovat jednotu tématu. Nelze, aby jeden 

mluvil, jak se říká, „o voze, druhý o koze“. Na druhou stranu lze, aby se téma v průběhu 

dialogu měnilo v závislosti na situaci, jednání a výrocích účastníků. Jednotu tématu 

nevylučuje ani rozličné hodnocení situace, popřípadě různé názory jednotlivých účastníků. 
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Právě díky odlišnému vnímaní tématu a nahlížení na nějdochází ke zvratům a k oživení 

dialogu. Čím živější dialog je, tím kratší jsou většinou jednotlivé repliky. 

Mukařovský představuje tři stránky dialogu. První je stránka osobní, kterou je 

vyjádřen protiklad „já“ a „ty“. Využívají se k tomu jazykové prostředky: zájmena, slovesné 

osoby a čísla, zápor a syntaktické vztahy (odporovací a připouštěcí). Druhou je stránka 

situační, využívá se k tomu jazykové deixe časové a prostorové. A poslední je stránka 

konverzační, při které je kladen důraz na lexikální protiklady hodnotícího rázu. Každý 

dialog obsahuje všechny tři stránky, ale podle dané situace je jedné z nich přikládána větší 

váha. V případě dramatu to je právě stránka významová, která vstupuje do popředí. Při 

konverzaci někdy dochází k mluvení pro mluvení, do jisté míry samoúčelnému hovoru, 

který je silně esteticky zabarvený (Mukařovský, 1940, s. 215). 
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4 Překladatelská analýza výchozího textu 

Před samotnou analýzou výchozího textu uvedeme tři pojmy, na kterých je 

postaveno komično Baffieho divadelní hry:6 

obsedantně kompulzivní porucha = jedna z neurotických úzkostných poruch 

provázená vtíravými myšlenkami (vlastními, nechtěnými obsesemi) nebo opakujícím se 

jednáním (kompulzemi). Člověk si je nesmyslností svých úkonů vědom, ale nedokáže je 

potlačit, natož zastavit. 

tik, tiková porucha = opakované pohyby mající původně obranný charakter, později 

se však staly bezúčelnými a navyklými. Lze je vůlí potlačit či opomenout soustředěním se 

na jinou činnost, ale při stresu se znovu projeví. 

Tourettův syndrom = jedna z nejzávažnějších tikových poruch. Obvykle se objevuje 

již v dětství, je neléčitelná a projevuje se pohybovými a zvukovými tiky (mrkání, trhání 

hlavou, záškuby končetinami, kašlání, chrochtání, vykřikování vulgarismů). 

 

Provedeme analýzu výchozího textu podle modelu Christiane Nordové, která 

sestává z popisu vnětextových a vnitrotextových faktorů. Tento postup volíme proto, že 

považujeme za důležité přesně charakterizovat případná kulturní a jiná specifika zkoumané 

divadelní hry, upřesnit její zařazení v kontextu francouzské dramatické scény a 

v neposlední řadě si ujasnit její hlavní stylové a jazykové rysy. Podrobná analýza originálu 

by nás měla navést k vymezení strategie pro překlad tohoto díla. Navazující částí bude 

kritika překladu, kde zhodnotíme, jak si překladatel Jaromír Janeček s převodem textu a 

jeho jednotlivými překladatelskými problémy poradil. Pokud dojdeme k závěru, že jeho 

překlad obsahuje negativní významové či stylistické posuny, pokusíme se navrhnout jiná 

řešení. 

Pro snadnější orientaci jsou při citování příkladů ze zdrojového a cílového textu a 

při uvádění navrhovaných řešení užity tyto zkratky: O označuje originál, J překlad 

Jaromíra Janečka a P značí navržené řešení překladu. Jak originál, tak Janečkův překlad 

jsou citovány v původní podobě bez redakčních úprav. Během srovnávací analýzy byly 

užity následující slovníky: Trésor de la langue française (J.Didier, Paris, 1971); Le grand 

                                                 
6 Definice pojmů převzaty z Velkého lékařského slovníku: Velký lékařský slovník [online]. [cit. 

2018-10-15]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/. 
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Larousse illustré (J. Florent, Paris, 2014), Francouzsko-český slovník: Dictionnaire 

français-tchèque (S. Lyer a V. Vlasák, Praha, 1992), Velký francouzsko-český slovník: 

Grand dictionnaire français-tchèque (J. Neumann a V. Hořejší, Praha, 1992 a Le nouveau 

Petit Robert/ Dctionnaire alphabétique et analogique de la langue française (J. Rey-

Debove, P. Robert a A. Rey, Paris, 1994). 

 

4.1 Vnětextové faktory 

4.1.1 Vysílatel 

Vysílatelem textu je francouzský dramatik, režisér a humorista Laurent Baffie, 

jedna z nejznámějších osobností francouzského zábavního průmyslu. Je proslulý 

především u francouzského televizního publika, a to pro svůj jízlivý, provokativní a trefný 

smysl pro humor. Vystupuje v mnoha televizních pořadech, zejména s Thierrym 

Ardissonem. Píše a režíruje divadelní hry, moderoval několik rozhlasových pořadů, 

zásobuje knižní pulty (jeho slovy) „záchodovou četbou“ a objevil se i v několika filmech. 

Narodil se 18. dubna 1958 v Montreuil, departement Seine-Saint-Denis. Jeho matka 

Ginette byla kadeřnice. O otci se ví jen to, že svou manželku bil.7 Útěchu a podporu tak 

Laurent našel ve své o dva a půl roku starší sestře. Z pařížského předměstí se rodina 

přestěhovala do 20. okrsku v Paříži, kde Laurent vyrůstal. Ve třinácti letech, když chodil 

do „classe de quatrième“ (odpovídá naší 7./8. třídě základní školy, případně tercii 

osmiletého gymnázia) se školou skončil a zapsal se do kurzů účetnictví. Práce účetního ho 

nakonec příliš nezaujala, na rozdíl od divadla, které ho vždy velmi lákalo. Jelikož však 

neměl žádné kontakty, díky kterým by pronikl do divadelního světa, byl nucen si vydělávat 

různými jinými drobnými pracemi: doručovatel, číšník či hotelový poslíček. Na svůj sen 

však nezanevřel. Na televizních obrazovkách se poprvé objevil v pořadu Un des cinq 

(Jeden z pěti) na stanici Antenne 2, kde byl v přímém přenosu zhypnotizován. Postupně se 

dostal do humoristického pořadu Maritie a Gilberta Carpentierových, kde si vydělával jako 

figurant. Jeho smyslu pro humor a schopností rychle reagovat si všiml komik Jean-Marie 

Bigard a od roku 1985 spolu navázali nejen spolupráci, kdy Baffie Bigardovi psal skeče, 

                                                 
7 « J’ai bien connu le monstre »: Laurent Baffie : sa mère était une femme battue. In Voici [online]. 

[cit. 2018-10-15]. Dostupné z: https://www.voici.fr/news-people/actu-people/laurent-baffie-sa-mere-etait-

une-femme-battue-431149. 
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ale také přátelství, které trvá dodnes. V roce 1990 se Laurentu Baffiemu dostalo příležitosti 

moderovat pořad v rozhlase, Vas-y, fais-nous rire (Do toho, rozesměj nás), ve kterém si ho 

všiml televizní moderátor Thierry Ardisson a nabídl mu spolupráci. Nejdříve psal pro 

pořad Double jeu (Dvojí hra) skeče, později vyšel do ulic a oslovoval kolemjdoucí a jejich 

reakce natáčel skrytou kamerou. Baffie se později ukazuje v dalších pořadech svého přítele 

Ardissona a u publika sklízí značný úspěch. Horších ohlasů se dočkala jeho spolupráce 

s Philippem Gildasem v pořadu Nulle part ailleurs (Nikde jinde), jenž se stal terčem 

posměchu satirického maňáskového pořadu Les Guignols. V devadesátých letech se Baffie 

účastnil vědomostní soutěže (Burger Quiz), kde exceloval nejen svými ostrými vtipy, ale 

také vědomostmi. Tuto zkušenost posléze zúročil v jedné ze svých divadelních her Sexe, 

magouilles et culture générale (Sex, čachry a kultura pro všechny).8 Ve stejné době 

obdržel drobnou roli ve filmu La Cible (Terč) Pierra Courèga a natočil krátkometrážní film 

Hot Dog, který byl oceněn na mezinárodním festivalu fantastického filmu v Bruselu. 

Začátkem 21. století se vrátil ke spolupráci s Thierry Ardissonem, nejdříve na pořadu Tout 

le monde en parle (Všichni o tom mluví), později na dodnes vysílaném Salut les Terriens 

(Ahoj, Pozemšťani), kde má roli „snipera“, tj. člověka, který se svým bonmotem a 

trefnými hláškami snaží odzbrojit pozvané hosty. Tehdy se také pouští do psaní 

divadelních textů, vedle hry Sex, čachry a kultura pro všechny patří mezi jeho první hry 

Un point, c’est tout (Jeden bod, toť vše), Toc toc (Tik ťak)9 či one-man show Laurent 

Baffie est un sale gosse (Laurent Baffie je sprosťák). Během psaní se vrátil k mikrofonu v 

rozhlasovém pořadu C’est quoi ce bordel (Co je to za bordel), kde vytáčel náhodná 

telefonní čísla a dělal si z lidí legraci. Natočil také celovečerní film Les Clefs de bagnole 

(Klíče od káry), jehož slogan na plakátu zněl „Nechoďte na to, je to sračka“. Baffie i druhý 

hlavní hrdina Daniel Russo hrají ve filmu v podstatě sami sebe. Zápletka není nijak složitá, 

Baffie nemůže najít klíče od auta, a tak se spolu s Russoem je vydají hledat. Zažívají při 

tom dobrodružství, která lze vidět jen ve filmu. Ve snímku se objevují nejrůznější odkazy 

na kultovní filmy (Nikdo mě nemá rád, Knoflíková válka, Opice v zimě), Baffieho oblíbené 

číslo 23 a hostují se v něm různé známé francouzské osobnosti z oblasti kinematografie. 

Film i přes kladné ohlasy kritiků nesklidil u diváků přílišný úspěch, měl pouze 200 000 

prodaných lístků. Svůj smysl pro humor však Baffie neztratil. Během natáčení pořadu Tout 

                                                 
8 Překlad Jaromír Janeček. 

9 Překlad Jaromír Janeček. 
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le monde en parle zavtipkoval, že plánuje natočit pokračování s názvem Les Clefs de 

bagnole 3, jehož slogan by byl „Dvojka byla tak trapná, že jsme ji vyhodili“. Jeho další 

divadelní hry měly naštěstí větší úspěch, i díky nim se mu prý podařilo po sedmi letech 

splatit dluhy, které si filmovým propadákem nadělal. Pustil se také do moderování 

odlišnějších televizních pořadů, které spočívaly buď v přátelské konverzaci mezi kolegy 

z oboru o jejich novinkách a připravovaných projektech (17e sans ascenseur, 17. bez 

výtahu), nebo v návštěvě u obyčejných lidí v doprovodu přátel a následné improvizované 

talk-show (Ding Dong). To vše je prolnuto vydáváním humoristických knížek, které jsou, 

jak sám autor říká, dobré ke čtení na záchodě. Nejnovější z Baffieho projektů byl v televizi 

odvysílán v roce 2017, kdy se ve Francii konaly prezidentské volby. Laurent Baffie se opět 

se skrytou kamerou vydal do ulic a zval spoluobčany, aby ho zvolili do prezidentského 

úřadu. 

Jak je vidět, Laurent Baffie se nevymezil jen na práci v divadle, ale svým humorem 

se prosadil téměř ve všech odvětvích zábavního průmyslu. Nejvíce zkušeností má 

pravděpodobně s televizí, která se prý značně změnila a on se v ní necítí tak svobodný, 

jako dřív.10 Je ovšem pravda, že jeho ostrovtip nemusí úplně všem vyhovovat. Laurent 

Baffie si nebere servítky a nebojí se zavtipkovat na číkoli adresu. Mluví otevřeně a často 

vulgárně, jeho vtipy obsahují sexuální narážky, má rasistické, mizogynské a xenofobní 

poznámky, čímž nezřídka rozpoutává polemiku mezi řadami diváků, kteří se dělí na ty, 

kterým se Baffieho způsob vtipkování líbí a vždy je rozesměje, a na ty, jimž jeho humor 

bude vždy připadat nevhodný, trapný a drzý. 

Zatímco si sám dovoluje být prostořeký na veřejnosti, v otázce soukromí je naopak 

přísný a důsledný. O jeho manželce Sandrine a čtyřech dětech Jérémym (nar. 1986), 

Mélody (nar. 1988), Benjaminovi (nar. 1995) a Bastienovi (nar. 2004) se neví téměř nic. 

Jediný, kdo se v poslední době ukazuje více na veřejnosti, je syn Benjamin, který také 

vystupuje v otcových divadelních hrách. Přebral Laurentovu roli animátora publika ve hře 

Sex, čachry a kultura pro všechny a hraje Boba v Tik ťak. 

 

                                                 
10 Laurent Baffie estime que « la télé a changé » et pourrait bientôt arrêter. In 20minutes [online]. 

[cit. 2018-10-15]. Dostupné z: https://www.20minutes.fr/people/2186539-20171212-video-laurent-baffie-

estime-tele-change-pourrait-bientot-arreter. 
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Televize11 

1976: Un sur cinq (Antenne 2) 

1989: Tout le monde il est gentil (La 5) 

1991: Double Jeu (Antenne 2) 

1993: Baffie vérifie la pub (Canal+) 

1996–1997: Nulle part ailleurs (Canal+) 

1996–2015: Les Enfants de la télé (TF1) 

1998: Farce Attaque (France 2) 

2000–2006: Tout le monde en parle (France 2) 

2001–2002: Burger Quiz (Canal+) 

2006: Ding Dong (Paris Première) 

2009: Baffie! (Virgin 17) 

2012: ONDAR Show (France 2) 

2012–2013: 17e sans ascenseur (Paris Première) 

2013: Jusqu'ici tout va bien (France 2) 

2014: Open Bar (L'Énôrme TV) 

Od r. 2016: Salut les terriens (C8) 

2017: Baffie Président (C8) 

2018: Le Baffie Show (C8) 

 

Film 

Scénář 

2000: La Taule Alaina Robaka 

2003: Les Clefs de bagnole 

 

Herectví 

1997: La Cible Pierre Courrège: role reportéra TV12 

2001: Sexy Boys Stéphane Kazandjiane: role majitele baru 

2003: Les Clefs de bagnole 

2005: Iznogoud: role prince 

                                                 
11 Laurent Baffie. In Wikipédia [online]. [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Baffie. 
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2012: Bref (seriál), epizoda 53 „Y'a des gens qui m'énervent“ 

2016: Le Cabanon rose Jean-Pierra Mockyho 

2018: Neuilly sa mère 2 

 

Režie a produkce 

1999: Hot Dog (krátkometrážní) 

2003: Les Clefs de bagnole 

 

Knihy 

Sexe, magouilles et culture générale, Albin Michel, 2002. 

Tu l'as dit Baffie. Concentré de vannes, Le Cherche midi, collection Le Sens de 

l'humour, 2005. 

Předmluva pro Le Petit Livre de merde, Matt Pagett, Chiflet et Cie, 2008. 

Le Dictionnaire de Laurent Baffie, Éditions Kero, 2012. 

C'est quoi ce bordel ?, Éditions Kero, 2013. 

500 questions que personne ne se pose, Éditions Kero, 2014. 

Dictionnaire des noms propres (ou presque !), Éditions Kero, 2015. 

La boîte à Baffie, Éditions Marabout, 2017. 

Mes petites annonces drôles, poétiques ou franchement limites, Éditions Kero, 

2017. 

 

Divadlo 

2001: Sexe, magouilles et culture générale (česky jako Sex, čachry a kultura pro 

všechny, překlad Jaromír Janeček) 

Jde o karikaturu televizních soutěží. Publikum se představení aktivně účastní a plní 

instrukce animátora publika. 

V televizní soutěži Kultura pro všechny vyhrává již 18. týdnem postarší soutěžící 

Paulette. Producent soutěže kvůli snižující se sledovanosti pořadu potřebuje, aby ji už 

konečně někdo porazil. Rozhodne se proti ní postavit krásnou, ale velmi jednoduchou 

soupeřku, které bude do sluchátka našeptávat správné odpovědi. Uskutečnění plánu však 

není tak jednoduché, jak si producent myslel, a během vysílání musí čelit nejedné zapeklité 

situaci. 
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Sexe, magouilles et culture générale je na pomezí komedie intrikové a situační. 

Producent soutěže se svého cíle porazit starou Paulette a získat větší sledovanost snaží 

dosáhnout klamavým způsobem, tj. dosazením falešné soupeřky. Častokrát se zdá, že 

pravda vyjde najevo: dosazená soutěžící se málem podřekne, moderátor poplete otázky, 

producentovi shoří papíry s odpověďmi. Soutěž skončí výhrou neporazitelné Paulette, čímž 

se po vzoru Feydeaua vrátíme do výchozího stavu. Ovšem hra zde nekončí. Autor ji 

doplňuje dovětkem o osudu všech postav. Dozvídáme se, že Paulette také podváděla, čímž 

se opět zdůrazňuje stránka intriková: Paulettin rodinný příslušník vytvářel pro pořad 

otázky, ona je znala, proto podvodem vyhrávala. A proto producent soutěže přikročil 

k obdobnému podvodu. 

 

2005: Toc toc (česky jako Tik ťak, překlad Jaromír Janeček) 

Hra Toc toc je komedií mravů. Dramatická situace, kdy se postavy sejdou v čekárně 

a jsou tak nuceny spolu trávit čas, způobí, že se začnou projevovat jejich tiky. Baffie svou 

hrou poukazuje na současné dobové mravy, na dopady většinového současného životního 

stylu. Situace a charaktery pak dávají vzniknout vtipným slovním střetům, které jsou 

umocněny tím, že postavy svůj problém nedokáží zcela vyřešit. Jsou svým hendikepem 

natolik ovládány a svázány, že se i přes určitý odpor a snahu tiky porazit stejně nakonec 

naplno projeví, právě díky vedené konverzaci, slovním sporům, provokativním vtipům, 

narážkám a urážkám, které se na sebe nabalují, až vyústí v hlučnou bouři. Stejně jako 

Goldoni, i Baffie se snaží do hry procpat převahu dobrých lidských vlastností nad 

sobeckostí a porouchaností, pozitivního ducha a klišé, že dobro vždy zvítězí nad zlem. 

 

2008: Un point c'est tout ! 

Sedm řidičů a jeden motorkář se účastní dvoudenního kurzu, aby se jim škrtly body 

za přestupky. Pro oba instruktory bude velmi obtížné vysvětlit, jaká nebezpečí jim na 

silnici hrozí a udržet jejich pozornost, protože mezi nimi dochází k různým 

nedorozuměním, sporům, ale i shledáním po dlouhých letech. 

Un point c'est tout ! je na pomezí komedie intrikové a konverzační. V jedné 

místnosti se sejde skupina lidí, která spolu nemá zdánlivě nic společného. Stejný mají jen 

cíl: škrtnutí bodů za přestupky. Někteří proto volí úskočnou taktiku a pokusí se svého cíle 

dosáhnout klamavým způsobem. Rozhovory a slovními střety se pak vyjevují jednotlivé 
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charaktery, názory, ale také pravda. Pravda o klamání, pravda o minulosti, pravda o lidské 

přirozenosti. Pomocí slov a činů tu jsou bourány různé stereotypy. 

 

2010: Laurent Baffie est un sale gosse, one-man show 

V této one-man show Laurent Baffie může projevit naplno to, co dělal jen ve 

zkrácené formě před začátkem inscenací svých divadelních her. Otevřeně vtipkuje o 

sexualitě, dělá si legraci z publika, přinutí diváky k aktivní účasti, vodí si lidi na pódium a 

zesměšňuje je. Všichni se ale smějí, protože vědí, že Baffie to v důsledku nemyslí zle. 

