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1. Uvod
ať

Každý text jakéhokoliv typu,
projev), má
zemi

nějakou

případě

či

(například

mluvený

kulturní dimenzi - vznikl v určitém jazyce, v určité

(či společnosti-

každém

již psaný,

pomyslíme-li

například

na Evropskou Unii), a v

v určitém kulturním

prostředí.

Volba tématu a

samotné rozhodnutí dát vzniknout textu
nepřímého příjemce

určenému

pro

vlastně

přímého či

tvůrce

jsou zasazeny v kulturním kontextu

i

tohoto

textu.

Konsekutivní

tlumočení

nebo skupinami osob

způsob

je nejstarší

hovořících

rozdílnou

komunikace mezi osobami
řečí.

Lze tedy

říci,

že je

odedávna součástí lidské kultury.

O kulturní podmíněnost
neboť

překladu

stěžejních

se jedná o jeden ze

tlumočnické činnosti

se již zajímala celá řada

vlastně

- která

není

aspektů
ničím

translatologů,

překladatelské

a

jiným než kulturní

mediací. Zejména v osmdesátých letech nastal v translatologii tzv.
"kulturní obrat" ("cultural turn", jak jej nazvala S. Bassnettová). Od té
doby se translatologové

začali explicitně věnovat
tlumočnictví

kulturnímu aspektu

překladu.

V oblasti literatury o

podrobně

popisován, tím méně pak v oblasti tlumočení konsekutivního.

však nebyl tento jev

příliš

V této práci se zabýváme kulturními aspekty, které mohou ovlivnit
výkon

při

konsekutivním

samozřejmě

tlumočení. Tlumočíme-li

kulturních. Aby

tlumočník

všechny

dvěma

jazyky,

jazykových, ale také

obstál ve své roli mediátora, musí brát tyto

kulturní aspekty též v úvahu a
předány

řada aspektů

vstupuje do hry celá

mezi

informační

převést

složky

je tak, aby

adresátům

sdělení. Zaměřujeme

se na reálie

spojené s každodenním životem, tedy na reálie, které zná každý
průměrně vzdělaný příslušník

byly

alespoň

dané kultury už jen proto, že je se svým

kulturním prostředím denně a neustále v kontaktu. Takovému člověku se
zdají být naprosto

samozřejmé

často

a

specifické pouze pro jeho kulturní

si

prostředí.

1

neuvědomuje,

že jsou

složitější

je potom

O to

tlumočníka,

práce

který musí tyto

zdánlivě

v důsledku své kulturní

podmíněnosti

doslovně,

převést

adekvátně

jednoduché prvky, které

zpravidla nemohou být převedeny
samozřejmě

do cílové kultury,

bez

možnosti dlouhého rozhodování.

Nejprve

přiblížíme

překladu, neboť

Poté se

problematiku

na oblast

konsekutivního. V empirické
tlumočnictví

tlumočení,

části

dopustí

zajímat o frekvenci zvolených

oba

a profesionálních

směry tlumočení,

při tlumočení

z francouzštiny do

postupů

tlumočníků

tedy

zejména pak

budeme pomocí výzkumu

více chyb a vynechávek než profesionální

straně

kulturních specifik z hlediska

v této oblasti existuje na toto téma nejvíce publikací.

zaměříme

zda se studenti

převodu

na

konkrétně

češtiny.

2

zjišťovat,

studovaných specifik

tlumočníci,

v případě

straně

tlumočení

druhé.

a dále se budeme

studentů

na jedné

Soustředíme

se na

z češtiny do francouzštiny i

2. Teoretická část

2.1 Vymezení problematiky a definice pojmů
2.1.1 Historický vývoj pojmu kultura

Pojem "kultura" pochází z latinského "colo"
kultura je tedy pěstování či
společenských věd.

specifický lidský

vzdělávání.