 

2011: Les Bonobos 

Alex je od narození slepý, Dani hluchý a Ben němý. Kvůli svým hendikepům, které 

jim neumožňují normální komunikaci s ženami, nemají ani jeden z nich vážný vztah a 

všichni chodí za prostitutkami. Jednou toho má Alex dost a rozhodne, že se všichni 

seznámí s normálními ženami. Všechny tři zaregistruje na internetové seznamce a 

s trochou vynalézavosti umožní Danimu slyšet, Benovi mluvit a sám sobě vidět. Vyrážejí 

se seznámit s vybranými kandidátkami: krásnou Angelikou, zasněnou Léou a policajtkou 

Julie. Nic ale není předem vyhráno. 

Les Bonobos je komedie intriková. Tři muži s cílem získat normální ženu, tedy i 

normální vztah, volí úskočnou taktiku a vydávají se za někoho jiného, než kým doopravdy 

jsou. Jejich záměr není nijak eticky závadný, dalo by se nadsazeně říct, že oproti jejich 

původnímu postupu jde v podstatě o velmi pozitivní krok. Tato intrika vede k úspěšnému 

zauzlení dramatického děje propleteného na několika úrovních. 

 

2014: Sans filtre 

Trafikant Phillipe Maurice přišel o filtr, který mu umožňuje filtrovat své myšlenky 

před jejich vyřčením. Říká všem naplno, co si myslí, což mu značně komplikuje život. 

Rozhodne se proto požádat o radu lékaře, který se s pomocí svých kolegů snaží Mauriceův 

problém vyřešit. Každý na pacientovi ne příliš úspěšně zkouší svou metodu a mezitím 

hrozí, že ten svou „nefiltrovanou“ řečí rozbourá i jejich vztahy. 

Sans filtre se na první pohled věnuje problému pacienta, který nedokáže odfiltrovat 

nevhodné poznámky, postřehy a vše říká naplno. Tato postava však jen napomáhá 

k vyjevení pravdy o milostných poměrech mezi lékaři. Tato fraška využívá všech možných 
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typických prostředků: velkých gest, přehrávání, řvaní, zběsilého pobíhání, nízkých a 

stereotypních vtipů, a kritizuje jak osobní milostné vztahy, tak podvodné medicínské 

praktiky. 

 

2016: Jacques Daniel (překlad Jaromír Janeček) 

V baru s obstarožním juke-boxem se setkávají tři osamělí lidé. Jacques, kterému 

zemřela žena, Daniel, kterého manželka podvádí a servírka s bohatou minulostí, která nyní 

žije sama. Začnou se navzájem svěřovat, popíjejí spolu whisky, truchlí a smějí se nad 

svými životy a poslouchají staré známé melodie. 

Jacques Daniel je typická konverzační komedie. Náhodné setkání dvou postarších 

pánů je jen záminkou k vedení hovoru o životě, rodinných konfliktech, problémech a 

bolestech z minulosti, společnosti a stáří. Všechny postavy prožívají určitým způsobem 

smutek a se svou životní situací nemohou, nedokážou, anebo už odevzdaně ani nechtějí nic 

dělat. Zmohou se jen na klábosení u lahve whiskey, která uvolňuje jejich zábrany a 

nechává volný průběh emocím, niterným myšlenkám a obavám. 

4.1.2 Příjemce 

Text hry Toc toc nevyšel knižně. Je určen nejprve hercům, kteří následně hru 

zprostředkovávají druhému příjemci, jemuž je text určen především, a to divákům, kteří se 

na inscenaci přijdou podívat. 

4.1.3 Médium, místo, čas 

Laurent Baffie své texty píše především pro svou vlastní inscenační praxi. Hra Toc 

toc není výjimkou, autor ji sám zrežíroval a poprvé uvedl v roce 2006 v pařížském divadle 

Théâtre du Palais-Royal. Následně v roce 2012 proběhlo turné po Francii, poté se v roce 

2016 hrála v divadle Le Palace a od roku 2017 se hraje v La Grande Comédie.12 

V současnosti nám technologie umožňuje pořizovat záznamy z představení. Je tedy 

často možné sledovat určité představení nikoli „naživo“, ale „z pohodlí domova“. Této 

                                                 
12 Osobně jsme se mohli přesvědčit, jaký úspěch hra ve Francii má. Sál byl při představení dne 7. 

srpna 2018 téměř vyprodaný. S politováním však musíme konstatovat, že herci nebyli dostatečně přesvědčiví 

jako při představení dostupném na YouTube z roku 2006 – na záznamu jsou výkony herců přirozenější, 

uvolněnější, a tedy věrohodnější. 
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možnosti lze využít i v případě hry Toc toc, jejíž nahrávka z roku 2006 je k dispozici na 

YouTube. 

 

Od prvního uvedení v režii Laurenta Baffieho si hra Toc toc získala diváky po celém 

světě, o čemž svědčí i fakt, že v roce 2015 bylo na internetu možné zhlédnout sedm 

různých inscenací: 

Bruxelles, La Réplique, mise en scène de Quentin Adams, du 24 avril au 3 mai 

Genval, Compagnons du Flétry, mise en scène de Philippe Derlet, du 21 avril au 9 mai 

Herstal, Comédiens d’Héristal, mise en scène de Marjorie Melis, 25 et 26 avril 

La Louvière, Potes-au-Feu, mise en scène de Françoise Genard, 24 et 25 avril 

Liège, TURLg et Studio Théâtre, mise en scène de Gérard Ludewig, du 17 avril au 9 mai 

Rochefort, Petit Théâtre de la Grande Vie, mise en scène de Jacques Laduron, en mai 

Villers-le-Bouillet, Nouveau Pub Migrateur, mise en scène de Micheline Moureau, le 8 et 9 mai 

Woluwé-St-Lambert, Radieuse Cie, mise en scène de Jérémie Vanhoof, du 7 au 9 mai13 

 Hru nastudovalo celkem 1000 amatérských souborů (750 francouzských a 250 

zahraničních) a 150 profesionálních souborů (v poměru 50:50 francouzské a zahraniční). 

Podrobnější informace o režisérech, konkrétních uměleckých souborech, datech premiér a 

délce uvádění daných zpracování se nám však od francouzské agentury SACD nepodařilo 

získat: 

„Je fais suite à votre message de lundi dernier envoyé à mes collègues. Les données que vous nous 

demandez sont confidentielles et nous ne pouvons pas vous communiquer des informations aussi 

détaillées. Je peux toutefois, pour vous aider dans vos recherches, vous donner quelques éléments plus 

globaux. L’œuvre TOC TOC a fait l’objet de plus de 1000 demandes d’autorisation (ou détection) 

d’exploitations dans un cadre Amateur. Environ 750 des exploitations ont été faites par des troupes 

Amateurs en France et 250 par des troupes Amateurs à l’étranger (hors France). Dans un cadre 

professionnel (comédiens payés, producteurs professionnels) l’œuvre TOC TOC a fait l’objet de plus 

de 150 demandes d’autorisation (ou détection) d’exploitations dont la moitié par des compagnies et 

producteurs français et l’autre moitié par des producteurs étrangers (non français). Ces exploitations 

ont donné lieu à de très nombreuses représentations, certaines productions ayant joué la pièce 

longtemps. Ainsi, en France, la pièce a fait l’objet de plus de 4.300 représentations depuis sa création 

(dans un cadre professionnel et dans un cadre amateur, les modes d’exploitation sont confondus). 

Hors France, la pièce a fait l’objet de plus de 9.000 représentations (professionnelles et Amateurs 

cumulées).“14 

                                                 
13 Toc Toc, Laurent Baffie frappe les trois coups. In Karoo [online]. [cit. 2018-10-27]. Dostupné z: 

https://karoo.me/scene/toc-toc-laurent-baffie-frappe-les-trois-coups. 

14 Celé znění odpovědi SACD ze dne 25. 10. 2018. 
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Podle Entr’Actes,15 internetové stránky sloužící k propagaci žijících francouzsky 

píšících autorů a zaštítěné agenturou SACD, bylo vyhotoveno celkem 14 různých 

překladů, z nichž tři do čínštiny, dva do italštiny (Gulia Serafini,), dva do španělštiny 

(Julián Quintanilla)16 a po jednom do angličtiny, korejštiny, polštiny, portugalštiny, 

rumunštiny, ruštiny (Yulia Sokol) a řečtiny. V databázi nefiguruje Janečkův překlad, 

pravděpodobně ještě nedošlo k aktualizaci, neboť na stránky agentury Dilia byl přidán 

teprve na jaře roku 2018.17 

Na YouTube je vedle autorské nahrávky z roku 2006 v plném znění dostupná ve 30 

verzích,18 konkrétněji pak (uvedeno v pořadí Země: název souboru, jméno režiséra): 

Belgie: 

Tejater Navenant, režie Frank De Kaey 

Ekvádor: 

Teatro del CCI 

Francie: 

123 SOLEIL, režie Roland Monréal 

Amalgame, režie Sylvain Pioli 

Atelier de théâtre 

Coup de Théâtre 

Entracte Malvillois, režie Bruno Boucard 

La Cie. Paris-Baires 

La Cie des Allumés, režie Patrick Lode 

La classe de théâtre Adulte de William Grine à Moûtiers, režie William Grine 

La Compagnie en Pluch 

Le Nat 

Les Compagnons du Biez 

Les Tréteaux de Carnoux, režie Corine Colin 

Lous Coumédiens 

Théâtre de la Tour 

+ dvě videa bez informací o souboru a režii 

                                                 
15 La Moission des traductions. In Entr'Actes [online]. [cit. 2018-10-21]. Dostupné z: 

http://entractes.sacd.fr/moisson_trad.php?l=mt. 

16 Chybně uveden u italského překladu. 

17 Na základě newsletteru agentury Dilia, který informuje o nově vyhotovených překladech. 

18 Na základě výsledků vyhledávání hesla „toc toc baffie“: Výsledky hledání. YouTube [online]. [cit. 

2018-10-20]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/results?sp=EgIYAg%253D%253D&search_query=toc+toc+baffie 
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Kanada: 

Théâtre Entre Amis, režie Carle Guité 

Mexiko: 

Grupo de Teatro SRE-México, režie Héctor H. Hernández 

Nizozemí:  

Toneelgroep Majstro, režie André Verlinden 

Řecko: 

Rodion Paidia, režie Myrsini Lenoudia 

Španělsko: 

Apoteòsic 

CCEE Reyes Católicos, režie Andrés Gámez a Felipe Beltrán 

Centre Moral de Gràcia, režie Mercè Tost 

Jaula de Grillos, režie Cruz de los Milagros 

La Tropa Tatres, režie Albert Tardà a Jordi Tomàs 

Mira-Sol Teatre, režie Rosa Sicart 

Teatre La Carrera, režie Andrés Midón 

Todo Teatro, režie David Alaminos 

+ film v produkci Warner Bros. Esp. z roku 2017, režie Vicente Villanueva 

V Le Parisien se píše, že Baffiemu hra přinesla tak obrovský úspěch v zahraničí, že 

ho v Jižní Americe považují za významnějšího francouzského autora než Yasminu Rezu či 

Erica-Emmanuela Schmitta: 

 „Laurent Baffie : star en Argentine et en Espagne. « En Argentine, on me prend pour un grand 

auteur, ils ne savent pas que je suis un voyou qui faisait des caméras cachées ! » s'amuse l'humoriste de 56 

ans, dont la pièce « Toc toc » fait un tabac en Amérique du Sud et en Espagne. A l'affiche depuis sept ans à 

Madrid et depuis trois ans à Buenos Aires, cette comédie réunit des patients atteints de troubles obsessionnels 

compulsifs dans la salle d'attente d'un psy. Résultat : en 2012, Laurent Baffie s'exportait mieux qu'Eric-

Emmanuel Schmitt et Yasmina Reza.“19 

 

4.2 Vnitrotextové faktory 

4.2.1 Téma, obsah 

Fred má Tourettův syndrom, Vincent pořád všechno přepočítává, Blanche má 

strach, že se může kdykoli nakazit, Marie se obává, že si doma něco zapomněla, často 

                                                 
19 Leurs pièces font le tour du monde. In Le Parisien [online]. [cit. 2018-10-21]. Dostupné z: 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/leurs-pieces-font-le-tour-du-monde-15-12-2014-

4373811.php. 
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přeříkává modlitby a křižuje se, Bob má slabost pro symetrii a nesmí šlápnout na čáru a 

Lili musí všechno říct dvakrát, jinak by snad mohla zemřít. Těchto šest osob trpících 

různými projevy obsedantně kompulzivní poruchy se vydává na konzultaci k vyhlášenému 

psychologovi Dr. Sternovi, aby jejich problém vyřešil. Doktor se však vrací ze zahraničí a 

bude mít zpoždění. Pacienti se po chvíli seznamování rozhodnou ukrátit si čas hrou 

Monopoly. Když se doktor stále neobjevuje, uspořádají vlastní skupinovou terapii. Spočívá 

v tom, že se jeden po druhém pokusí po dobu tří minut na svůj tik zapomenout a chovat se 

normálně. Nikomu se to v čase vymezeném přímo pro něho nepodaří, avšak postupně si 

uvědomují, že se to v průběhu čekání na doktora téměř každému na okamžik přece jen 

povedlo, díky tomu, že upozadili sebe sama a soustředili se na druhé. I když se jim 

nepodařilo svých problémů zbavit úplně, všichni odcházejí spokojeni, že svůj tik na 

okamžik ovládli, a s nadějí, že se jim podaří ho v budoucnosti přemoci úplně. 

Pokud srovnáme témata všech her Laurenta Baffieho, můžeme si povšimnout, že 

hra Toc toc je ze všech pravděpodobně nejstřídmější, i když se v ní vyskytuje velké 

množství nadávek. Na rozdíl od ostatních Baffieho her, které jsou plné urážek a narážek na 

pohlavní styk, mají sprostá slova v Toc toc opodstatněné místo, neboť jedna z postav trpí 

Tourettovým syndromem. Právě Fred je asi jediný, kdo si opravdu uvědomuje, že má 

nějaký problém. Ostatní postavy si konzultaci u Dr. Sterna domluvily na nátlak svých 

příbuzných a přátel. Ačkoli si zpočátku téměř žádná z postav nepřizná, že je nemocná, 

ostatní pacienty vnímá jinak. Jak to obvykle bývá, nedokonalostí si člověk všimne 

mnohem lépe u druhých než sám u sebe. U sebe je toleruje, ale jakmile je vidí u jiného, má 

potíže je přijmout. Právě na to chtěl autor touto hrou poukázat. Také na to, že vlivem 

dnešní uspěchané doby má každý člověk nějaký tik – něco nesnese nebo musí neustále 

dělat – který musí ostatní snášet. A právě proto, že je tento problém součástí našeho 

každodenního života, měl by se nějakým způsobem řešit. 

Text hry Toc toc je specifický tím, že ačkoli je tématem všeobecně známý problém, 

vyskytují se v něm konkrétní francouzské, zejména pařížské reálie, na kterých je založeno i 

mnoho vtipů. Správné pochopení textu a všech nuancí je ve hře Toc toc zásadní. Důležité 

je zejména odhalení všech vtipů, narážek a (komických) situací. K tomu, aby překladatel 

hru pochopil, je samozřejmě nejlepší, když zhlédne její inscenaci, nejlépe v režii 

samotného autora: ta mu může objasnit konkrétní situace a navést ho na případné 

překladatelské problémy. U Baffieho her máme to štěstí, že si autor hry režíruje sám, tím 
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pádem je divákovi předkládán autorův záměr přímo, nepozměněn. Většina jeho her, Toc 

toc nevyjímaje, je k dispozici v konkrétním nastudování na veřejném kanálu YouTube. 

Ačkoli je samozřejmě lepší vidět představení naživo, nahrané video může být užitečnou 

pomůckou při překládání. Zároveň se může stát, že původní text se bude od replik 

v inscenaci samotného autora drobně lišit. Je tomu ze dvou důvodů. Jednak proto, jak jsme 

již uvedli, že autor hry píše a sám je režíruje. Text je tedy pro něho a pro herce závazný jen 

do jisté míry. Sám herce vede, společně repliky a gesta v průběhu nacvičování upravují či 

doplňují (změny pozorujeme často zejména u scénických poznámek). Jednak proto, že 

herci si v průběhu představení dovolují drobně improvizovat a obohacovat text dalšími 

slovními hříčkami, vtipy a narážkami. Je vhodné dodat, že Laurent Baffie si na účinnosti 

své hry a na spokojenosti diváka dává velmi záležet. Představení se osobně účastní, 

dokonce vyzývá diváky, aby vyjadřovali svůj názor a sdělovali mu případné podněty, jak 

by se hra dala ještě vylepšit. Podle jeho syna Benjamina se častokrát podle diváckých 

recenzí zařídil.20 V takovém případě by před započetím práce na překladu bylo namístě 

domluvit se s konkrétním uměleckým souborem, zda si přejí text v původní verzi či v 

podobě upravené podle dané autorovy inscenace. 

4.2.2 Žánrově-stylistická a funkční charakteristika textu 

Divadelní hry jsou specifické polyfunkčností dané komunikační situace. 

Dramatická replika má dva subjekty výpovědi a dva adresáty, přičemž každá replika může 

mít jinou (či několik) jazykových funkcí, jak je definuje Roman Jakobson. V případě 

vnějšího adresáta a příjemce, tedy autora hry a diváka, bude převládat jednoznačně funkce 

konativní, tedy obracení se k divákovi a snaha vyvolat nějaké jeho reakce, nejčastěji smích. 

Druhou funkcí bude funkce referenční, tedy autorův záměr informovat o existujícím 

problému „tiků“ a snaha upozornit, že se problém může týkat i samotného diváka. S tím 

souvisí funkce metajazyková, při níž postavy (zejména Běla) vysvětlují nějaký pojem či 

citují definici nějakého slova. Uplatněna zde bude samozřejmě také funkce poetická, která 

vyplývá ze samotného faktu, že jde o umělecké dílo. Některé repliky mají mít nejen 

humorný, ale také estetický účinek. Je tomu většinou ve chvíli, kdy jedna z postav vyřkne 

ustálené slovní spojení a druhá na to reaguje puzena svým tikem, jako například: 

                                                 
20 L'invité explosif : Benjamin Baffie. In YouTube [online]. 2017 [cit. 2018-10-13]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=-GMz0PBiunc. 
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VINCENT: Ben voyons ! C’est marrant je la connais pas votre copine, mais je suis sûre 

qu’elle vous ressemble comme deux gouttes d’eau ! MARIE: Oh mon eau ! (O: 36) Pokud 

se zaměříme na komunikaci vnitřních subjektů, tedy jednotlivých postav, vyvstanou nám 

další jazykové funkce textu. I v tomto případě stále platí, že text má funkci referenční – 

postavy si navzájem sdělují své poznatky, problémy a znalosti (zejména Běla a Fred 

v oblasti medicíny: Oh là là, la gale, quelle horreur ! En fait la gale c’est des petits 

parasites du genre acariens qui pondent directement sous la peau et ça grouille là-

dessous. On dirait le métro aux heures de pointe. (O: 63)); stejný příklad lze použít i pro 

doložení funkce metajazykové –, konativní, a zároveň i fatické – postavy spolu udržují 

kontakt a navzájem se ovlivňují, jako příklad se nabízí pobídka při hře Monopoly: A vous. 

(O: 65). Přítomna je i funkce expresivní – každá z postav nějakým způsobem vyjadřuje 

svůj názor a emoční postoj k daným tématům: BLANCHE (elle lit la carte). « Allez en 

prison, avancez tout droit en prison. Ne passez pas par la case départ. Ne recevez pas 200 

euros. ». Oh non la prison c’est dégoûtant. Je peux pas tirer une autre carte ? (O:56). 

Expresivní funkce je patrná například i ve chvíli, kdy postavy hrají Monopoly a často se 

nechávají hrou unést, berou ji přespříliš vážně právě kvůli své obsedantně kompulzivní 

poruše: BOB: Mais parce que c’est l’avenue de Paris que je préfère avec ses deux contre-

allées bordées d’arbres bien symétriques. (…) Pas question ! Je veux l’avenue Foch et je 

l’aurai, point barre ! (O: 51). 

Vzhledem k tomu, že jde o text divadelní hry, konkrétně bulvární komedii, funkční 

styl komunikátu je umělecký. Jeho základními funkcemi jsou funkce sdělná a estetická. 

Jeho cílem je předání určité myšlenky a faktů, v tomto případě již zmíněný účel informovat 

obecenstvo o přítomnosti obsedantně kompulzivních poruch. Humorná složka tohoto textu 

slouží k tomu, aby v divákovi vyvolala intenzivní citový prožitek. Divák se nemá cítit být 

napadán přímo, ale uvědomit si existenci problému, dokázat se s nějakou z postav ztotožnit 

a takto nepřímo se sám sobě zasmát, potažmo začít svou poruchu řešit, pokud nějakou trpí, 

a být tolerantnější vůči druhým a jejich tikům. 

4.2.3 Lexikální rovina 

Charakter textu předpokládá, že se v něm budou vyskytovat vtipy a slovní hříčky 

založené na ustálených spojeních (j’en ferai pas une jaunisse, ça me touche – pour une 

fois, je peux toucher quelqu’un) či francouzských společenských jevech (l’effet Kiss cool). 

Vzhledem k tématu hry se v ní vyskytují i odborné termíny z oblasti lékařské vědy a 
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lékařské praxe. Jednak tedy odborné názvy jednotlivých fobií (arithmomanie, nosophobie, 

palilalie, echolalie, sidérodromophobie, aérodromophobie), obecněji pak nemocí, virů a 

bakterií, vyřčených zejména Blanche (le ver solitaire, la jaunisse, la gale, la peste). V 

důsledku Tourettova syndromu, kterým trpí Fred, a Vincentovy obhroublosti se v textu 

vyskytuje velké množství vulgarismů (fils de pute, enculé, j’ai pété, fichtre bleu, mon cul, 

chier de la merde, suce ma bite, le con, anal, anus, couillon). Další z postav je katolického 

vyznání, proto se v textu vyskytují i náboženské pojmy (Jésus, Seigneur, Dieu, pardon, la 

charité chrétienne, le signe de croix, le péché, le crucifix). Postavy ve druhém dějství hrají 

Monopoly, text tedy obsahuje jednak termíny vážící se k deskovým hrám (le pion, la carte, 

le sort, la caisse de communauté, les dés, les euros, la case départ, jouer), jednak pařížské 

místní názvy (la gare de Lyon, l‘avenue Mozart, la rue Victor Hugo, la gare 

Montparnasse, la gare Saint-Lazare, la gare de Nord, la place Pigalle, l’avenue Foch, la 

rue de la Paix, le boulevard Saint-Michel). V určitých momentech jsou postavy díky 

svému jednání přirovnány ke známým osobnostem (Noureïev, Ray Charles). 

4.2.4 Morfo-syntaktická rovina 

Tento typ her je charakteristický krátkými živými replikami. V našem případě má 

všech šest postav přibližně stejnou důležitost. Žádná z nich nevybočuje délkou či četností 

replik, výjimkou je drobnější, avšak nezanedbatelná role asistentky, která se na rozdíl od 

zbylého půl tuctu postav neobjevuje na scéně po celou dobu představení.  

Ve hře Toc toc vystupuje šest významných charakterů. Ty se liší na základě 

několika faktorů: věku, povolání, životních zkušeností, náboženského vyznání a specifika 

poruchy. Mladší postavy používají hovorovější slovník, starší postavy se vyjadřují 

spisovněji, formálněji. Taxikář je hrubší než starší dáma katolického vyznání. Lili, která 

vše ze strachu opakuje, používá z ostychu kratší věty než taxikář Vincent, který má názor 

na vše a rád ho všem řekne. Všechny postavy mají ale jedno společné. Neznají se mezi 

sebou, vidí se poprvé, netrpělivě vyčkávají na lékaře, který jim má pomoci s jejich 

problémem. Všichni se tedy vůči sobě chovají v rámci možností zdvořile a zpočátku velmi 

ostýchavě, jak by se v takové situaci očekávalo. Ovšem na divadle, hlavně v bulvární 

komedii, má důležitou roli nadsázka, takže se hranice slušnosti častokrát překročí, zejména 

v okamžiku, kdy postavy ztratí nervy. 
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4.3 Poznámky k překladatelské strategii 

Určitým specifikem jsou v jedné části hry pařížské reálie. Baffieho hry se ale hrají 

především v Paříži, občas jeho texty zinscenují amatérské soubory z jiného města, a i 

přesto, že v dramatu zazní spíše věhlasnější místní názvy, pro Francouze, kteří nikdy 

v hlavním městě nebyli a zmiňovaná místa neznají, by mohlo být porozumění hry 

obtížnější. Tím spíš pro českého diváka, který nemusí být nutně frankofilní. To by měl mít 

překladatel na paměti a uvažovat nad tím, zda neužije substituce. Je nutné si uvědomit, že 

divadlo netvoří jen text a herci, ale také publikum. Jak publikum představení vnímá, to 

ovlivňuje i samotné herce. Jak bylo uvedeno výše, divadelní hra je umělecký počin, při 

kterém se obě strany navzájem ovlivňují a vytvářejí společně umělecké dílo. Z tohoto 

důvodu se bude inscenace pokaždé malinko lišit, právě kvůli tomu, že na každém 

představení bude jiné složení publika. 

Divadelní hra je samozřejmě napsána za účelem nastudování uměleckým souborem 

a předání textu hlasem a gesty divákovi. Divák, který inscenaci navštíví, si při jejím 

sledování text nečte, je tedy plně odkázán na herce. Divadlo je zvláštní v tom ohledu, že je 

u něho důležitý přítomný okamžik. Herci si nastudují hru a v určeném čase ji na 

divadelních prknech předají divákovi, který se nemůže například kvůli přeslechnutí či 

nepochopení repliky vrátit o pár vět nazpět, jako to lze udělat při četbě románu. Vymezený 

čas běží, herci (pokud možno) nesmí text zapomenout a diváci jim musí pozorně 

naslouchat a sledovat děj. Lze samozřejmě zhlédnout inscenaci podruhé, v takovém 

případě však bude vnímání hry odlišné, jak jsme vysvětlili výše. 

U všech zmíněných lexikálních prostředků je třeba zodpovědět si dvě zásadní 

otázky. První je, zda je možné přeložit a ponechat všechny francouzské názvy, nebo zda 

bude kvůli porozumění diváků lepší nahradit je domácí analogií. Vzhledem k tomu, že hra 

Monopoly je celosvětově známá a každá země má svou verzi sestavenou na základě 

vlastních reálií, nabízí se možnost pařížské reálie nahradit pražskými (jiné překlady se 

k tomu postavily stejně – španělština, italština). Této možnosti nahrává skutečnost, že 

doktor Stern nepůsobí jen ve Francii, ale odborné konzultaci nabízí pacientům různých 

jiných národností (jak je to vysvětleno v závěru hry). Překlad do češtiny by tedy mohl 

navozovat situaci, kdy se doktor Stern má sejít s pacienty v České republice. V takovém 

případě by šlo v jistém smyslu o adaptaci, která má však logické opodstatnění. 
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Druhá otázka je, zda je možné přeložit ustálená spojení odpovídajícím českým 

ekvivalentem, aniž by se vytratil smysl či vtip. Možná řešení jsou dvě. Buď kompenzace, 

kdy se na nějakém místě vtip při překladu sice vytratí, ale vytvoří se jinde, kde to možnosti 

českého jazyka nabízejí. Anebo přizpůsobením vtipu českému prostředí, čímž se lehce 

změní původní kontext. Nesmí však dojít k příliš výraznému posunu, v obou případech 

musí být zachován význam celku. 

Levý v souvislosti s dramatem upozorňuje na nutnost „mluvnosti“ replik. Divadelní 

mluva se liší od poezie a prózy tím, že musí působit přirozeně, alespoň co se současného 

divadla týče, tedy tak, jak bychom mezi sebou mluvili při běžném hovoru. Znamená to 

tedy, že repliky nesmí působit ani strojeně či příliš literárně, pokud tomu tak není ve 

zdrojovém textu. Věty musí hladce plynout, a to jak z hlediska významu, tak tím, že 

„půjdou hercům do úst“. Při překladu je tedy nutné zohlednit i kritérium mluvnosti 

krátkých replik. S tím souvisí nutnost vhodného stylistického nasazení řeči jednotlivých 

postav. Jak bylo zmíněno výše, na základě stylu mluvení zjišťují herci, a posléze jejich 

diváci, charakter jednotlivých postav. Překladatel proto musí vypozorovat, jakým 

způsobem se každá z postav vyjadřuje, a správně to poté převést do cílového jazyka, aby se 

charakter postav na cestě od autora originálu k posluchači komunikátu neposunul, 

nezměnil. Zároveň je třeba ohlídat rytmus a vystihnout „vypadnutí“ ze zdvořilostního 

vystupování. Výroky postav musí odpovídat jejich rozhořčení, při tom na sebe musí 

navazovat, aby celek působil přirozeně. Repliky tedy musí odpovídat situaci, ve které se 

postavy nacházejí. Důležitým prvkem při tom ze syntaktického hlediska bude slovosled, 

v češtině pak zejména dodržení zásad aktuálního členění větného. 
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5 Kritika překladu 

5.1 Jaromír Janeček 

Jaromír Janeček je režisér a jeden z našich současných nejvýznačnějších 

překladatelů divadelních her z francouzštiny. Na svém kontě má 130 titulů, z nichž více 

než polovina se dočkala divadelního uvedení. 

Narodil se roku 1947. Své divadelní zaujetí zdědil pravděpodobně po matce, která 

byla tanečnicí, a po strýci, divadelním režisérovi. Už na gymnáziu byl členem divadelního 

souboru spolu s Janou Šulcovou, Slávkem Jandákem či Radanem Rusevem. Zde se také 

učil francouzský jazyk, který si záhy oblíbil, a to ovlivnilo jeho budoucí kariéru. Po 

maturitě se sice hlásil na DAMU, ale zkoušky neudělal, a tak přesně podle dohody s otcem 

(pokud neudělá zkoušky napoprvé, půjde studovat francouzštinu) začal studovat 

tlumočnictví a překladatelství na Filozofické fakultě. Teprve o pár let později vystudoval 

divadelní režii na brněnské JAMU. Během studií jazyků mu Otomar Krejča z Divadla Za 

branou nabídl roli ve hře Maškary z Ostende. Janeček přijal a v divadle zůstal do roku 

1972, kdy úspěšně dokončil studia a zároveň bylo divadlo z úředního nařízení zavřeno. Ve 

stejném roce se mu dostalo nabídky angažmá v karlovarském divadle. Odtud po roce 

putoval do divadla v Českém Těšíně, kde byl obsazován do větších rolí. Následně odešel i 

se svou kolegyní do Šumperku, kde se vzali a měli spolu dceru Kateřinu (vystupuje 

například v televizním seriálu Ošklivka Katka). V Šumperku pracoval jako režisér a začal 

překládat francouzské divadelní texty do češtiny a chorvatštiny, kterou se naučil při 

prázdninových divadelních pobytech v Dubrovníku. Šumperské inscenace měly 

celorepublikový ohlas a Janeček si do divadla na spolupráci zval nejrůznější známé české 

herce: Ivana Trojana, Vladimíra Ráže, Alexeje Pyška, Petra Hraničince či Ivana Vyskočila. 

Sám jako režisér hostoval v dalších českých divadlech. V Českých Budějovicích mu bylo 

na základě desetileté externí spolupráce nabídnuto angažmá, ovšem šumperské divadlo 

zrovna procházelo krizí – někdo ho záměrně zapálil –, Janeček tedy nabídku odmítl a jal se 

obnovovat divadlo v Šumperku, nejdříve hraním v provizorním sále, poté v nové budově 

divadla, kterou v roce 2000 veřejnosti slavnostně otevřela jeho nastudováním hry Naši 

furianti. České Budějovice mu zopakovaly nabídku angažmá, kterou tentokrát přijal. Při 

režii hry Příběh obyčejného šílenství Petra Zelenky ho text zaujal natolik, že se ho rozhodl 

přeložit do francouzštiny. Hra se ve Francii a Belgii dočkala několikerého uvedení. 
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Z jižních Čech se Janeček přestěhoval do Prahy, kde za podpory francouzského 

velvyslanectví založil Studio Saint Germain, jehož cílem bylo seznámit české publikum 

s francouzskou dramatickou tvorbou. Do francouzského jazyka přeložil i hru Komunizmus 

od Viliama Klimáčka, ve které si i se svými francouzskými kolegy zahrál. Objevil se také 

v řadě francouzských (Manipulace, Jean Moulin, Edith Piaf) a českých filmech (Marie 

Terezie) a seriálech (České století, Vyprávěj, Ulice).21 

Jedním z Janečkovým nejnovějších režisérských počinů je hra Véronique Olmi 

Jenom život, komedie o nečekaném znovushledání rozvedených manželů, kde v hlavních 

rolích vystupují Antonie Talacková a Igor Bareš. 

 

5.2 Jaromír Janeček a překlad bulvární komedie 

Na tomto místě uvedeme Jaromírem Janečkem zodpovězený (redakčně 

neupravený) dotazník, pořízený pro účely této diplomové práce. Překladatele jsme oslovili 

proto, že jsme chtěli ukázat, jak detailně se orientuje v oblasti francouzského divadla. 

Považovali jsme také za důležité znát jeho názory na překlad dramatu, abychom při 

posuzování jeho překladu hry Toc toc dokázali lépe odhadnout motivaci jeho přístupu – 

k převodu textu do češtiny obecně, i k jednotlivým řešením. V příloze také přikládáme 

přepis následně pořízeného rozhovoru, kde se překladatel vyjádřil blíže k jednotlivým 

překladatelským problémům. 

 

Co je (pro vás) bulvární komedie, jaká jsou kritéria, která musí splňovat (jde o dramatický 

žánr, nízkou komedii, může nést nějaké poselství)? 

„Bulvární komedie“ je samozřejmě dramatický žánr. Termín „bulvární komedie“ se může 

vyslovit se vší úctou, prostě jako termín označující zábavnou hru, veselohru, jejímž 

tématem jsou obvykle vztahy mezi muži a ženami. Také se ale může vyslovit jako 

pejorativní označení pokleslého představení, které tyto vztahy prezentuje s hlavním cílem 

za každou cenu diváka rozesmát. Herci, „komikují“, směšně se pohybují, „přehrávají“, 

pitvoří se,  jsou vlastně jakýmisi karikaturami skutečnosti. Snaží se rozesmát směšnou 

chůzí, šišláním, pády „na hubu“, prostě povrchní komikou. Divák se směje (pokud se 

                                                 
21 Jaromír Janeček. In Agentura APP ART. [cit. 2018-05-08]. 

http://www.agenturaappart.cz/cz/jaromir-janecek/50/. 
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směje) situacím, do kterých se dostává jakási anonymní postava na jevišti, se kterou on 

nemá samozřejmě nic společného. Přitom ty nejkomičtější situace vytváří reálný život, 

který všichni žijeme. A „komikujeme“ my snad při nich? Pajdáme, koktáme a padají nám 

při nich kalhoty? Nejkvalitnějšími a přitom stále „bulvárními komediemi“ jsou, podle 

mého názoru, ty, jež jsou hrané naprosto vážně, ve kterých se herci, tak jako my v životě, 

dostávají naprosto vážně do těch nejsměšnějších situací jaké si jen dovedeme představit. 

Pak je to divadlo nastavující zrcadlo komice našeho reálného, každodenního života a pak si 

také snad divák tuto komiku, jíž je v běžném životě sám tvůrcem, sám hercem, může 

uvědomit a snad se nad ní i zamyslet. Takhle ale bulvární komedii hrát je nesmírně těžké. 

 

Jaké je vnímání bulvární komedie u nás, ve Francii a případně jinde v zahraničí? 

U nás jsem viděl těch, podle mého názoru, kvalitních bulvárních komedií celou řadu. 

Troufám si říct, že s nimi mají mnoho společného i slavné Formanovy filmy Hoří má 

panenko, Lásky jedné plavovlásky... Pokud se týká zahraničí mohu hovořit zasvěceněji jen 

o Francii. Tam jsem většinu komedií viděl hranou spíš „bulvárně“ v tom horším slova 

smyslu. Myslím si, že my tady u nás máme dar vnímat komiku běžných životních situací s 

mírně (či více) hořkým podtextem, což přemýšlivého diváka vybízí k zamyšlení. 

 

Na základě čeho si vybíráte hru k překladu (hra vás zaujala, myslíte si, že bude mít 

komerční úspěch, může obohatit českou kulturu / společnost)? 

Hra se mi musí v první řadě samozřejmě líbit. Což je široký pojem. Musí mě ve svém 

žánru zaujmout. Stane-li se to, podvědomě od ní tudíž očekávám, že se bude líbit i 

divákovi, že jí bude rozumět, téma mu bude blízké a bude ho zajímat. V ideálním případě 

mu třeba i nastaví zrcadlo, odpoví mu na nějaké jeho otázky, odkryje mu nepoznané. Uvidí 

mimořádnou realizaci, herecký výkon. Něco ho v dobrém slova smyslu překvapí, takže 

možná í obohatí. Může přemýšlet, srovnávat. Pak jsou tady samozřejmě ještě další kritéria, 

podle kterých se rozhoduji. V současné době je třeba myslet na finanční nákladnost 

představení. Objevím-li například výbornou komedii, ve které hraje osm, deset či více 

herců, nemá jí prakticky smysl překládat, nikdo jí neuvede. Protože naprostá většina 

divadel a agentur dnes deset herců nezaplatí. Pak se také dnes lidé chtějí především bavit a 

divadla tržit peníze, takže úspěch mají především veselohry. Což je škoda, ale taková je 

prostě doba. Dnes je člověk v tomto smyslu svobodný, odpovídá za sebe sám, není nijak 
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formován, vychováván. Sám si vybírá. Nikdo nemyslí na to, co by měl vidět, co by měl 

znát. Každý druhý má před barákem bazén, ale na divadlo peníze nejsou. I na to je třeba 

samozřejmě myslet, chcete-li, aby se vaše překlady hrály. Je zajímavé jak se za socialismu, 

jehož jsem nikdy nebyl příznivcem, všechny hry, a to i klasické, jak jen to šlo, vykládaly 

proti režimu (Jago musel mít alespoň červenou čepičku), ale nepamatuji se, že by se mně 

jako režisérovi někdy stalo, a to i v menších oblastních divadlech, že by na nějaký nápad 

režiséra či výtvarníka nebyly peníze. A to lidé neměli doma zdaleka to, co mají dnes. Pak 

se také kultura, tradice, historické zkušenosti i současná situace a vkus v různých zemích 

liší, takže jsou témata, která by našeho diváka nezajímala, nerozuměl by jim. 

 

Dá se za překlad považovat i adaptace textu / úpravy / vynechání / zdomácnění (např. pro 

snadnější srozumitelnost pro českého diváka)? 