Pojetí jsou

způsob

(vzdělávat, pěstovat),

a

Je to jedna z ústředních kategorií

různá,

v podstatě se však jedná o
činností,

organizace, realizace a rozvoje

objektivovaný ve výsledcích fyzické a duševní práce (Linhart a spol.,
1996: 524) 1. M. Tullius Cicero 2 (106 př.n.l. - 43 př.n.l) považoval
kulturu za "filozofii ducha", a je tedy
charakteristiky lidské
hodnotící funkci,

vzdělanosti.

umožňující

původcem

Pojem tak získal selektivní a

rozeznat

vzdělané

nevzdělaných.

umí zdokonalovat, od osob

pojetí kultury jako

Ve

osoby, které se
středověku

chtějí

a

má kultura

spíše mystický obsah a humanismus a renesance se pak vracejí k antické
koncepci pojmu kultura, kterou

doplňuje

nová funkce, a sice funkce

nástroje určení hranice mezi člověkem a přírodou. Člověk je postupně
chápán jako aktivní
umožňuje

mu

tvůrce

kultury, která jej diferencuje od

přetvářet přírodu

Puffendore učinil z kultury

i sebe samotného.

zvířete

Německý

a

historik

samostatnou lexikální jednotku (slovo

"kultura" do té doby vždy vystupovalo s předmětem v genitivu) a
zahrnul do ní všechny lidské výtvory vědu,

společenské

instituce, jazyk,

morálku, zvyky v odívání i v bydlení. Kultura tedy již nezahrnuje

jen problematiku kultivace lidských schopností, ale i produkty lidských
činností.

Pro

představitele

osvícenství je kultura sférou lidské existence stojící

v protikladu k přírodě. Pojetí kultury jakožto lidských

produktů mírně

ustupuje a Irving4 (1779) i Adelung5 (1793) považují kulturu za celkové

1

Velký sociologický slovník, Karolinum 1996.
Tukulské hovory (rok 45 př.n.l.)
3
Puffendorf (1632-1694)
4
Irving, O kultuře lidstva, 1779
5
Adelung, (1732-1806)
2

3

zušlechtění

a zjemnění duševních i

tělesných

(včetně

sil osoby nebo lidu

zvyků a mravů). Osvícenskou koncepci překonal J.G. Herder 1, který
označil

kulturu jako neustálý

nárůst

sebeutváření člověka,

humanity a

s důrazem na symbolickou komunikaci

(předávání

dosažených

výsledků

a další rozvíjení). Herder odmítá teorii o nekulturních národech,
kultura je pro

něj

neboť

univerzální vlastností celého lidstva. Od Herderovy

koncepce se odvíjejí dvě ideové linie:

(a) axiologické pojetí
Je

především

dílem

německé

klasické filozofie. Kant vyvinul tzv.

kategorický imperativ (mravní zákon), který
s "ideou morálnosti, jíž
úroveň

jednotlivcem,

určuje úroveň
vědy,

ztotožňuje

svobody dosažené

umění,

společností

i

práce, ale také disciplíny a

sebeomezování vypěstovaného výchovou" (1996: 547),
vytvoření mravně

pojem "kultura"

přičemž

cílem je

dokonalé bytosti. Hegel prosazuje ontologické pojetí a

považuje kulturu za výsledek absolutního ducha a jeho

sebeuskutečnění,

probíhající formou lidského poznání. Novokantská škola v tomto
filozofickém pojetí kultury setrvala a setkáváme se s ní ve všech
následujících etapách kulturologického myšlení (i v oblastech jako
fenomenologie,

existencialismus

ad.),

nikdy

však

nedošlo

k jednoznačnému vymezení rozsahu a obsahu pojmu (1996: 548).

(b) Antropologické pojetí
Toto pojetí kultury se týká
etnografie

či

řady

oblastí, a sice antropologie, sociologie,

psychologie, a mnohem více se týká problematiky naší

práce. Toto nové pojetí vymezil německý historik G.F. Klemm 2 , který
považuje kulturu za studium
různých

společností''

"obyčejů, zvyků,

(1996:548). Za

znalostí a dovedností

skutečného

tvůrce

moderního

antropologického pojetí kultury je však považován E.B.Tylor3 (1871),

J.G. Herder (1744 -1803), Myšlenky k filozofii dějin lidstva
G.F.Klemm, Všeobecné kulturní dějiny lidstva, 1843-1852 a Všeobecná věda o kultuře
(1854-1855)
3
Primitivní kultura, E.B.Tylor
1

2

4

který ztotožňuje kulturu s civilizací1 a definuje ji jako "složitý celek,
vědění,

který zahrnuje

ostatní schopnosti a

víru,

obyčeje,

umění,

jež si

(1996:548). Zatímco axiologický
humanizující
přiznává

člověka,

společenstvím,

člověk

přístup

specifických

20. století

zdomácnělo

považoval kulturu za jevy

příslušejících

kultur

přijato téměř

různým

Přesto

antropologové A.L. Kroeber

Kluckhohn se je v roce 1952 pokusili na
dospěli

ve všech zemích a na

i v sociologii a v psychologii.

Američtí

definic kultury mnoho.

sjednotit a

člen společnosti"

které lze mezi sebou porovnávat, ne však vyvyšovat

jedno nad jiné. Tylorovo pojetí bylo
počátku

osvojil jako

antropologické pojetí nemá hodnotící význam a

řadu

celou

právo, morálku, zvyky a všechny

základě

je

a C.

cca 150 definic

k názoru, že kultura je "produkt, je historická,

zahrnuje ideje, vzory a hodnoty, je selektivní, lze se jí

učit,

je založena

na symbolech a je abstrahována z chování a produktů chování'' (1996:
548). Tuto antropologickou koncepci lze považovat za shrnutí
dominantních

rysů

týkajících se studia kultury v

současné

kulturní

antropologii.

Užívání pojmu kultura v
Antropologický

přístup

považována za

třídu

současné

je v

sociologii a možnosti výzkumu

současnosti značně

metabiologických

preferován: "Kultura je

prostředků

a

mechanismů

specifické lidské adaptace k vnějšímu prostřed[''(l996: 548). Kultura má
několik

podob:

•

Výtvory lidské práce (artefakty)

•

Sociokulturní regulativa (normy, hodnoty, kulturní vzory)

•

Ideje (kognitivní systémy)

•

Instituce organizující lidské chováne

Je podstatné, aby sociální skupina i jedinci kulturu interiorizovali (jde o
socializaci a enkulturaci),
kulturních

prvků

prostřednictvím

endokulturace

(předávání

starší generace generaci mladší) a kulturní inovace a

difuze (exogenní změny) (1996: 549).
Někteří teoretici naopak oba pojmy rozlišují (např. Weiss, 1989). Názory na tuto otázku
jsou velmi různé, rozsah naší práce nám však neumožňuje její detailní rozbor.
2
V naší práci půjde zejména o první, druhý a poslední bod, jak bude detailně uvedeno
1

později.

5

Kulturu je možné zkoumat na třech úrovních:
•

Kultura jako univerzální lidský fenomén (na úrovni druhu Horno

Sapiens, v opozici k subhumánním bytostem). Jedná se o generické
pojetí kultury.
•

Výzkum kultury v distributivním smyslu, tedy na úrovni

jednotlivých kultur a subkultur, které je možné identifikovat v čase a
prostoru (kulturní pluralismus a relativismus).
•

Výzkum na úrovni jednotlivce, který je studován jako produkt a

tvůrce

své kultury zároveň.

Důraz

je kladen na enkulturaci a socializaci.

Nás z hlediska naší práce zajímá zejména
zaměřujeme

na jazykový

převod

systémy, které charakterizují
společnost českou

na

straně

dvěma

mezi

společnost

úroveň

druhá,

neboť

se

odlišnými kulturními

francouzskou na jedné

straně

a

druhé.

2.1.2 Definice pojmu kultura

Kulturu je možno chápat v obecném smyslu i jako souhrn kategorií.