Velmi přesná a zajímavá otázka, děkuji za ni. V tom spočívá specifika překladu divadelní 

hry. V odborném textu musíte překládat přesný význam slov, termínů, které překládáte. V 

knize, románu, překládáte věty, jejich význam, přesný smysl, jazyk je jediným výrazovým 

prostředkem autora, vše se popisuje, takže i překlad tomu musí odpovídat. V divadelní hře 

jsou nejdůležitější situace. Výrazovými prostředky jsou i ticha, gesta, mimika, nahrazující 

mnohdy slova, doříkávající významy vět. Divákovi je třeba přeložit, vyložit, tlumočit 

situaci, a ta se v jiném jazyce mnohdy navozuje jinak, zcela jinými výrazy. Překladatel 

musí počítat s hereckým projevem, vizuálním vjemem diváka. To vše musí cítit. Tak se 

může i stát, že nějakou situaci skvěle přeloží, a přitom, třeba i v několika replikách za 

sebou, překladatel vůbec nepoužije autorova slova. Český divák má komično spojeno s 

určitými slovy, výrazy, obraty, které Francouz vůbec nezná. Tohle samozřejmě, v jistém 

měřítku, platí i při překladu literatury, ale při překladu divadelního textu je to zásadní. 

Překladatel divadelní hry je podle mého názoru svobodnější, je víc autorem. Proto si 

myslím, že je ideální, je-li překladatelem divadelník, je-li to člověk, který divadelní 

specifice rozumí. 

 

Komunikujete při překladu s autorem? 

Já s autorem během překladu většinou nekomunikuji. Pokud svůj překlad potom jako 

režisér realizuji, tak už ano. Autora o realizaci jeho hry informuji a vždy ho zvu na 

premiéru. 
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5.3 Překladatelské problémy a posuny 

Z provedené translatologické analýzy nám vyplynulo několik překladatelských 

problémů, které mohou při překladu hry Toc toc vyvstat. Týkají se těchto oblastí: 

francouzských reálií, opakujících se „hlášek“, stylistické roviny mluvy jednotlivých 

postav, scénických poznámek, slovních hříček. Zjistili jsme také, že bude důležité zaměřit 

pozornost na správný výběr vhodných ekvivalentů, ale i na slovosled (aktuální členění 

větné).  

Doposud jsme se překladu bulvární komedie věnovali na obecné rovině, nyní se jím 

budeme zabývat podrobněji. Z každé oblasti uvedeme několik konkrétních příkladů daných 

překladatelských problémů, kterých jsme si všimli ve výchozím textu. Okomentujeme je a 

v případě negativního posunu doplníme návrh jiného možného řešení. Krátce se vyjádříme 

i k formální stránce textu a k interpunkci. Pracujeme s verzí překladu, která je dostupná na 

stránkách agentury Dilia od jara 2018. 

5.3.1 Aktuální členění větné 

Ačkoli má čeština díky skloňování a časování poměrně volný slovosled, tedy nemá 

pevně dané pořadí větných členů jako francouzština, nemůže si větné členy skládat 

libovolně. Jejich pořadí je určováno kontextovými vazbami, důrazy a významem sdělení. 

Pokud není aktuální členění větné respektováno, dochází k významovým posunům, 

nesrozumitelnosti replik či nepřirozenosti mluvy. 

 

O3: Excusez-moi si j’ai mal réagi mais je ne pouvais pas savoir. 

J3: Promiňte mi mojí reakci, ale to já jsem nemohl vědět. 

Janečkův překlad kopíruje francouzskou výstavbu věty explicitací zájmene „já“, ačkoli to 

není v českém jazyce nutné. Věta tak působí nepřirozeně, jako by mluvil cizinec učící se 

česky. Pokud bylo překladatelovým záměrem zdůraznit nevědomost postavy (ve 

francouzštině je však výpověď v tomto smyslu neutrální), stačilo by přesunout zájmeno na 

správné místo. Záleží však také na intonaci – pokud je důraz na zájmeno „já“, pak je 

Janečkova verze správně. 

P: … ale to jsem nemohl vědět. / …ale já jsem to nemohl vědět. 
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O19: Oh la là Jésus Marie, si jamais quelqu’un sonne chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une 

catastrophe. 

J12: Jestli u mě, Ježíš Maria, při tom otevřeném plynu někdo zazvoní, bude to katastrofa! 

Toto umístění zvolání nezpůsobuje sice žádné větší obtíže porozumění repliky, přirozenější 

však bude přesunout ho na začátek věty. Vyděšená postava tak bude působit věrohodněji a 

její výkřik srozumitelněji. 

P: Ježišmaria, jestli u mě při tom… 

 

O48: Finalement ça a du bon ces thérapies de groupe. 

J26: Nakonec mají své výhody tyhle skupinové terapie! 

Zde je opět kopírovaný francouzský slovosled a replika působí nepřirozeně. Ovšem záleží 

na kontextu. 

P: Ty skupinové terapie mají přece jenom své výhody. 

 

O50: Vincent : Excuse moi si je te tutoie, mais j’ai un fils de ton âge. 

J26: Vincent: Promiň jestli ti tykám, ale já mám v tvym věku syna! 

Vincent hovoří k Bobovi, vystupuje vůči němu autoritativně až povýšeně, což by bylo 

pochopitelné, protože mu daná situace pravděpodobně připomíná slovní přestřelky 

s vlastním synem. V českém překladu však není jisté, zda Vincent zaměňuje Boba za stejně 

starého syna, anebo se mu vysmívá že v jeho věku už děti dávno měl. 

P: Promiň, že ti tykám, ale mám syna v tvym věku! 

 

O51: Et ben moi aussi je peux lui prêter hein. 

J27: A to já taky mu mohu půjčit. 

Věta opět působí nepřirozeně a nepříliš dobře se vyslovuje. 

P: Já mu taky můžu půjčit. 

 

O59: Ecoutez, tout à l’heure Bob voulait absolument l’avenue Foch et il 

l’a obtenue, grand bien lui fasse… 

J31: Poslyšte, před chvílí chtěl tady Bob absolutně avenue Foch a dostal jí, tak ať si jí užije! 

Věta opět působí nepřirozeně. 

P: Poslyšte, tady Bob před chvílí za každou cenu musel mít avenue Foch… 

 

O63: Eh oh, vous allez nous décrire toutes les maladies comme ça ? 

J33: Takhle nám tady představíte všechny druhy chorob snad?! 
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Janečkova verze je možná. Nicméně může vzniknout až při interpretaci konkrétního herce. 

V psaném textu bude přirozeněji působit následující varianta. 

P: To nám takhle budete popisovat všechny nemoci?! 

 

O101: Oui mais je vous en supplie, ne me dites plus des choses pareilles. 

J51: Dobře, ale jenom vás prosím, neříkejte už mně takové věci! 

Věta opět kopíruje francouzskou výstavbu věty a působí nepřirozeně, skoro jako by 

postava mluvila nějakým nářečím. 

P: …víte co, takové věci už mi radši ani neříkejte! 

 

O130: Tout à l’heure quand Bob a couru chercher un verre d’eau pour Marie qui s’étouffait… 

J66: No před chvílí, když Bob běžel Marii, která se dusila pro vodu... 

Toto uspořádání věty je nepřehledné a divákům by mohlo působit potíže porozumět jejímu 

sdělení. 

P: Před chvílí, jak Bob běžel Marii pro vodu, když se dusila… 

5.3.2 Ekvivalenty 

 

O2: Vincent : Eh papy tu t’es jamais pris un gros pain dans ta gueule ? 

J3: Vincent: Hele taťko, už jsi někdy dostal přes tlamu?! 

Francouzské papy je běžně užívaný výraz pro dědečka. Vincent tak oslovuje Freda, čímž 

chce samozřejmě zdůraznit věkový rozdíl, který činí 30 let, a dát Fredovi najevo svou 

nadřazenost, důležitost, bystrost a sílu. 

P: Hele dědo,… 

 

O7: Ca je vois le tableau : « Monsieur le Président, Messieurs les Jurés … 

J5: No už to vidím před sebou: "Pane předsedo soudu, vážení přísedící, " 

Uvozovací věta je ovlivněna francouzštinou v užití přítomného času. V českém jazyce by 

se použil spíše podmiňovací způsob. Ačkoli překladatel užil správné pojmy, není oproti 

originálu konzistentní. 

P: Jako bych to viděl: „Vážený pane předsedo, vážení přísedící… 

 

O9: Deux. Voyez c’est pas le calcul de la journée ! Deux c’est tout con comme chiffre. 

J7: Dvě. No vidíte!!! Dvě! Nic moc, co? Dvě je, jako číslo, úplně trapný! 

Překladatel se správně vyhýbá slovu calcul – výpočet, které by mohlo působit strojeně. 
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O48: Rendez-vous à l’avenue Henri Martin. Si vous passez par la case départ recevez deux cents euros. Oui 

je passe pas la case départ (il tend la main vers Vincent) Oui je touche deux cents euros et oui j’achète 

l’avenue Henri Martin (il paye). 

J25: Vraťte se na Avenue Saint Martin. Půjdete-li přes start dostáváte 200 eur." Ano, jdu přes start. 

(Natáhne ruku k Vincentovi) Ano, vyhrávám 200 eur a kupuju Avenue Henri Martin (Platí) 

Fred se žádné soutěže o peníze neúčastní, pouze prochází startem, proto je sloveso 

vyhrávat vhodnější nahradit ekvivalentem získat, dostat. S tím souvisí to, že se se svou 

figurkou nemůže vrátit, ale musí postoupit vpřed. K tomu mohlo dojít přehlédnutím a 

záměnou podobně psaných francouzských výrazů rentrez a rendez-vous. 

P: Jděte na Avenue Henri Martin. Půjdete-li přes start, obdržíte 200 euro. Takže ano, jdu přes start, (natahuje 

ruku k Vincentovi) ano, beru si dvě stě euro a ano, kupuji Avenue Henri Martin (platí). 

 

O51: Eh oh, t’énerve pas fils, après tout c’est qu’un jeu. 

J27: Klid, mladej! Nakonec není to přece než hra! 

Zde překladatel kopíruje francouzskou výstavbu věty, replika tak působí nepřirozeně až 

nesrozumitelně. 

P: Klid mladej/synku/synátore, vždyť je to jenom hra. 

 

O54: A vous Marie. 

J28: Na vás, Marie! 

Vincent si v tuto chvíli nepřipíjí na Mariino zdraví, ale pouze ji upozorňuje, že je na řadě a 

má házet kostkami. Možná měl překladatel na mysli „Teď je to na vás“. Replika je však ve 

zkrácené podobě nejasná. 

P: Jste na řadě, Marie. / Teď vy, Marie. / Hrajete, Marie. 

 

O54: Compagnie des eaux ! 

J28: Vodovody! 

Správně nejde jen o vodovodní řády, kterými se voda rozvádí do všech domů a bytů, ale o 

společnost, která to má na starosti, tedy: 

P: Vodárna! 

 

O56: Oh non la prison c’est dégoûtant. Je peux pas tirer une autre carte ? 

J29: Ach ne, vězení to je hrůza, nemohu táhnout jinou kartu? 

Táhne se figurkou, ale karty se lízají, případně berou. 

P: …nemůžu si vzít/líznout jinou kartu? 
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O57: Lili : Oh bah non, non, vous avez joué, vous avez joué. 

J30: Lili: No ne, už jste hrála, už jste hrála. 

Překlad je příliš těsný a postava tak působí spíše šokovaně a nemohoucně než rázně a 

rozhořčeně jako ve francouzštině. 

P: Tak to teda ne, lízla jste si tuhle, máte tuhle. 

 

O57: 

Bob : C’est à qui de jouer ? 

Vincent : Au couillon qui demande. 

Bob: Merci, sympa. 

J30:  

Bob: Kdo hraje? 

Vincent: Kujón, co si o to řekne. 

Bob: Díky, to je sympatický. 

Zde jde o tzv. „faux amis“. Francouzské couillon je totiž pejorativní a znamená hlupák. 

V češtině se však pod slovem kujón dobromyslně označuje člověk mazaný, šibalský, 

synonymy k němu mohou být slova kabrňák, vykuk či fiškuntál. V druhé části věty je opět 

problém s užitým časem. Nemá jít o výzvu „kdo si první řekne, ten bude na řadě“, ale o 

určitý výsměch na způsob „na blbou otázku blbá odpověď“. Stejně tak Bobova odpověď je 

sice možná, ale v češtině nepříliš častá. 

P: 

Bob: Kdo je na řadě? 

Vincent: Ten blbec, co se ptá. 

Bob: Díky, to je milý. 

 

O58: J’ai fait un double, je rejoue 

J30: Mám dvojnásobek, hraju ještě jednou! 

Když hráč vrhne stejná čísla na obou kostkách, označuje se to termínem double, v českém 

prostředí při hraní deskových her běžně užívaným. V takovém případě se figurka posouvá 

o daný dvojnásobek políček. 

P: Měla jsem double/dvě šestky [o něco dříve bylo řečeno, že Marie hodila dvanáct], takže házím ještě 

jednou. 

 

O60: Seigneur, si vous avez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. 

J31: Ach můj Pane, máte-li soucit s vaším dítětem, dejte mu znamení! 



Sára Töröková, Francouzská bulvární komedie na českých divadlech a hledání 

překladatelských strategií 

 

45 

 

Když se lidé katolického vyznání obracejí s prosbou na Boha, ve francouzštině mu na 

důkaz úcty vykají. V češtině je však běžnější tykání a obecně je třeba se držet příslušného 

diskurzu. 

P: Bože, smiluj se nad námi hříšníky/svými služebníky a dej/sešli nám znamení… 

 

O60: Marie, vous voulez perdre ? 

J31: Chcete ztratit, Marie? 

Francouzské sloveso perdre má v češtině více významů, které překladatel zaměnil: ztratit a 

prohrát. V naší situaci, kdy postavy hrají deskovou hru, bude vhodnější a častěji se 

vyskytující význam prohrát. 

P: Marie, copak chcete prohrát? 

 

O63: 

Vincent : Eh oh, vous allez nous décrire toutes les maladies comme ça ? Non dites-le parce que quand vous 

en serez à la bléno, moi j’irai pisser. 

Blanche : Vous pouvez pas dire uriner comme tout le monde. 

J33: 

Vincent: Takhle nám tady představíte všechny druhy chorob snad?! No ne, to mně řekněte protože až 

budete u kapavky, tak já se jdu vychcat! 

Blanche: Nemůžete říct vyčůrat jako každý jiný?! 

Blanche má nastudované všechny nemoci, navíc pracuje v lékařském prostředí a 

k medicínské terminologii nemá daleko. Také vzhledem k charakterizaci její postavy by 

pro ni výraz vyčůrat byl příliš „špinavý“, adekvátnější by bylo přeložit ho jako vymočit, 

což navíc lépe odpovídá francouzskému slovesu uriner. Vincentova replika je dvojznačná: 

mluví o kapavce a močení, aby Blanche vytočil, anebo je Blanchino vykládání natolik 

dlouhé, že to Vincent nevydrží a bude si muset odskočit na toaletu. V češtině je obtížné 

oba významy zachovat. 

P:  

Vincent: V tom případě mi dejte vědět, protože až budete u kapavky, já se půjdu vychcat! / Tak než se 

dostanete ke kapavce, půjdu se zatím vychcat! 

Blanche: To nemůžete říct vymočit, jako každý jiný. 

 

O67: Non vous jouez, si vous faites un double vous sortez. 

J34: Ne, hrajte, když hodíte sudý můžete ven! 
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Zde se dokazuje, že Janeček není ve svých řešeních konzistentní. Výraz double v tomto 

případě překládá jako sudý. Kdybychom to brali do důsledku, tak jeho řešení odpovídá, 

jelikož součet dvou stejných hodnot na kostkách bude vždy sudé číslo, ale na první dobrou 

se nabízí význam hození pouze sudých čísel na každé kostce, tedy dva, čtyři a šest, což 

neodpovídá následující replice, kdy Lili vysvětluje, že Blanche může hodit dvě jedničky, 

pak jedničku a nakonec dvojku. 

P: Ne, hrajete, a jestli hodíte double, jste volná. 

 

O70: Pas loin 

J36: To bylo blízko... 

Zbytečně doslovný překlad. V češtině se užívá ustálenější: 

P: Těsně/To bylo těsný 

 

O73: Bon allez, à moi. 

J37: Tak, teď je to na mě. 

Je sice pravda, že jediný hod kostkami může zvrátit průběh celé hry, a také zvrátí, ale ve 

francouzském výrazu à moi tento podtext není, proto není ani v češtině nutné ho tam 

dodávat. 

P: Tak, jsem na řadě. 

 

O86: Oui, c’était le rituel de base avant de commencer le « travail ». 

J44: Jo, to je zahajující rituál, než se začne "pracovat". 

Spíše než zahajující, by bylo vhodnější zahajovací rituál, což však významově stále 

neodpovídá zahřívacímu rituálu, který měl autor na mysli. 

P: Ano, je to takový zahřívací rituál, než se začne doopravdy pracovat. 

 

O87: Bon d’accord ! Je cède. 

J45: No tak dobře, já se poddávám... 

Marie se nepoddává pod něčí autoritu, ale podřizuje se většinovému názoru. V češtině by 

však bylo přirozenější: 

P: No dobře, přemluvili jste mě. 

 

O90: Pas la peine ! (il montre son crâne). Top chrono ! 

J46: (Ukáže si na hlavu) Nepotřebujem! TOP CHRONO mám tady! 
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Zde překladatel francouzský výraz pouze přejal. Divákovi z kontextu nejspíš dojde, že 

Vincent dokáže stopovat tři minuty z hlavy, ale pro snadnější porozumění by bylo vhodné 

nahradit adekvátním českým ekvivalentem. Přirozeně působícím řešením je explicitace již 

naznačeného „umístění stopek“. 

P: Není třeba! (poklepe si na hlavu) Stopky mám tady! 

 

 

O102: Non je crois qu’il faut lui donner une dernière chance. 

J52: Ne, já myslím, že jí musíme dát ještě druhou šanci. 

Lze užít i podmiňovacího způsobu. Překladatel správně nahradil dernière chance za 

druhou šanci. 

P: Ne, já myslím, že bychom jí měli dát ještě (/druhou) šanci. 

 

O108: Et bien on va vous poser des questions toutes bêtes et vous devrez nous répondre en ne disant les 

choses qu’une seule fois. 

J55: Budeme vám klást úplně blbé otázky a vy nám musíte odpovídat, ale jen jednou! 

Otázky jsou sice „hloupé“, ale spíše ve smyslu „obyčejné“. 

P: My vám budeme pokládat jednoduché/úplně obyčejné otázky a vy na mě musíte odpovídat, ale jen jednou! 

 

O112: Merci, vous êtes adorable, ça me touche beaucoup même si ça ne règle pas mon problème. 

J56: Děkuju, byli jste úžasní, dojímáte mě, i když můj problém to neřeší. 

Překlad nepůsobí situačně věrohodně, přirozenější varianta je například: 

P: Děkuju, jste milí, moc to pro mě znamená, i když můj problém to neřeší. 

 

O120: 

Bob : Voyez j’en étais sûr. Maintenant je vous ai tous déçu. Désolé. 

Lili : C’est pas grave. 

J61: 

Bob. Vidíte, já to věděl. Všechny jsem vás zklamal. Omlouvám se. 

Lili: To není důležité. 

Francouzský výraz c’est pas grave může být překládán dvěma způsoby „to není důležité“ a 

„to nevadí“. Opět záleží na kontextu, který je v našem případě jasně pro druhou možnost, 

jelikož to, že Bob neobstál, důležité je, ale Lili se ho snaží utěšit a uklidnit ho, že to nevadí. 

P: To nevadí/O nic nejde/Nic se neděje. 

 

O71: Oh ça va, son cinéma on le connaît ! 
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J61: Ale prosím vás, známe to její kino! 

V češtině se v kontextu předstírání či přehánění užívá výraz divadlo, případně komedie. 

P: Ale no jo, však už to její divadlo známe! / To je pořád stejná komedie. 

 

O132: Ce n’est déjà plus le fiasco annoncé. 

J67: To už není to oznámené totální fiasko. 

Francouzské přídavné jméno annoncé sice znamená oznámené, ale v tomto kontextu by se 

nabízelo spíše přídavné jméno předesílané (zní moc knižně), anebo očekávané. 

P: Předesílané/očekávané fiasko se nekoná. 

 

O145-146: 

Marie : Il faut régler quelque chose ? 

Assistente : Non, bien sûr que non. 

Lili : Encore heureux. Encore heureux. 

J73: 

Marie: Něco dlužíme? 

Sestřička: Ne. Samozřejmě, že nic. 

Lili: Ještě k tomu. 

Český překlad vyjadřuje přesně opačné emoce francouzského encore heureux. Lili je 

v originále šťastná, že se jí podařilo překonat sebe samu, a navíc bez poplatku za 

(ne)proběhlou konzultaci. Ještě k tomu však vyjadřuje naštvání a zklamání z toho, co se 

daná osoba právě dozvěděla. Řešení se nabízejí dvě, přičemž druhé z nich postavě Lili 

vsugerovává jisté rozpoložení mysli, které v originále nutně není obsažené – vědomí, že 

doktor Stern nemá na jejím úspěchu žádné zásluhy, a kdyby si chtěl něco účtovat, tak by se 

snad i hádala, že mu nic platit nebude. 

P: Lili: Tím líp. / Ještě to tak. 

 

 Ve francouzštině jsou citoslovce ah, oh, ben naprosto běžnou součástí přímé řeči, 

dokonce i v dialozích v beletrii. V divadelním textu navíc částečně zastupují scénické 

poznámky – napomáhají herci pochopit jakým způsobem mají interpretovat danou repliku, 

ten si z nich vytvoří patřičné emotivní projevy. Nedají se však přejímat či překládat do 

češtiny jako ó či oh, protože by mohla herce nutit do strojené či ironické pózy. Výjimkou 

by snad mohlo být oh la la, které by českému divákovi dokreslovalo francouzskou 

atmosféru. 

O6: Ah y’en a des soft aussi. 
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J5: Ah...jsou i slušnější. 

P: A hele, občas jste i slušnější./Vidíte, že občas umíte být i slušnější? 

 

O7: 

Fred : Non je voulais dire, et vous qu’est-ce que vous amène ici ? 

Vincent : Ah ! Et bien figurez-vous que, d’après ma femme, j’aurais l’obsession des chiffres. 

J5: 

Fred: Ne, ne, já chci říct jako, co vás přivádí sem? 

Vincent: Ah!...No představte si, že podle mý ženy trpim posedlostí číslama! 

P:  

Fred: Ne ne, já to myslel jinak, vy tu jste proč jako? 

Vincent: Jo ták! No tak si představte, že podle mý ženy trpím... 

 

O8: Oui d’autant plus que votre handicap, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant car vous 

comptez à la vitesse de « Mon cul ! »… Pardon, je voulais dire à la vitesse de la lumière. 

J6: No ano a o to více, že ten váš handicap, pokud to handicap vůbec je, vás činí hvězdou protože vy počítáte 

rychlostí "Zmrda zasranýho"!..Ah, pardon, chtěl jsem říct..rychlostí světla. 

P: … promiňte, chtěl jsem říct rychlostí světla. 

 

O41: Ah ! Voilà, j’ai trouvé. Palilalie et Echolalie. 

J22: Ah, už to mám. Palilalie a Echolalie. 

P: Mám to! Palilalie a echolalie. 

 

O72: Ah non, ça va pas recommencer cette histoire ! 

J37: Ah, ne, snad zase nezačneme znova! 

P: To snad ne, už zase! 

 

O112: Et voilà, encore niqué ! 

J57: Ah, a mám tě! 

P: Ha! Zase jsem tě dostal! / Hahá, zase mi na to skočil! 

 

O137: Et ben c’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde. 

J70: Ah, vida, svoje ucho si to našlo! 

P: Vida, tohle dopadlo na úrodnou půdu. 

 

O138: Ah je sais oui, c’était pendant le tour de Vincent. 

J70: Ah, já vím! To když byla řada na Vincentovi. 

P: (Jó), už vím, jak byl na řadě Vincent. 
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O145: N’oubliez pas que je suis à la retraite. J’ai tout mon temps et je ne renonce pas à une petite 

consultation privée, ne serait-ce que pour voir ce que ce grand spécialiste va me dire, mais je ne doute pas 

qu’il ne soit bien moins fort que vous. 

J73: Nezapomínejte, že já jsem v důchodu. Já mám času dost a nenechám si ujít malou soukromou audienci, i 

kdyby to mělo být jen proto, že jsem zvědav, co mně k mému problému řekne. A já nevěřím, že by byl 

slabší, než vy! 

P: … i když si jsem jistý, že nebude ani zdaleka tak dobrý jako vy všichni. 

5.3.3 Opakující se „hlášky“ 

Vedle obsesí a tiků mají Fred, Marie a Vincent také oblíbené fráze, které často 

opakují a kvůli nimž si je ostatní v určitých chvílích dobírají. Jen pro zajímavost, ve 

španělské filmové adaptaci tento seznam obohatili a Bobovi vložili do úst časté užívání 

slova fabuloso – úžasné. 

5.3.3.1 Fred – enculé 

Již víme, že Fred trpí Tourettovým syndromem – proti své vůli vykřikuje 

nejrůznější sprostá slova a dělá obscénní gesta. Nadávka enculé se však v různých 

obměnách (culé, enculer, vzdáleněji pak formulace s le cul) vyskytuje u Freda častěji než u 

ostatních, konkrétně jednadvacetkrát, pětkrát ji vyřkne Vincent a dvakrát, respektive 

jednou vzhledem k jejímu onemocnění, i Lili. Janeček si, až na výjimky (viz níže), velmi 

umně poradil s nadávkami obecně. Nepřekládá je, ale spíše převádí do českého kontextu a 

někdy si dokonce zdařile vymýšlí nové vulgarity. Fredovo opakování nedodržuje na chlup 

přesně, ale téměř všechny jeho verze se točí okolo „zadnice“: všichni jste mi u prdele, strč 

si to do prdele, zmrd zasranej, do prdele, prdel vody, píče, trn jeden v řiti, prdel broků, 

běžte všichni do prdele, vpal si to do řiti, kurva zasraná, kule v řiti, péro v řiti, svou řiť, 

prdel mi polib. 

Zmíněnými výjimkami jsou následující případy: 

O142: 

L’assistente : Je viens d’avoir le docteur. Il sort de l’avion. Il arrive. 

Fred : Oh l’enculé ! 

Vincent : ’culé ! 

Lili : Lélélélélélélé… 

J72: 

Sestřička: Mluvila jsem s doktorem. Je na letišti. Za chvíli tu bude. 

Fred: „Zmrd zasranej“! 
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Vincent: …anej! 

Lili: Nej, nej, nej, nej,… 

Ve francouzštině se zkrácený tvar culé běžně užívá a je srozumitelný i bez zasazení do 

konkrétní situace. V originále si autor pohrává jednak s použitelností zkráceného tvaru, 

jednak s postupným krácením slabik tohoto trojslabičného slova (ve třech krocích se třemi 

postavami). Janečkův překlad obojí opomíjí. V češtině podobně fungující nadávku 

najdeme asi těžko. Postačilo by prohodit pořadí slov a jednoslabičné zmrd nahradit 

víceslabičným slovem. 

P: Zasranej čurák – čurák – rák, rák, rák, rák…/ Zasranej čurin – čurin – rin, rin, rin, rin… / Zasranej kokot – 

kokot – kot kot kot kot… 

 

Janečkův výraz prdel vody je z hlediska ekvivalence povedené řešení, nezapadá však do 

celkového uspořádání hry. Pokud se totiž někdo jakkoli zmíní o vodě, Marie se okamžitě 

začne strachovat, aby se jí nevytopil byt. Ve francouzštině si toto autor všude ohlídal – 

Marie při každé zmínce začne vykřikovat mon eau – v češtině se ale jen pozastavuje nad 

výrazem prdel a o protékající vodu se vůbec nestará. 

 

O18-19: 

Vincent : Surtout ne le prenez pas mal, Fred dit des gros mots comme ça mais il ne le fait pas exprès. 

Lili (gênée) : D’accord. D’accord. 

Fred (il se gratte les parties) : « ‘culé ! » 

J11: 

Vincent: Hlavně to neberte zle! Fred mluví sprostě, ale on to tak nemyslí, neříká to schválně! 

Lili: Dobře. Dobře. 

Fred (škrabe se na zadku): „Prdel vody“! 

P: Fred (drbe se v rozkroku): Čuráku/Ty buzno/Kokote 

 

O48: Oh vous savez c’est la chance. « Le cul le fion ! » 

J25: To je náhoda, prostě štěstí. „Prdel vody“! 

P: To víte, pouhá náhoda. „Píča, prdel, čurák!“ 

 

O90-91: 

Vincent : Marie, arrêtez d’envoyer des mauvaises vibrations dans le groupe, ok ? 

Fred : VIBRATION VIBRAFION (geste) ! 

J46: 

Vincent: Heleďte, Marie, přestaňte do skupiny vysílat špatný vlny, jo?!! 
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Fred: Vlny! Vlny! (pohyby) 

P: 

Vincent: Marie, přestaňte laskavě šířit negativní vibrace. 

Fred: Vibrace, vibrátor! (gesto) 

5.3.3.2 Marie – Jésus Marie Jospeh 

 Marie je katolička a při každé sprosťárně se začne křižovat a odříkávat modlitby. 

Ve francouzském originále tato postava neustále opakuje modlitbu Seigneur Marie Jospeh 

– s drobnou obměnou (Jésus Marie Joseph) ji začne odříkávat celkem šestkrát, ve dvou 

situacích je k Marii připsána scénická poznámka, že se začne modlit a jednou si z Marie 

v souvislosti s modlitbami vystřelí i Vincent: 

O87-88: 

Marie : Mais on va faire quoi pendant ces trois minutes ? 

Vincent : Ben on va prier ! 

Marie : C’est vrai ? 

Vincent : Mais non j’déconne. Bob, on va faire quoi ? 

V českém prostředí však není natolik známá, proto by bylo vhodnější ji nahradit známější 

modlitbou Páně, případně Zdrávas Maria. Janeček si tohoto opakování nevšímá a překládá 

nahodilými výkřiky: Můj ty pane Bože, svatý Josefe!, Bože… Bože…, Můj ty Svatý Josefe!, 

Bože Kriste, Josefe!, Kriste Bože Ježíši!, Ježíš, Marjá, Josef! 

5.3.3.3 Vincent – j’déconne a à la louche 

 Poslední postavou s oblíbenou „hláškou“ je Vincent. Má rovnou dvě a v obou 

případech si z něho alespoň jedna ze zbylých postav utahuje použitím právě jedné z 

jeho frází. Tou první je j’déconne jako dovysvětlení nebo pro uklidnění ostatních, že si 

dělá legraci (viz výše O87–88), případně výraz údivu Sans déconner?. Vincent „hlášku“ 

vysloví celkem osmkrát, jednou mu provokování s následným použitím daného výrazu 

oplácí Marie. Český překlad je opět nekonzistentní a střídá vícero výrazů: fakt?, plácám 

hlouposti, jen blbnu, já si dělám srandu, z nichž ne všechny odpovídají Vincentovu stylu 

mluvy (viz 5.3.5). Doporučujeme proto sjednocení v jedno z následujících řešení: jen 

blbnu, kecám, dělám si prču. Ani jeden z výrazů však neumožňuje aplikovat slovní hříčku 

během Vincentových tří minut terapie (viz 5.2.7). 

 Druhou „hláškou“ je výraz à la louche související s Vincentovou potřebou všechno 

přepočítávat. Vincent ho v celé hře použije celkem devětkrát, Fred ho při ověřování 
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Vincentových propočtů použije dvakrát a jednou si z taxikáře udělá legraci Lili. Tato fráze 

je oproti neutrálnímu à peu près lehce příznaková, v češtině by se tedy měla příznakovost 

projevit. Janeček však na opakování „hlášky“ nehledí a překládá ji (pokud ji rovnou 

nevynechá) třemi způsoby, v pořadí dle četnosti: zhruba, od oka, odhadem. Vzhledem 

k Vincentově činorodosti, občasnému používání výrazů přejatých z angličtiny typických 

pro francouzskou mládež a snaze být „cool“, navrhujeme druhou „hlášku“ překládat 

ustálenou frází bajvoko, které navíc umožňuje doplnit její vyřčení i nějakým posunkem, 

stejně jako když si v Baffieho inscenaci Lili dobírání Vincenta a naznačuje rukou 

naběračku. 

5.3.4 Reálie 

Většina vtipů je ve hře založena na reáliích z oblasti kultury, sportu a geografie. Co 

se týče odkazů na světové (ani francouzské, ani české) reálie, ty jsou víceméně obecně 

známé a při překladu by neměl být problém, neboť je pochopí i český divák: 

Bob si tyčkou přisouvá časopisy, aby mohl přejít k židli po nich a nemusel šlapat na čáry. 

Vincent ho ihned přirovnává ke slepému americkému klavíristovi a zpěvákovi: O65: Qu’est-

ce qu’il fait avec sa canne Ray Charles, il veut pas un labrador ? 

Vincent je na konci hry velmi hrubý vůči ostatním, posmívá se a slovně (Blanche dokonce 

i fyzicky) napadá. Lili zakročí a vyhrožuje mu, že pokud s tím okamžitě nepřestane, 

dostane od ní nakládačku, kterou detailně popíše. Když se ptá, jestli varování pochopil, 

přirovná ho k postavě autisty ze známého filmu. Vtip je umocněn tím, že Vincent na 

začátku hry zmiňuje, že nesnáší, když mu lidi kvůli jeho matematickým schopnostem 

nadávají do autistů: O125: Compris Rain man ? 

Bob se ve snaze vyhnout se čarám na zemi přemisťuje po místnosti dlouhými skoky, díky 

čemuž ho Vincent přirovnává k baletnímu tanečníkovi Rudolfu Nurejevovi: O52: Et il fait 

quoi Noureïev là ? 

 

Minimálně čtvrtina hry je zasvěcena hře Monopoly, při které se objevují nejrůznější 

francouzské reálie. Někdy jsou zmíněné jen názvy, jindy se okolo daného pařížského místa 

točí delší část rozhovoru, během něhož postupně vyplyne charakteristika dané reálie. 

Adresát v cílovém jazyce, který nemá dostatečné znalosti a informace jako francouzský 

příjemce, daným názvům nemusí okamžitě porozumět. Slovní hříčky a vtipné narážky, 

které jsou s názvem spojeny, pochopí až zpětně a současně mu mohou uniknout jiné 
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narážky, kterým kvůli čekání na vysvětlení vtipů o pařížských reáliích nevěnuje pozornost.  

Existuje tedy možnost (pro českého diváka možná schůdnější a přitažlivější, pro 

překladatele (nejen) časově náročnější) provést adaptaci a převést text do českého 

prostředí. Musí se však dbát na plynulost a návaznost textu a vtipů, v případě potřeby 

provést kompenzaci, a hlavně nevyprázdnit sdělení hry. Janeček volí první variantu a 

francouzské reálie ponechává.  

Jakým způsobem je převedení do českého prostředí proveditelné si ukážeme na 

následujících příkladech. Nebudeme zde pro přehlednost zmiňovat Janečkův překlad, 

neboť je v tomto ohledu totožný s originálem. 

Někdy je převedení do českého prostředí proveditelné bez jakýchkoli problémů: 

O46: Bon alors Lili, le faubourg St Honoré on l’achète ou on fait juste du lèche vitrine ? 

P: No tak, Lili, kupujete Pařížskou ulici, nebo si jenom prohlížíte výlohy? 

 

O58-60: 

Vincent : Place Pigalle, vous achetez ou pas ? […] 

Marie : Parce que je ne veux pas acquérir ce symbole du stupre, de la luxure et de la fornication. Je hais cet 

endroit, il me dégoûte. […] Et franchement quelle idée d’avoir placé Saint Michel juste à côté de Pigalle ! 

Vincent : Oh ça va, Saint Michel il a terrassé le dragon. C’est pas trois putes qui vont lui faire peur ! 

P: 

Vincent: Perlová, kupujete, nebo ne? […] 

Marie: Protože nechci vlastnit tento symbol zhýralosti, chlípnosti a smilstva. To místo nesnáším, je mi 

odporné. […] Upřímně, co je to za nápad umístit Michalskou ulici hned vedle Perlovky! 

Vincent: Ale prosim vás, svatý Michal zabil draka. Přece ho nevyděsí tři šlapky! 

 

Jindy vyžaduje notnou dávku kreativity, zároveň je třeba dbát, aby byl text koherentní: 

O51: 

Bob : Mais parce que c’est l’avenue de Paris que je préfère avec ses deux contre-allées bordées d’arbres 

bien symétriques. 

Vincent : Oui, elle part de l’Etoile et elle va jusqu’à la place Dauphine, je connais, mais tu peux pas te la 

payer parce que tu n’as pas les ronds, c’est dommage mais c’est comme ça. 

P: 

Bob: Přece proto, že to je moje nejoblíbenější místo v Praze, jelikož ji zdobí nádherně symetrická 

stromová alej/ji zcela rovnoběžně lemuje Vltava. 

Vincent: Ano, území mezi Újezdem a Klárovem je velmi lukrativní, navíc je tam na dohled Karlův most, 

ale ty si to nemůžeš dovolit, protože máš hluboko do kapsy, škoda, ale je to tak. 
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O65-66: 

Vincent : Mais les gares c’est toute ma vie. J’ai rencontré ma femme gare du Nord. Je l’ai demandé en 

mariage gare Montparnasse. Elle m’a annoncé qu’elle était enceinte gare Saint-Lazare et on a fait le petit 

dernier gare de Lyon ! 

Bob : Franchement je vois pas ce que tu lui trouves à cette gare de Lyon. Encore s’il y avait une tour de 

chaque côté, alors là je dis pas. 

P: 

Vincent: Na nádraží se odehrál celý můj život. Se svou ženou jsem se seznámil na nádraží Holešovice. Na 

Wilsonově nádraží jsem ji požádal o ruku. Na Masarykově nádraží mi oznámila, že je těhotná, a našeho 

nejmenšího jsme udělali na Smíchovském nádraží! 

Bob: Fakt nechápu, co na tom Smíchovskym nádraží vidíš. Kdyby se aspoň u severního nástupiště drželi 

plánů a postavili tam dvě shodný jednopatrový budovy, to bych nic neříkal, ale takhle… 

  

 Obdobné to je s reáliemi z lékařského prostředí. Blanche reaguje na každé zmínění 

nemoci. Jakmile zazní název nějaké choroby, v jakémkoli kontextu, začne okolí poučovat 

o jejích projevech a následcích. Někdy jsou jména nemocí součástí přirovnání a ustálených 

slovních spojení, což může být problematické při překladu. Pokud dané přirovnání 

v češtině neexistuje, je třeba najít vhodný ekvivalent. 

Postavy přemýšlejí, jak se zabaví, než dorazí doktor Stern. Bob navrhuje zahrát si nějakou 

společenskou hru a Fred se dožaduje karet: 

O44-45: 

Fred : Ah… Y’a pas de solitaire ? 

Blanche : Oh là là, le ver solitaire quelle horreur ! Vous savez que ça peut mesurer jusqu’à 12 mètres de long 

?! Douze mètres dans les intestins vous vous rendez compte ! 

Vincent : En plus, il paraît qu’en vieillissant ça peut se retourner contre son maître. 

J23: 

Fred: Solitéra? 

Blanche: Ach Bože ne! Červa solitéra, hrůza! Víte, že ta potvora může mír až 12 metrů?! Mít dvanáct metrů 

ve střevech, dovedete si to představit? 