"Kultura je souhrn životních forem, hodnotových
podmínek obyvatel na

časově

a

prostorově

představ

a životních

omezeném úseku"

(Jandourek, 2007: 136).
Z toho mj. vyplývá, že lidé nežijí pouze podle pravidel

přírody

. Pojem

kultura je tedy možné ztotožnit s pojmem civilizace. Je to soubor
postojů, vzorců

v dané

chování a symbolických

rovněž

(hospodářství,

definovat jako systém jednotlivých oblastí

společnost

charakterizující lidskou

a její činnosti: Jedná se o "materiální

technika), sociální instituce (výchova, rodina) a

sociální organizace a kulturu v užším smyslu
atd)"

(náboženství apod.)

společnosti.

Kulturu však lze

kulturu

systémů

(Nakonečný,

(umění, věda,

náboženství

1995: 76).

Tato druhá definice se blíží naší pracovní definici (viz níže),
možnost

kategorizace

kulturních

oblastí

6

umožňuje

neboť

přehlednější

překladatelských řešení

klasifikaci
právě

podle těchto

různých

v otázce

převodu

kulturních specifik

oblastí.

Definice pojmu kultura pro potřeby translatologie
Ledererová (1994)

upozorňuje

na rozdílné chápání pojmu "kultura" ve

Francii a v Británii: "Paur les franqais, Za culture sous-entend Z' art, Za

littérature, Za musique, comme en témoignent les compétences du

a z' UNESCO en plus de Za
science ; Ze mot anglais « culture » en revanche renvoie a des éléments

ministere de Za Cul ture

OU

les themes traítés

aussi divers que coutumes, nourriture, vetements, logements, moeurs et
traditions" (1994: 122). Pro

účely

naší práce budeme pojem "kultura"

používat v obou uvedených významech, tedy v širokém smyslu.

O problematiku definice pojmu kultura v oblasti translatologie se mJ.
zajímal G. Fl oros (2005). Ve svém návrhu této definice tvrdí: "a

selection of disciplines should be made according to the needs of
translation theory. Translation implies and depends upon comparing
languages and cultures. For this reason, only disciplines that undertake
contrastive intercultural research will be taken into consideration"
(Floros, 2005: 61). Nakonec se přiklání k Mudersbachově 1 definici, nebo
spíše kjeho definici pojmu cultural system, který definuje jako

"convention about a specijic are a oj lije fulfilling a special function
(areas of lije being for instance various festivities such as Christmas or
Halloween, eating habits, etc). This convention is created by the
members of a community about a specijic area oj lije and is constituted
by all background knowledge that all members oj this community share
about this area, regardless oj personal preferences, but containing
evaluations members share about this knowledge" (2005: 74). Tato
definice je podle autora v případě translatologie velmi relevantní,
dává

důraz

na flexibilitu kultury a na rozmanitost oblastí, které pokrývá

- to je v případě
může

1

být

neboť

překladu stěžejní, neboť téměř

kulturně podmíněný

a

překladatel

každý prvek v textu

jej musí v každém

případě

Mudersbach, K. Kultur braucht Ubersetzung. Ubersetzung braucht Kultur. 2001.
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rozeznat, aby jej

adekvátně převedl:

"The detailed organisation oj

background knowledge in form oj cultural systems in the source culture
provides a useful information database for understanding a text in the
reception phase oj translation. The same modeling oj information for the
target culture facilitates the comparability oj cultures on an abstract
level in the transfer phase and a useful information database for the
creation oj a target text in the reproduction phase" (Floros, 2005: 77).
V naší práci tedy vycházíme ze stejné definice, z které vychází Floros,
neboť

se

jako

on

domníváme,

že

odpovídá

požadavkům

translatologického výzkumu.

2.1.3 Reálie
R. Linton 1 (1945) chápal kulturu jako soubor produktů průmyslu

(materiální druh), zjevného chování (kinetický druh) a poznání,
a hodnot uznávaných

členy společnosti

(psychologický druh),

první dva druhy lze chápat jako zjevný aspekt a
kultury (termín "skrytá kultura" se

rozšířil

Kluckhohnovi) (Geist 1992: 203). Pro

na

třetí

přičemž

jako skrytý aspekt

počátku

ujasnění

postojů

let 1940 díky C.

naší definice reálií

vycházíme z tohoto rozlišení, a reálie tedy odpovídají

zmíněnému

zjevnému aspektu.
Akademický slovník cizích slov (1995) definuje reálie jako

poznatky, údaje, informace charakteristické pro obraz
kulturní nebo
životě

zeměpisné prostředí,

a kultuře

určitého

životní styl apod.,

"věcné

určité

doby,

zvláště poznatky

o

národa".