Vincent: No jo a navíc, víte, že se to časem může obrátit proti svýmu pánovi?! 

S Blanchiným vysvětlením by se možná dalo takto překládat a doufat, že divákovi dojde, 

že je řeč o tasemnici. Možnou alternativou by byla hra Osadníci: 

P: 

Fred: Aha, a co třeba Osadníci, nejsou tam? ...  

Blanche: Cože, cizopasníci? Tak to ale není žádná legrace! Taková tasemnice může měřit… 
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Problém je, že o pár vět dál se Bob vrací ke stejné hře se slovy a nabízí Fredovi tu samou 

karetní hru, jen pod jiným názvem – réussite. Dané slovo má však dva významy (pasiáns a 

úspěch) a v češtině žel nelze slovní hříčka zachovat. 

Bob : Ah Fred, il y a aussi des cartes, si vous voulez faire une réussite. 

Vincent : Ah non, si on fait un jeu on joue tous ensemble. 

J24: 

Bob: Nebo karty, Frede? Nechcete si zahrát pasiáns? 

Vincent: Ach ne, jestli budem něco hrát, tak všichni dohromady! 

 

O60:  

Fred : Marie, vous voulez perdre ? 

Marie : Vous savez si je perds, je n’en ferai pas une jaunisse. 

Blanche : Oh la la, la jaunisse, quelle horreur. En fait, la jaunisse est due le plus souvent à une maladie du 

foie, genre hépatite ou autre qui provoque dans le sang l’accumulation de bilirubine qui est un pigment dérivé 

de l’hémoglobine. Alors chez le nourrisson encore c’est pas très grave, mais chez l’adulte, ça peut être mortel 

! 

J31: 

Fred: Chcete ztratit, Marie? 

Marie: Jestli ztratím, žloutenku z toho nedostanu! 

Blanche: Ólala, žloutenka! Hrůza! Často je to důsledek nemoci jater, hepatitidy nebo jiné, která vyvolává v 

krvi hromadění pigmentu odvozeného od hemoglobinu. U kojenců to není ještě nic tak vážného, ale u 

dospělého to může končit smrtí! 

Francouzské en faire une jaunisse je ustálené slovní spojení znamenající „být z něčeho 

rozmrzelý a dávat to všem důrazně najevo“. V češtině by jediné podobné slovní spojení 

znělo „se z toho neposeru“, což však nesedí k Mariinu charakteru. Verze se žloutenkou je 

použitelná, napadá nás však alternativa s božcem, která dodává humorný ráz faktu, že to 

vyslovuje právě Marie: 

P: 

Fred: Marie, copak chcete prohrát? 

Marie. Ale víte jak, božec z toho nedostanu. 

Blanche: No fuj, božec. Věděli jste, že božec, nebo taky psotník, jsou křeče způsobené nedostatkem vápníku 

spojené s bezvědomím? Dřív na to malé děti umíraly! 

 

O63: 

Blanche : Ooooh non c’est dégoutant. Allez-y mettez la langue pendant que vous y êtes. 

Vincent : Ca va, j’ai pas la gale non plus. 
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Blanche : Oh là là, la gale, quelle horreur ! En fait la gale c’est des petits parasites du genre acariens qui 

pondent directement sous la peau et ça grouille là-dessous. On dirait le métro aux heures de pointe. 

J33: 

Blanche: Fuj, to je odporné, mně se zvedá žaludek! Ještě je olízněte, když už jste u toho! 

Vincent: Nebojte, prašivinu nemám! 

Blanche: Ólala, ještě prašivina! Hrůza! Prašivina jsou miniaturní paraziti druhu roztočů, kteří snáší vajíčka 

hned pod pokožkou a tam se pak množí. Přesně jako metro, když je nával! 

5.3.5 Registr postav 

Každá z postav má určitý charakter, který lze vysledovat ze způsobu jejího 

vyjadřování a který je zároveň ovlivněn tou konkrétní obsedantně kompulzivní poruchou, 

jíž trpí, povoláním, jež vykonává či životní filozofií, již vyznává. Český překlad se ne vždy 

drží dané charakteristiky a chvílemi smazává rozdíly mezi jednotlivými postavami. 

 

Lili je mladá nesmělá dívka, zejména kvůli svému nepřemožitelnému nutkání vše 

opakovat. Zpočátku se tedy drží zkrátka, její odpovědi jsou jednoslovné, ale jakmile se pro 

něco nebo někoho nadchne, uvolní se a začne se více projevovat: O52: Fred : Mais vous n’aviez 

jamais fait de phrase aussi longue avant. Lili : Non mais d’habitude j’essaye de faire court, mais là je suis 

prise par le jeu alors je me lâche. 

Když ke konci skupinové terapie přijde na řadu Bob, u kterého je naděje, že jako jediný by 

mohl přemoci svůj tik, Lili se rozvášní a pronáší dlouhý monolog o tom, jak by Bobův 

úspěšný souboj se sebou samým dodal odvahu zbytku skupiny. Stejně jako originál, i 

český překlad je velmi živý a čiší z něho odhodlání (ačkoli by pár drobných úprav ke 

zlepšení rytmu neškodilo): 

O113: Vous savez ce qui serait formidable là maintenant ? Et bien ce serait que Bob réussisse là où on s’est 

tous plantés. Oui je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire : elle dit ça parce que Bob l’a embrassée tout à 

l’heure. Et ben pas du tout ! Franchement je trouverais génial au niveau humain que cinq personnes qui ne se 

connaissaient pas il y a deux heures, en aident une autre à se surpasser pour tordre le cou une bonne fois pour 

toutes à ces saloperies de tocs ! 

Personnellement si Bob arrivait à un résultat concret, là maintenant devant nous, je ne serai plus triste d’avoir 

raté et surtout je serai fière de l’avoir aidé à gagner cette bataille contre lui-même, car non seulement ça 

l’aiderait à reprendre confiance en lui, mais en plus ça 

redonnerait de l’espoir au groupe tout entier. 

J57: Víte, co by teď a tady bylo úžasný? Kdyby teď Bob uspěl tam, kde jsme [my] všichni pohořeli! Vím, co 

teď řeknete. Vy řeknete: říká to protože jí Bob dal před chvílí pusu. Ale tak to teda vůbec ne! Já bych fakt 

považovala po lidský stránce za geniální kdyby pět lidí, kteří se ještě před dvěma hodinama vůbec neznali 
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pomohli šestýmu, aby se překonal a jednou pro vždycky zakroutil krkem takovýmu svinstvu jako jsou tiky! 

Já osobně, kdyby tady Bob teď a před náma všema dosáhl pozitivního výsledku, bych vůbec nebyla smutná, 

že mně se to nepovedlo. Já bych hlavně byla hrdá, že jsem jemu tuhle bitvu proti němu samotnýmu pomohla 

vyhrát protože to mu nejen pomůže znovu získat sebedůvěru, ale navíc to dodá naději i celý partě[skupině]! 

 

 Bob je obecně oblíbený sympatický mladík. Je plný elánu, zdravě sebevědomý a 

má v hlavě srovnáno (souvisí to s jeho fascinací dokonalým uspořádáním věcí), jak ke 

komu přistupovat: chová se uctivě k lidem, které respektuje (např. Fred, Blanche), 

ochranitelsky k těm, které má rád (Lili), a vůči těm, které považuje za sobě rovné ne-li 

podřadné, vystupuje suverénně až drze (např. Vincent). 

O30: Bob: Non mais en plus il faut dire la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. 

J17: Bob: No ne, ale taky říct proč jsme tady a jak nám dneska slunce svítí. 

Překlad vystihuje obsah, ale ne způsob jeho mluvy. Ta užitím výrazu „jak nám dneska 

slunce svítí“ působí směšně. 

P: Ne, ještě je třeba říct důvod své přítomnosti/návštěvy a svou oblíbenou barvu. 

 

O63: C’est vrai Vincent, active un peu. Excuse moi si je te tutoie mais j’ai un père de ton âge. 

J33: Má pravdu Vincente, přidej trochu! Promiň, že ti tykám, ale mám otce ve tvym věku! 

 

 Blanche je svědomitá až úzkostná žena středního věku, která se ze strachu, že by se 

mohla ušpinit, natož chytit nějakou nemoc, nedokáže pořádně uvolnit. Natolik dbá na 

čistotu, že i její mluva je „čistá“, chvílemi knižní. 

O35: Comme vous pouvez le constater, ma couleur c’est le blanc (elle montre son costume). Je suis 

laborantine. J’ai, on va dire la quarantaine, et j’ai très peur des microbes et de la maladie. D’aucuns disent 

que je somatise, mais quand on voit ce qu’on voit et quand on lit ce qu’on lit, je me dis que j’ai raison de 

m’inquiéter. Seulement comme j’ai tendance à m’angoisser un peu trop avec ça, mon entourage a insisté 

pour que je consulte, et de docteur en docteur, j’ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste qu’est le 

Docteur Stern ! 

J19: Jak asi tušíte, moje barva je bílá, Blanche! (Ukazuje i svůj bílý kostým). Jsem laborantka. Je mi, řeklo 

by se, čtyřicet a mám hrůzu z bakterií a nemocí. Někteří říkají, že je to choroba, ale když člověk vidí co 

vidí a čte co čte, tak bych řekla, že mám důvod se zneklidňovat. No ale jenom protože mě to děsí trochu 

moc, tak mě moje okolí posílá od doktora k doktorovi až jsem nakonec skončila tady u toho největšího 

specialisty, doktora Sterna! 

Janečkův překlad je na upjatou a zpočátku velmi nesmělou, téměř křečovitou Blanche 

příliš uvolněný. Blanche pečlivě volí výrazy (constater, très peur, d’aucuns, somatise, 
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m’inquiéter, tendance, m’angoisser, entourage, insister, orientée), které Janeček příliš 

rozmělňuje. 

P: Jak jste si jistě všimli, má oblíbená barva je bílá (ukáže na své oblečení). Jsem laborantka. Je mi kolem 

čtyřicítky. A mám veliký strach z mikrobů a z nemocí. Prý trpím somatizací, ale když kolem sebe člověk 

vidí to, co vidí, a když čte to, co čte, říkám si, že mé obavy jsou oprávněné. Jenomže mám tendenci se tím 

vším nechat příliš vyděsit, takže mě mé okolí přinutilo, abych s tím šla k doktorovi, a já se od jednoho 

doktora přes druhého dostala nakonec až sem k velkému odborníkovi doktoru Sternovi! 

 

O47: Mais vous êtes obligé de tripatouiller les dés comme ça à chaque fois ? Ce n’est pas très hygiénique 

pour les autres. 

J25: To musíte pokaždý tak třepat těma kostkama? To pro ostatní není moc higienické. 

Blanche hovoří vždy spisovně. 

P: To musíte ty kostky pokaždé tak žmoulat? Není to moc hygienické vůči ostatním. 

 

O69: Mais non, c’était très mignon. (à Bob) A moins que vous ayez de l’herpès ou quelque chose comme 

ça ? 

J36: Ale ne to je...milé. (Bobovi) Pokud ovšem nemáte herpes nebo nějaké podobné svinstvo?! 

Janeček krásně odpovídajícím způsobem přeložil à moins que, ale konec věty je v češtině příliš expresivní. 

P: Ale ne, bylo to roztomilé. (K Bobovi) Pokud ovšem nemáte herpes nebo něco podobného? 

 

 Vincent je neupovídanější ze všech protagonistů. Je to muž středního věku, který se 

snaží jít s dobou. Někdy až směšně usiluje působit mladě (používá například fráze oblíbené 

mezi mladou generací). Když je v klidu, mluví sice hovorově, ale ne obhrouble. Teprve ve 

chvíli, kdy mu „rupnou nervy“, přestane hlídat svůj slovník a bez okolků řekne, co má 

zrovna na jazyku. Vincent je dost sebestředný, ale někdy dokáže projevit zájem i o 

druhého. Má odpověď na všechno a vždy musí mít poslední slovo. Ačkoli je velmi bystrý 

(díky svému tiku) a světaznalý (díky svému zaměstnání), vyjadřuje se spíše jednoduše a 

mnohdy si naivně až prosťácky uleví nadávkami, které používá spíše jako průpovídku a 

jejichž původní význam už nevnímá. 

O2: Quoi ?! Répète un peu pour voir ! Je rêve ou tu viens de traiter ma mère de pute ? 

J3: Prosím?!...Ještě jednou? Zdá se mi to nebo´s nazval mou mámu kurvou?!! 

Ve chvíli rozčilení by se Vincent nezeptal prosím?, které se navíc ve francouzštině řekne 

comment ? nebo pardon ?. 

P: Cože?! Schválně to zopakuj! To tu jako fakt budeš mý matce nadávat do kurev? 

 

O3: Mon pauvre Monsieur ! Excusez-moi si j’ai mal réagi mais je ne pouvais pas savoir. 
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J3: Ale Bože! Chudáku! Promiňte mi mojí reakci, ale to já jsem nemohl vědět. 

O16: Ouh là là ! Mais on est où là ? ! 

J10: Ólala...Kde jsem se to octl, Pane Bože! (Marie se pokřižuje a modlí, pak Blanche) 

Janeček vkládá Vincentovi do úst s vírou související průpovídky, které logicky doplňuje 

Mariinou reakcí, ta totiž jeho výkřik vnímá jako rouhání. Toto pojetí postavy se však liší 

od nastíněného charakteru postavy v originále. Výchozí text totiž představuje Vincenta 

jako stoprocentního ateistu, který, ačkoli už příliš nevnímá původní význam používaných 

sprostých slov, si stále uvědomuje původ citoslovcí proboha či ježišikriste a nikdy by je 

nepoužil, protože by to neodpovídalo jeho smýšlení. Ostatně sám říká: O123: Parce que moi je 

dis des gros mots quand je veux. Je ne les dis qu’une fois si je veux et j’ai peur ni des lignes, ni des microbes 

et ni du bon Dieu. J62: Protože já si říkám sprostý slova kdy se mi zachce a kolikrát se mi zachce! A nemám 

strach ani z čar ani z bacilů ani z pánaboha! 

 

 Marie je úzkoprsá katolička a je permanentně vyděšená. Buď ze strachu, že něco 

zapomněla, anebo z všudypřítomného pokušení. Je spíš starší, s čímž souvisí i její mírná 

naivita. Působí křehce a tak trochu mimo, dokáže ale překvapit občasnou bystrou, úsečnou 

a tvrdou odpovědí. Nemluví jako teenager, ale rozhodně nepůsobí strojeně a knižně jako 

Blanche. Na rozdíl od Vincenta, který nadávkami v podstatě vyplňuje „prázdná místa“ ve 

větě, se Marie svými náboženskými průpovídkami neohání naprázdno. Proto je třeba 

užívat odpovídající výrazy, a ne je komolit a zesměšňovat. I Marie však podlehne a svou 

mluvou, myšlenkami či jednáním se občas prohřeší proti své víře. 

O85: 

Blanche : Et comment on appel une personne qui a raté ses études ? 

Marie : Un taxi. 

J43: 

Blanche: A jak se říká osobě, která zmeškala svá studia? 

Marie: Šofér taxi! 

Janeček ve většině případů správně užívá označení taxikář (např. J5: No, já, už jsem vám 

řikal, já jsem taxikář.), které oproti šofér taxi nepůsobí těžkopádně. Ačkoli to říká Marie (a 

v jednom případě také Vincent: J18: Takže Vincent. (Ukazuje číslo trička) Velikost "M", 

54 let, šofér taxi.), replika musí působit jako facka, kterou Vincent od starší dámy dostane. 

Odpověď nemůže pokulhávat a působit zastarale, směšně. 

P: Taxikář. 

 

O24-27: Oh vous savez moi je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer, 
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mais personnellement tout va bien. […] Doux Jésus à tous les coups j’ai oublié de fermer le robinet de la 

cuisine ! Oh seigneur, ça va être l’inondation quand je vais rentrer. […] Mademoiselle je suis arrivée après 

ces messieurs et cette dame mais ils ont la gentillesse de me laisser passer en premier car il est fort possible 

que je sois partie de chez moi sans avoir fermé correctement mon gaz, et peut-être aussi mon eau. […] Mon 

Dieu si j’ai tout laissé ouvert chez moi, le gaz, l’eau, l’électricité, bonjour les factures. […] C'est-à-dire qu’il 

ne fait pas chaud chaud. 

J14-15: Víte, já jsem tady za jednu kamarádku, která se nemůže hýbat, ale osobně, osobně já jsem naprosto v 

pořádku. […] Můj ty Kriste, já určitě zapomněla zavřít kohoutek v kuchyni! To bude, matičko skákavá, to 

bude potopa až se vrátím! […] Slečno, já jsem přišla tady po těchto pánech a této dámě, ale oni byli tak 

laskaví a pustili mě před sebe protože je velmi pravděpodobné, že jsem odešla z domu a nezavřela plyn a 

možná ani vodu. […] Můj ty Bože, jestli já jsem nechala doma všechno otevřený, plyn, vodu, elektriku, no 

tak to, potěš tě Pánbu Svatej Floriáne, to bude účet! […] No tak...že by tady bylo zrovna vedro... 

Český překlad není konzistentní. Jednou používá hovoré koncovky, jindy postava hovoří 

spisovně. Také slovosled a rytmus nepůsobí vždy autenticky. 

P: Víte, já jsem přišla tady kvůli jedné známé, která nemohla přijít osobně, ale sama jsem v naprostém 

pořádku. […] Ježišikriste, určitě jsem zapomněla zavřít kohoutek v kuchyni! Pane smiluj se, to bude 

povodeň, až se vrátím. […] Slečno, dorazila jsem až po těchto pánech a po této paní, ale jsou tak hodní a 

nechají mě jít jako první, protože je dost možné, že jsem doma pořádně nedovřela plyn, a možná i vodu. […] 

Můj ty Bože, jestli jsem doma nechala všechno otevřené/puštěné, plyn, vodu, elektřinu, no to nechci vidět, to 

bude účet. […] Jenže ono není úplně nejtepleji/kdovíjaké teplo/teploučko. 

 

 Fred je postarší vážený muž. Je galantní a moudrý a váží každé slovo. Jakmile se 

však projeví jeho tiková porucha, je jako vyměněný – vykřikuje sprostá slova, ukazuje 

obscénní gesta. Oproti Vincentovu neškodnému zaklení jsou vulgarity, které z Freda 

padají, dosti peprné. Ačkoli si toho je vědom, nedokáže s tím nic dělat, a tím spíš se cítí 

provinile a vyčerpaně pokaždé, když nějakou nadávku řekne. Janeček většinou udrží 

Fredovu serióznost, ale někdy mu vnucuje hovorou češtinu, čímž se stírá propastný rozdíl 

mezi jeho vyjadřováním na úrovni a projevy jeho nemoci. 

O7: Je rêvais d’être avocat ! (Vincent se marre) Avocat. Ah j’aurais adoré faire des belles phrases et des 

effets de manches pour défendre des innocents injustement condamnés, mais avec ma maladie vous 

imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crise en pleine plaidoirie ? 

J5: Jsem snil být advokát. (Vincent se směje) Advokát. Býval bych moc rád krasořečnil a hájil nespravedlivě 

odsouzené, ale s mojí nemocí? Dovedete si představit reakci soudců na advokáta, na kterého by to přišlo 

během obhajoby? 

Odpovídající styl mluvy a velmi pěkné řešení za faire des belles phrases et des effets de 

manches. 
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O9: Non. J’ai failli une fois et puis finalement ça ne s’est pas fait, Isabelle. Elle a dû avoir peur que j’insulte 

le curé au moment de dire oui, remarquez au fond je la comprends ; moi-même à sa place, j’aurais peut-être 

renoncé aussi. C’était pas facile pour elle, pour sa famille, pour les enfants à venir, pour les amis, enfin 

bref… (Très ému, il essuie ses lunettes) c’était pas facile. Et vous avez des enfants ? 

J7: Ne. Jednou málem, ale nakonec k tomu nedošlo. Isabela. Asi měla strach, že bych vynadal knězi ve 

chvíli, kdy bych měl říct ANO. Podívejte, já jí nakonec chápu, já, na jejím místě, taky bych to byl asi vzdal. 

Nebylo to pro ní jednoduché, pro její rodinu, pro děti, které by časem přišly, pro přátele, no zkrátka...(Dojatý 

si utře brýle) nebylo to jednoduché. 

 

O68: Non, et bien moi je ne suis pas d’accord. Vous savez, rares sont les personnes qui comprennent mon 

problème. Mais un jour j’ai pris un « coup de bite ! » … non un taxi, évidemment au bout de 2 minutes je 

l’ai traité de tous les noms d’oiseaux. Heureusement pour moi, la veille il avait vu un reportage à la télé 

sur le sujet. Du coup il m’a posé mille questions sur ma maladie mais aucune n’était déplacée et nous 

avons eu une conversation tellement intéressante du point de vue humain que j’en étais arrivé à souhaiter 

qu’il y ait des embouteillages … pour que ça dure le plus longtemps possible. 

J35: Ne, tak to já nesouhlasím!Víte, jen málo lidí chápe můj problém, ale jednou jsem chytil takového 

"Čuráka"...ne, tedy taxíka samozřejmě chci říct a během pár minut jsem ho nazval všemi jmény božími, toho 

taxikáře. Druhej den o tom byla v televizi dokonce reportáž. Ten mně položil tolik otázek na téma mojí 

nemoci a žádná nebyla mimo! Byla to po lidský stránce tak zajímavá diskuse, že jsem si nepřál nic jiného, 

než věčné zácpy, aby podobné rozhovory trvaly věčně! 

K neodpovídajícímu stylu se přidává i nepochopení originálu (viz vyznačená místa). 

P: A to si zase dovolím nesouhlasit já. Víte, je jen velmi málo lidí, kteří můj problém dokážou pochopit. Ale 

jednou jsem si objednal „super kuřbu!“ … totiž ne, taxi, a samozřejmě, že do dvou minut jsem na taxikáře 

vychrlil snad všechny nadávky. Naštěstí pro mě viděl den předtím o nemoci nějaký pořad v televizi. Tak 

se mě vyptával na nejrůznější věci týkající se mého problému, a všechny jeho otázky byly plně namístě. 

Byl to tak zajímavý a lidský rozhovor, že jsem si dokonce přál, abychom uvízli v zácpě…, aby trval co 

nejdéle. 

5.3.6 Scénické poznámky 

Scénické poznámky jsou důležitou součástí každého divadelního textu. Režisérovi a 

hercům poskytují informace o prostředí, v němž se hra odehrává, o atmosféře, která 

v jednotlivých situacích panuje, a dotvářejí charakter jednotlivých postav. Většinou nejsou 

zahlceny žádným skrytým významem či dvojsmyslem, z tohoto hlediska nejsou tedy nijak 

obtížné na překlad. Bývají však velmi přesné a od překladatele se vyžaduje, aby tuto 

přesnost dodržoval, a zachoval tak původní sdělení textu, s nímž divadelníci mohou dle 

potřeby operovat. 
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Janeček však už při překladu přistupuje k textu jako režisér (viz rozhovor v Příloze 

2), to znamená, že do překladu promítá svou představu toho, jak by hru sám režíroval: 

někdy poznámky poupraví, jindy jsou oproti originálu příliš vágní, občas si nějakou přidá, 

nebo ji naopak vyškrtne. Nestává se tedy nestranným zprostředkovatelem původního textu, 

ale předkládá již určité (inscenační) pojetí hry. 

O2: Derrière une grande bibliothèque avec divers livres et bibelots. Un seul fauteuil est occupé… par Fred. 

A ses pieds un vieux cartable en cuir. 

J3: Vzadu velká knihovna plná knih a tretek. Jediná židle je obsazená...Fredem. U nohou mu leží stará 

kožená aktovka. 

Označení tretky má na neutrální bibelots až příliš hanlivý podtón. Na divadelnících je, 

jestli čekárnu vyzdobí esteticky zdařilými předměty, nebo „krámy“. Stejně tak není 

specifikováno, zda je Fredova aktovka ledabyle pohozená, spadlá, otevřená či zavřená, 

pouze informace, že tu je. Fauteuil se častěji překládá22 jako křeslo, neboť má oproti 

obyčejné židli loketní opěrky. 

P: V pozadí velká knihovna s různými knihami a dekoračními předměty. Pouze jedno křeslo je obsazené… 

sedí v něm Fred. U nohou má starou koženou aktovku. 

 

O2: Entre Vincent, cinquante ans, jogging et basquettes. 

J3: Vejde Vincent, padesát čtyři let, jogging, basketka. 

Překlad zde upřesňuje věk, což autor dělá až ve chvíli, kdy se Vincent sám představuje (je 

také možnost, že sám autor si nevšiml, že se čísla liší a Janeček pouze sjednocuje). 

Následující popis oblékání je však zavádějící. Jogging evokuje běžecké kalhoty, autor však 

má na mysli obyčejné tepláky. Basketka není obuv odvozená od basketbalu (jako tomu je 

v případě tenisky od tenisu), nýbrž pokrm z kuřecích řízků23. 

P: Vstoupí Vincent, padesát let, tepláky a tenisky. 

 

O2: Vincent : Bonjour (Fred le salue de la tête) 

J3: Vincent: Dobrý den (Fred kývne) 

Český překlad nespecifikuje důvod Fredova kývnutí. Jelikož poznámka následuje okamžitě 

po Vincentově pozdravu, je v podstatě jisté, že Fred nově příchozího zdraví, víme, že si 

                                                 
22 Fauteuil. In Treq: Databáze překladových ekvivalentů [online]. [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: 

http://treq.korpus.cz/index.php. 

23 Kuřecí basketky. In Lenkovo recepty [online]. [cit. 2018-12-19]. Dostupné z: 

www.recepty.lenkovo.net/drubez/kureci-basketky/. 
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stále pročítá své papíry/luští křížovku, a existuje možnost, že kýve souhlasně na něco, co 

se zrovna dočetl/že mu vycházejí písmena do mřížky. Vincent totiž dál pokračuje 

monologem o svém překvapivém sportovním výkonu, který by teoreticky Fred začtený do 

papírů nemusel vnímat. 

P: Vincent: Dobrý den (Fred kývne na pozdrav) 

 

O10-11: (Blanche, lingettes à la main nettoie les accoudoirs des fauteuils) […] (Elle ouvre son vanity, en 

sort une lingette et nettoie son siège avant de s’asseoir) […] (elle prend son savon) […] (Elle se dirige vers 

la salle d’eau) 

J7: (Blanche, v ruce ubrousky, pečlivě otírá židle. […] (Otře židli a posadí se. […] (Vyndává z kabelky 

mýdlo a odchází) 

Ve francouzštině je přesně do detailu popsáno, co Blanche postupně dělá, čímž jsou dané 

už první náznaky její povahy. Janeček však nastolený postup nedodržuje, její činnosti 

zestručňuje a pořadí jednotlivých (nedostatečně konkrétních) úkonů prohazuje dle svého 

uvážení. 

P: (Blanche s vlhčenými ubrousky v ruce otírá opěradla křesel) […] (Otevře toaletní tašku/kufřík, vyndá z ní 

jeden vlhčený ubrousek, otře své místo a posadí se) […] (vezme/vyndá své mýdlo) […] (odchází do 

umývárny/koupelny) 

 

O16: (elle fait une petite grimace en passant la revue du bout des doigts) 

J10: (Podá jí časopis špičkami prstů.) 

Janeček vynechává Blanchino ušklíbnutí, navíc spojení du bout des doigts nepřekládá 

vhodným ekvivalentem. 

P: (uchopí časopis jen konečky prstů a podá jí ho. Ušklíbá se u toho.) 

 

O19: (il se gratte les parties) « ‘culé ! » 

J11: (Škrabe se na zadku) "Prdel vody!" 

Ačkoli je řešení originální, nelze uplatnit bez přidání Mariiny reakce na zmínku o vodě 

(viz výše), které by však narušilo průběh hry, neboť teprve o pár vět později se poprvé 

projeví druhá z Mariiných poruch, a to při Vincentově replice „Vous voyez quand on a les 

clefs pour décoder, tout est simple“ – Marie se vrhá na svou kabelku a hledá své klíče, 

načež následuje její „přiznání“, že pravděpodobně nechala doma otevřenou vodu a plyn. 

Proto bude lepší držet se originálu. 

P: (škrábe se v rozkroku) „Čuráku! / Čurine! / Kokote!“ 
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O21: Arrivée de Bob. Il reste prostré à l’entrée de la salle d’attente. 

J12: (Přichází Bob. Zůstane stát vysílený u dveří) 

Český překlad je už interpretací Bobovy reakce na zjištění, že podlaha čekárny je plná čar. 

Ve francouzštině však „pouze“ ztuhne. 

P: Vstoupí Bob. Zůstane stát celý zkamenělý/ztuhlý u vstupu do čekárny. 

 

O24: (Il se dirige vers le distributeur d’eau) 

J14: (Jde ke džbánu s vodou) 

Překladatel pravděpodobně předpokládá, že divadla si nebudou moci dovolit tento luxus a 

nabízí levnější variantu, která však na čekárnu světoznámého a úspěšného psychologa 

působí nevěrohodně. 

P: (jde k automatu na vodu) 

 

O25: Une assistante, en blouse blanche, sort du bureau du professeur 

J14: Z ordinace profesora vejde sestřička 

Sternova spolupracovnice se stará zejména o administrativní záležitosti (viz konec hry24) a 

hraje s ním jeho hru na opožděný let (předstírá, že se mu snaží dovolat). Vzhledem 

k francouzské volbě slova assistante, a ne infirmière, k ustálené představě o kostýmu 

sestry a k následující záměně za doktora Sterna25 navrhujeme překládat ekvivalentem 

asistentka. 

P: Z profesorovy pracovny vyjde asistentka v bílém plášti. 

 

O43: Blanche : Oh là là, le ver solitaire quelle horreur ! 

J23: Blanche: Ach Bože ne! (Marie se pokřižuje) 

Překladatel opět vkládá postavě do úst něco, co by neřekla, ale alespoň situaci doplňuje o 

logickou reakci další z postav (návrh řešení již výše). 

 

O52: Lili : Eh attendez là on lève la main pour décider si on va voter, ou on vote déjà pour savoir qui est 

d’accord pour qu’on puisse se prêter de l’argent avant que tout le plateau ne soit vendu ? (Tous s’apprêtent à 

reprendre le jeu) Eh attendez là on lève la main pour décider si on va voter [...] 

J28: Počkejte, zvedáme ruku, jestli budem hlasovat nebo aby jsme věděli kdo je pro půjčování peněz ještě 

než se všechno vyprodá? (Všichni se připravují na hru) Počkejte, zvedáme ruku [...] 

                                                 
24 O150: Fred : Tenez vous pouvez les donner à taper et envoyez le tout à mon bureau à Vienne. […] 

Assistante : mardi nous serons à Barcelone, séance à quinze heures trente, vous vous souvenez ? 

25 O25: Pardon. Vous êtes le docteur Stern? – Non, je suis son assistante. 
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Hra je již v plném proudu, všichni chtějí ignorovat Lilinu poznámku a pokračovat ve hře, 

ovšem ta se kvůli svému tiku nenechá odbýt a svou větu opakuje. 

P: Počkejte, teď zvedáme ruku, abychom rozhodli, jestli se bude hlasovat, anebo už hlasujeme, abychom 

věděli, kdo je pro, aby se pujčovaly peníze, než se všechno rozprodá? (Všichni se chystají pokračovat ve hře) 

Počkejte, teď zvedáme ruku [...] 

 

O62: Bob : Moi j’aime pas trop les mots croisés parce que c’est mal foutu. Pourquoi ils ne font pas des grilles 

avec des cases noires placées au même endroit de chaque côté, hein pourquoi ? (tous le regardent avec l’air 

désintéressé) 

J32: Bob: Já moc křížovky nemiluju. Proč nedělají mřížku s černejma políčkama z každý strany, no proč?! 

(Nikoho to nezajímá) 

V Janečkově verzi postavy ani nezvednou hlavu od hry, kdežto originál naznačuje, že se na 

něho sice podívají, ale bez zájmu, otráveně. 

P: (všichni se na něho koukají s nezájmem v očích) 

 

O68: (Silence, tout le monde est ému, très ému. Lili écrase une larme. Blanche tend la boîte de kleenex à 

Vincent puis Vincent donne le kleenex à. Lili. Marie fait signe à Lili de prendre un deuxième mouchoir, ce 

qu’elle fait. Elle se mouche deux fois.) 

J35: (Všichni jsou dojati. Lili utře slzu. Blanche podá Vincentovi Kleenex, ten ho podá Lili. Marie jí ukáže, 

aby si vzala dva. Lili to udělá. Utře se dvakrát) 

Český překlad opět není kompletní, přejímá výrazy z francouzštiny, ačkoli v češtině 

nejsme zvyklí značku explicitně uvádět, a nepřekládá přesně.  

P: (Ticho, všichni jsou dojati, velmi dojati. Lili utře slzu. Blanche podává Vincentovi krabici s kapesníky, 

Vincent ji podává Lili. Marie jí ukáže, aby si vzala ještě jeden kapesník, což Lili taky udělá. Dvakrát se 

vymrká.) 

 

O84: 

Vincent : Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste plus que vous. (en lui massant les épaules) 

Marie : (énervé prend dans son sac un objet anti-agression et l’applique sur la main de Vincent) 

J43: 

Vincent: Maruško, krásná moje, milá Maruško, tak teď už je to jenom na vás...(Masíruje jí ramena) 

Marie: (Znervózní, sáhne do kabelky, vyndá antispray a postříká Vincentovi ruce) 

Kdyby byla Marie nervózní, nedokázala by tak odhodlaně jednat. Navíc un objet anti-

agression bude spíš paralyzér než pepřový sprej, který se při sebeobraně aplikuje do očí.  

Antispray z českého překladu ve skutečnosti označuje věci voděodolný přípravek. 

P: Marie: (vytočeně vytáhne z kabelky paralyzér a přiloží ho k Vincentově ruce) 
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O102: (elle secoue les mains à la façon de Blanche) 

J52: (Zaklepe rukama jako to dělá Blanche) 

Český překlad je zavádějící. Pod slovesem klepat si lze představit bubnování do rytmu, 

klepání na dřevo, třesoucí se ruce nervozitou, anebo třást dlaněmi ve vzduchu. Vzhledem 

k Blanchině tiku a francouzskému originálu jde o poslední možnost. 

P: (mává rukama/ořepává si ruce jako to dělá Blanche) 

5.3.7 Slovní hříčky 

Slovní hříčky spolu s komickými situacemi tvoří podstatu celé hry. Bez nich by 

žádné komično nevzniklo, a dokonce napomáhají hladkému předání hlavního sdělení hry 

(viz 4.2.1). Ne vždy se však díky rozdílnému fungování výchozího a cílového jazyka 

podaří zachovat daný vtip, aniž by překladatel musel přikročit k substituci či kompenzaci. 

Slovní hříčky mohou být na první pohled nepostřehnutelné, je tedy třeba číst bedlivě, aby 

překladatel svou nepozorností neochudil cílový text o skryté významy. 

 

Překlad vlastních jmen je obecně, nejen u divadelních textů, stále velmi 

problematická otázka. Někdy je třeba zachovávat původní znění jména, které tak 

dokresluje celou atmosféru, jindy je lepší zdomácnění, zejména v případech, kdy jméno 

nese hlubší význam související s charakterem postavy. Tak tomu je i u dvou protagonistů 

Baffieho hry: Blanche a Vincenta. Janeček ve všech případech zachovává francouzské 

znění jména, ochuzuje tím však diváky o několik vtípků. Autor si totiž dává záležet i na 

těch nejmenších detailech a jeho hra Toc toc je dokonalým příkladem pečlivé 

propracovanosti a propojenosti. Jak víme, Blanche má obrovský strach z onemocnění a 

velmi dbá na čistotu, je oblečena do bílého, pracuje v laboratoři a její jméno znamená bílá. 

V češtině existuje přesný ekvivalent: Běla. Považujeme proto nahrazení českým 

ekvivalentem za vhodnější řešení. Ve druhém případě to je složitější, neboť autor si 

pohrává se zvukovou podobností jména Vincent a číslovek vingt a cent: O33: Donc Vincent (il 

montre son tee shirt « 20-100), 54 ans, taxi. Český překlad zachovává jméno Vincent, tudíž nelze 

tento vtip uplatnit, a v dané scéně zazní nepochopitelné a naprosto nesouvisející: J18: Takže 

Vincent. (Ukazuje číslo trička) Velikost "M", 54 let, šofér taxi. Jiné překlady si k zachování vtipu 

dopomohly změnou jména (např. italština Kamilo – „K-1000-O“, španělština Emilio – „– -
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1000-&-Oh“), v češtině je takové řešení také možné: Maxmilián – Max-1 000 0Á0 / Max-1 

000 000-án). 

 

Co se týče slovní hříčky v názvu, o té jsme diskutovali osobně s překladatelem (viz 

Příloha 2). Navrhujeme řešení Ťuk ťuk, které v sobě spojuje jednak citoslovce klepání, 

jednak poklepání si na čelo ve smyslu, že je někdo blázen, jednak jednu z tikových poruch 

– echolalii. 

 

O36: 

Vincent : C’est marrant je la connais pas votre copine, mais je suis sûre qu’elle vous ressemble comme deux 

gouttes d’eau ! 

Marie : Oh mon eau ! 

J20: 

Vincent: No ne, to je zvláštní, já tu vaší kamarádku vůbec neznám, ale jsem si jistej, že se jedna druhý budete 

asi podobat jako kapka vody kapce vody, co?! 

Marie: Ach Bože, moje voda! 

Český ekvivalent francouzského přísloví ressembler comme deux gouttes deux je podobat 

se jako vejce vejci. Doslovný překlad působí uměle, proto je vhodnější pokusit se narážku 

na Mariin problém zachovat v jiné formě: 

P: 

Vincent: To je vtipné, sice vaši přítelkyni neznám, ale jsem si jistý, že jste si podobné jako vejce vejci! 

Marie: Ach ne, vždyť já si ráno vařila vejce a určitě jsem zapomněla vypnout sporák! 

 

O40: Et c’est quoi votre couleur ? Lili : Gris. Gris. [...] j’espère que ça va me porter chance (elle rit). 

J22: A vaše barva? Lili: Šedá. Šedá. [...] věřím, že mně přinese štěstí (Směje se). 

Autor si pohrává s homonymií zopakování výrazu pro šedou barvu a označení amuletu 

amulette (= grigri). V češtině slovní hříčku zachovat nelze, jistou možností by byla změna 

barvy, která však úplně neodpovídá principu Liliina opakování26: 

P: Lili: Purpur. [...] třeba se mi dostane rozhřešení. (směje se) 

 

O56: 

Blanche : C’est vrai que vous êtes verni. 

                                                 
26 Viz např. v replice: O110-111: Vincent : Lili, répétez après moi : Bora-Bora. Lili : Bora-Bora 

(geste de Vincent) Bora-Bora. [...] Miou-Miou. Miou-Miou. [...] Baden-Baden. Baden-Baden. Vincent : Non, 

ça ne marche pas. 
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Fred : Ecoutez si j’étais marié, je m’inquièterais. 

J29: 

Blanche: Vy máte štěstí! 

Fred: Kdybych byl ženatej tak bych znervózněl. 

Francouzské verni je dvojsmyslné. Z českého překladu je patrný pouze odvozený význam 

mít štěstí. Původní význam je však být lesklý, případně kluzký, tedy nechat po sobě stéct 

všechny problémy, tím pádem mít štěstí. Autor zde tedy Blanchino nevinné konstatování 

Fredovými ústy obrátí v sexuální narážku – žena lichotící muži, aby ho okouzlila a dostala 

se k jeho penězům. 

P: Blanche: Vy se teda za štěstím honit nemusíte. 

 

O79: Blanche : Le docteur va aussi entendre parler de moi, croyez moi. J’ai beau détester les virus, je vais lui 

pourrir son site internet en expliquant en détail la façon dont il se moque de ses patients, vous allez voir. 

J40: A o mně taky ještě doktor uslyší, věřte mi! Má nenávist k virům mně byla na nic. Já mu internet zanesu 

informacema jak si střílí z pacientů, to ještě uvidíte! 

Autor si pohrává s rozšířeným významem slova virus z oblasti biologie do oblasti 

technologie – počítačový virus. V českém překladu není spojitost mezi oběma významy 

jasná. 

P: O mně taky ještě uslyší, to si pište. Viry sice nesnáším, ale tu jeho webovou stránku mu zaneřádím tak, že 

bude koukat. Dopodrobna tam vypíšu, jak pan doktor na své pacienty z vysoka kašle. 

 

O80: 

Bob : Ben c’est simple, au départ tout le monde se présente, expose son problème et ensuite on travaille sur 

chacun, par plage. 

Fred : Par plage ? 

Bob : Ben oui pendant quelques minutes tout le groupe se focalise sur une personne. Pardon pour 

l’expression mais c’est un peu comme une tournante. 

J41: 

Bob: Ale to je jednoduchý, nejdřív se všichni představěj a pak se dělá na každym postupně. 

Fred: Postupně "dělá"?! 

Bob: No jo, na nějakou dobu se celá skupina vrhne na jednoho člověka. Omlouvám se, ale tak trochu jako 

takovej skupinovej sex. Jako takovej kolotoč. 

Janeček dialog oproti originálu obohatil o narážku na hovorové vyjádření milostného aktu, 

čímž dodal vtipnější ráz celému vtipu o skupinovém sexu. 

Stejně jako v následujícím případě, kdy dotáhl do důsledku slovní hříčku s příslovím házet 

klacky pod nohy: 
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O81: Ca c’est vrai, un groupe qui se tire dans les pattes en général ça le fait 

pas trop. 

J42: To je pravda, skupina, která si hází klacky pod nohy daleko nedojde. 

 

Ovšem v tomto případě jasnou a přeložitelnou (dokonce dvěma způsoby) hru se slovy 

vynechal: 

O83: Pour une fois vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Réfléchissez. Si vous ne le faites pas pour 

vous, faites le pour le groupe. 

J42: No! Pro jednou! Pro jednou si ruce nemejte! Když ne pro sebe, udělejte to pro skupinu! 

P: Pro jednou si nad tím nemůžete umýt ruce / Tentokrát to nepůjde jen tak spláchnout. Popřemýšlejte 

o tom. Když to neděláte pro sebe, udělejte to aspoň pro skupinu. 

 

O92: Allez accrochez-vous Fred, essayer de vous concentrer. 

Fred : de tomate ! 

J47: No tak, Frede, jedem! Zkuste se soustředit! 

Fred: "Rajčatovej džus!" 

Sloveso se concentrer navozuje Fredovi familiární výrazy pro označení hlupáka.27 

V češtině by se nabízela familiární nadávka paštiko!, případně tvarová podobnost ovoce 

s jistými částmi lidského těla a narážka na způsob úpravy dané potraviny: 

P: No tak, Frede, snažte se, zkuste se koncentrovat. 

Fred: Paštiko! / Banáne! / Okurko! 

 

O95: Les dalmatiens ? 

Vincent : … cent … déconner (petit rire) ?! Et pourquoi pas les nains de Blanche 

Neige pendant que tu y es ?! 

J48: Dalmatinci? 

Vincent: ...sto...ah, jenom blbnu! (Směje se) Proč ne trpajzlíci od Sněhurky, když už jsme u toho?! 

Otázka míří na disneyovskou pohádku 101 dalmatinů. Český výraz dalmatinci může být 

pro diváka nesrozumitelný a z Vincentovy odpovědi se vytrácí narážka na jeho „hlášku“. 

Vzhledem k nemožnosti použití stylově odpovídající hlášky i v této situaci, navrhujeme 

alespoň zachování narážky v následující podobě: 

P: Dalmatinů? 

Vincent: Sto… posral (zasměje se)! A proč ne rovnou Sněhurčiny trpaslíky, když už jsme u toho? 

 

                                                 
27 Tomate. In Centre nationale de ressources textuelles et lexicales: Trésor de la langue française 

[online]. [cit. 2018-10-24]. Dostupné z: http://www.cnrtl.fr/definition/tomate. 
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Podobná hrozba nesrozumitelnosti pro diváka je i v následující zkoušce od Freda: 

O95: Les péchés capitaux multipliés par les travaux d’Hercule, divisés par les Dalton. 

Vincent : Sept fois douze divisés par quatre, vingt et un, fastoche. 

J49: Kapitální hříchy násobené Herkulem a dělené Dantonem? 

Vincent: Sedmkrát dvanáct děleno čtyřma, jednadvacet. Hračka! 

Český překlad není dostatečně konkrétní, a navíc (patrně nedopatřením) zaměňuje jména 

(bratři Daltoni jsou padouši z komiksu Lucky Luke a Georges Danton byl vůdčí osobností 

během rané fáze Velké francouzské revoluce). Vincentův výpočet je proto nesrozumitelný 

a neodpovídající. 

P: Smrtelné hříchy krát Herkulovy úkoly děleno bratry Daltony. 

Vincent: Sedm krát dvanáct děleno čtyřmi, dvacet jedna, pohodička. 

 

Během Vincentových tří minut se Lili zeptá na Ludolfovo číslo (Vincent se ve stresu 

neovládne a samozřejmě řekne správnou hodnotu). Když se na konci snaží zjistit, kdo svůj 

tik přemohl a v jakém okamžiku, Fred přijde na to, že Lili řekla PI jen jednou. Vincentova 

teorie zní, že Lili je příliš slušná na to, aby vykřikovala pipi, tedy hovorový výraz pro 

močení. Fred Lili ozkouší a zeptá se jí na další písmeno v abecedě po J, Lili bez váhání 

odpovídá K-K, což zní jako caca, tedy hovorový výraz pro konání velké potřeby. První 

část by byla možná nahradit Eulerovým číslem, označovaným písmenem E. Janeček při 

první zmínce π nahrazuje druhým označením, tedy Ludolfovým číslem, a nechává je Lili 

říci dvakrát, Fred se tedy na konci nemá na co odkazovat a následný dialog o Liliině 

slušnosti působí nejasně. 

O96, 139-140: 

Lili : PI ? 

Vincent : 3,14116. [...] Et ben moi je sais pourquoi elle a pas répété PI. [...] Mais réfléchissez, si Lili avait 

répété PI, ça aurait donné « PI PI » et elle est bien trop polie pour dire un truc pareil. CQFD ! [...] 

Fred : Dans l’alphabet quelle est la lettre qui vient juste après le J ? 

Lili : K – K ? 

Vincent : OK, autant pour moi, j’ai rien dit. 

J49, 70-71: 

Lili: Ludolfovo číslo! Ludolfovo číslo! 

Vincent: 3,14116. [...] Já vím proč neopakovala Pí?! [...] No ne, přemejšlejte! Kdyby Lili opakovala 

Ludolfovo číslo, Pí bylo by to Pi...Pi (Gesto), a na to ona je moc slušná, než aby řekla něco podobnýho! [...] 

Fred: V abecedě jde které písmeno hned po J? 

Lili: K? K? 

Vincent: Já myslim taky. Nic jsem neřekl. 
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Janeček předpokládá, že když herec správně pochopí jeho záměr, vznikne tu dvojsmysl 

s pí(ča). Pro jistotu to ještě doplní gestem. Navrhujeme proto řešení s Eulerovým číslem 

P: Lili: E? 

Vincent: 2,71828. [...] Já vim, proč nezopakovala E. [...] Zamyslete se přece, kdyby Lili zopakovala E, tak by 

to dalo „E-E“, ale ona je moc slušná na to, aby podobnou věc říkala. 

Fred: Které písmeno v abecedě následuje po J? 

Lili: K-K? 

Vincent: Ok, moje chyba, jako bych nic neřekl. 

 

O101: Ah non mais elle, elle est pire que moi. Elle peut même pas se concentrer dix secondes. 

J52: Ne, ona je horší, než já! Nemůže se soustředit ani na pár vteřin! 

Normálně by Janečkovo řešení bylo zcela v pořádku. Výrazy jako une seconde, juste deux 

minutes, dix secondes se nemusí vždy překládat doslovně, ale lze je nahradit synonymy 

chviličku, malý moment, vteřinku apod. Zde se však Vincent odkazuje na svůj výkon (O97: 

Moi la calculette vivante je peux pas me concentrer plus de dix secondes !) a v jeho 

případě není dané číslo vyřčené jen tak náhodou. Proto je v obou momentech potřeba 

překládat doslovně. 

P: Ne vážně, ona je horší než já. Nedokáže se soustředit ani deset vteřin. 

 

O115: 

Marie : Ah non !!! Mais vade retro satanas ! 

Vincent : Méfiez-vous, je comprends le latin vous savez. Ca veut dire « regarde dans ton rétro sale pétasse 

!». 

J58: 

Marie: Ach ne!!! Ale Vade retro satanas! 

Vincent: Dejte si pozor! Já latinsky rozumim, víte?! To znamená "Podívej se do svýho špinavýho zpětnýho 

zrcátka, děvko!". 

Ve francouzštině je hra se slovy retro (latinsky) a rétro (francouzská zkratka pro zpětně 

zrcátko – rétroviseur). V češtině se hříčka ztrácí a není jasné, proč Vincent mluví o 

zpětném zrcátku. Navrhujeme vyjít z latisnkého frazému a zachovat přímý odkaz na něj. 

P: Dejte si bacha! Víte, já latinsky rozumím. Znamená to „dělej mi to zezadu, ďáble!“ 

 

O119-120: 

Tous : Allez Bob. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vas-y. (Marie chante « Alleluia » puis « Oh happy days ») 

J67: Do toho, Bobe! Do toho! Do toho! Do toho! Do toho!!! Dělej! (Marie zpívá "Aleluja" a potom "Oh 

happy days") 
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Celá hříčka v aliteraci slabik slov allez a allelluia. V českém překladu se tento motiv 

ztrácí. Proto by bylo vhodné pořadí písní prohodit, anebo nahradit Aleluja za Hosana. 

 

O122: Satan sort de ce corps ! 

Vincent : Vous avez raison, Satan m’habite ! 

J62: Satane, opust toto tělo 

Vincent: Tak to máte pravdu! Satan ve mně bydlí! 

Poslední dvě slabiky Vincentovy repliky ve francouzštině zní stejně jako ma bite, tedy 

moje péro, čímž se Vincentovi opět podaří Marii rozhodit. Český překlad je doslovný a 

vtip se vytrácí, ačkoli je možné sexuální narážku naznačit jasněji: 

P: Satan je hluboko ve mně. 

 

Když Vincent nabídne Marii odvoz taxíkem zdarma, Bob si z nich utahuje, že jednou 

skončí jako pár, na což Vincent vtipně reaguje: 

O144: Non c’est juste un coup comme ça en copains. 

J: Ale ne, to je jen taková služba bližnímu! 

Ačkoli význam francouzského výrazu un coup en copains se významově podobá spíše 

úslovím přátelé s benefity či kamarád taky rád, Janečkovo řešení je dobré, neboť jde stále 

o vtip mířený na Mariino vyznání. 

5.3.8 Formální stránka a interpunkce 

Z výše citovaných úryvků českého překladu vyplývá a v odpovědi z e-mailové 

konverzace (viz 5.2) si je možné všimnout, že se v celém textu vyskytuje značné množství 

pravopisných chyb a chyb v interpunkci. Nemáme zde na mysli hovorové výrazy 

jednotlivých postav; jakými výrazovými prostředky bude vyjádřena hovorovost, je na 

překladateli, který se rozhoduje na základě originálu. Poukazujeme na Janečkovy 

prohřešky proti pravidlům českého pravopisu – četný výskyt by jsme místo bychom, chyby 

v psaní čárek a ve shodě přísudku s podmětem. Text je také plný překlepů, které jen 

potvrzují překladatelovu nepečlivost. Podobně jako u scénických poznámek, které nejsou 

v textu odlišeny kurzívou, jak je tomu u divadelních textů běžné. Překladatel je pouze 

ohraničuje závorkami. Zaráží nás Dilia jako agentura mající na starosti právě správu a 

propagaci divadelních a literárních děl, tuto otázku vůbec neřeší. Texty, které jsou uloženy 

do databáze a na požádání obdržitelné, neprocházejí redakčním čtením, na rozdíl od 

nakladatelstvími publikovaných knih. 
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Sám Janeček si je svých slabostí v tomto ohledu vědom, ale omlouvá je tím, že „na 

čárky nikdo z divadelníků nekouká“ (parafráze odpovědi během rozhovoru – viz Příloha 

2). S velkou pravděpodobností tomu tak opravdu je. 

Osobně si myslíme, že ač jde o texty určené především divadelníkům, kteří ho 

během nastudovávání mohou různě měnit – krátit či přepisovat, měly by mít určitou 

jazykovou a formální úroveň. Z úcty k autorovi i k těm, kdo s textem přijdou do styku. 

 

5.4 Zhodnocení překladu 

Krátce jsme představili jednotlivé překladatelské problémy a vždy na několika 

příkladech ukázali, jakým způsobem si s nimi český překladatel poradil. 

Z překladu je znát, že Janeček je opravdu zkušený divadelník. Repliky působí, až 

na výjimky mluvně a herci by měly „jít dobře do pusy“. Důkazem může být i veliká 

úspěšnost, hranost Janečkových překladů (v době konání rozhovoru se v Praze hrálo 

čtrnáct Janečkových překladů, celkově pak 80 jeho překladů, z většiny pod taktovkou 

jiného režiséra). Zároveň je důležité uvést, že Janeček je jeden z nejplodnějších 

překladatelů francouzských bulvárních komedií a ve svém oboru v podstatě nemá 

konkurenci (viz Příloha 2) – divadelníci tedy musí sáhnout po tom, co je k dispozici, anebo 

si vyhotovit překlad vlastní. Jeho produktivita souvisí s rychlostí, se kterou divadelní texty 

překládá – ta mu však byla vytýkána. Ačkoli i Janeček o smysluplnosti této výtky 

pochybuje, avšak po analýze překladu si dovolujeme s ní souhlasit. Sám překladatel říká, 

že důležité není, jak rychle je překlad vyhotoven, ale jak je kvalitní. Čímž se vracíme na 

začátek: z českého překladu jsou znát Janečkovy bohaté zkušenosti s režírováním dramatu, 

ovšem jako překladatel se dopouští různých prohřešků spojených nejpravděpodobněji 

s příliš rychlým, tj. nedbalým překládáním. Baffieho hra Toc toc je důkladně promyšlena, 

postavy vzájemně reagují na projevy svých tikových poruch, s čímž souvisí i jistá 

pravidelnost, rituálnost určitých promluv (viz 5.3.3), v mnoha situacích se odkazují na 

repliky vyřčené v úplně jiné situaci, vše do sebe zapadá do nejmenšího detailu. U českého 

překladu se však zdá, jako by si Janeček s návaznostmi a propojeností hlavu nelámal. 

Nezabývá se hlubší psychologií postav, vkládá jim do úst sice mluvné repliky, ale neřeší, 

zda tato mluvnost odpovídá jejich charakteru. Zdá se, že slova překládá prvním možným 

ekvivalentem. Mnohdy svou zbrklostí, pokud se to tak dá nazvat, ochuzuje překlad o skryté 
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významy a vtipy, přidává si své a mění vyznění celé hry. Což překladatel sám potvrdil 

během rozhovoru (viz Příloha 2): 

Já totiž razím názor, že divadelní překladatel je strašně svobodný, protože nepřekládá věty, ale 

situace. U vědeckého textu se musí vážit každé slovo, musí to být přesné. U románu překládáte věty, 

ale u divadelního textu překládáte situace. Ty věty, které ten text tvoří samy o sobě nejsou vtipné. 

Musíte udržet téma a atmosféru, ale můžete použít jiné věty. To mě na tom baví, protože mám pocit, 

že to píšu já. Ten autor originálu mě vlastně inspiruje. Já to překládám do českého jazyka a tam kde 

on chce, aby ty lidi brečeli, nebo se smáli, tak já tam musím vymyslet ten text. [...] Když překládáte 

divadelní hry, tak jste daleko víc tvůrcem, než když překládáte román. Aspoň já si tak připadám. 

Teď přeháním, ale třeba z pěti vět já opravdu přeložím dvě a tři si předělám podle sebe do situace. 

 Z provedené analýzy českého překladu hry Toc toc vyplývá, že Janeček je jako 

překladatel často ledabylý. Avšak překladatel tvrdí, že mnohdy jsou odchylky od originálu 

úmyslné, neboť k textu po celou dobu (od výběru, po nastudování, přes překlad) přistupuje 

jako režisér, promítá do něho tedy svou vlastní představu a chápání situací. Nabízí se 

otázka, zda jde v tomto případě stále o překlad. A jaká část původního autorova textu a 

záměru se k českému divákovi dostane, a zda si tudíž diváci utvoří správnou představu o 

hře i o samotném autorovi. 
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6 Závěr 

Naše práce se zabývala bulvární komedií, jejím současným představitelem, 

francouzským dramatikem a komikem Laurentem Baffiem, a kritikou Janečkova překladu 

jedné z Baffieho her, Toc toc. 

 

V teoretické části jsme nastínili původ bulvární komedie, její vývoj v průběhu let a 

pomocí dostupných českých a francouzských teoretických studií jsme se pokusili ji 

definovat jako jeden z dramatických žánrů. Porovnali jsme, jak je bulvární komedie 

vnímána ve Francii a České republice, dále pak v Německu, Velké Británii a USA. S tím 

souvisí i rozdílný přístup dramatiků při psaní bulvární komedie a následně divadelníků při 

zprostředkovávání textu divákům – pro pobavení obecenstva či pro předání určitého 

poselství. Na základě Hořínkovy publikace O divadelní komedii jsme bulvární komedii 

roztřídili do čtyř kategorií podle dominující složky, a to na komedii charakteru, 

konverzační komedii, komedii situační a komedii intrikovou. Následně jsme (v Příloze) 

k daným kategoriím přiřadili i Baffieho hry. Připomenuli jsme také pravidla překladu 

obecně a zásady překladu divadelního textu konkrétně, a to na základě studií teoretiků 

Jiřího Levého, Andrého Lefevera a Jana Mukařovského. 

 

V empirické části jsme nejdříve provedli pečlivou analýzu francouzského textu hry 

Toc toc podle modelu Christine Nordové. Popsali jsme vnětextové a vnitrotextové faktory, 

z nichž nám vyplynuly konkrétní překladatelské problémy, se kterými se překladatel této 

hry musel nějakým způsobem vypořádat. Jak se to podařilo Jaromíru Janečkovi a zda 

nedošlo k překladatelským posunům, jsme na jednotlivých příkladech daných 

překladatelských problémů hodnotili v poslední části naší práce. Jednotlivé poznatky a 

otázky z nich vyplývající byly následně shrnuty do závěrečného hodnocení. Práce je 

doplněna o podrobnější portrét francouzského autora, soupis jeho tvůrčí činnosti a o 

vyjádření překladatelů a odborníků jednak k bulvární komedii, jednak k překládání 

dramatu. 
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