Je tedy patrné, že se jedná o definici pojatou dosti široce. Pro

potřeby

naší práce jsme proto zvolili definici Reissové (1971) citovanou G.
Florosem (2005), která "Realia" definuje jako "elements known only in

the land oj the source language" (Floros, 2005: 70). Podle Florose se
tedy jedná o kulturní specifika, která jsou

okamžitě

rozeznatelná jako

taková. Do naší pracovní definice reálií zahrnujeme všechna "explicitní"
kulturní specifika, jako přímé odkazy na kulturní předměty nebo objekty

(baguette de pain, názvy běžných

1

obchodů) či

Ralph Linton, 1893-1953
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zvyklosti (se faire Za bise)

nebo aluze na

ně

(známá citace zabudovaná ve

větě

nebo odkazující na

životní styl příslušné kultury, např. "ah que coucou" 1 nebo "métro

boulot dodo"). Do naší definice nezahrnujeme stylistické nebo zcela
implicitní kulturní charakteristiky (výstavba projevu apod). Výraz
"kulturní specifikum" používáme jako explicitní kulturní prvek textu
nebo projevu a jako synonymum výrazu "reálie".
Co se

týče

"reálií každodenního života", jedná se o kulturní specifika,

která jsou v běžném životě lidí často
která

průměrný příslušník

není velmi

vzdělaný

zmiňovaná, či

dané kultury velmi

do

dobře

něj přímo patří,

a

zná, i v případě, že

nebo se na příslušnou oblast nespecializuje.

2.1.4 Kulturní rozdíly

Rozmanitost kultur
Stav naší
změnil.

liší od

společnosti

se za posledních

několik

desetiletí velmi rychle

Jak píše Giddens (1999), "všechny dnes existující společnosti se

tradičních typů společenského řádu,

až asi do doby

před dvěma

celého

světa

kultur.

Přesto přetrvává

jež převládaly po tisíciletí-

sty lety. Cesty evropských

objevitelů

do

zahájily proces, který vedl k zániku mnoha předmoderních
uvnitř

jak

jednotlivých

společností,

tak mezi

nimi, velká kulturní rozmanitost. Jako lidé se v hlavních znacích
shodujeme, ale

současně jsme

hluboce

ovlivněni

kulturními hodnotami a

zvyky společností, v nichž se pohybujeme" ( 1999: 83).

Množství hodnot a

zvyků

je pro nás naprosto

kultuře je například všeobecně

většině

kultur

světa.

Ve

V naší západní

uznávané, že se do sebe dva lidé zamilují,

stanou se manželi a založí rodinu.
ve

přirozené.

Většina

skutečnosti

z nás si myslí, že tomu tak je

je však tento model na

světě

velmi neobvyklý. Idea romantické lásky je i pro nás dosti nedávná, ve
většině společností

však

vůbec

neexistuje ( 1999: 14). Tento

příklad

Slavný výrok populárního francouzského zpěváka Johnny Hallydaye, patrně
Yves Lecoqem v populárním pořadu "Les Guignols de ťinfo". Hallyday
nicméně trpí pověstí, že nadužívá spojení "ah que" na začátku vět.
1

přetvořený

9

dobře

vystihuje falešné presupozice

příslušníků

jednotlivých kultur o

kulturách jiných. Často s nimi nepřicházíme do styku, proto nám tyto
představy

mylné

Překladatel

nijak neškodí.

mediátorem mezi kulturami, proto by se
neboť

nebo

měl

tlumočník

je však

mít neustále na pozoru,

i zdánlivě blízké kultury se v lecčems mohou lišit.

svět

Jednou z hlavních potíží je to, že jsme zvyklí nazírat na
prostřednictvím

pohledu naší vlastní kultury (Keesing,1981), a pokud se

některý

typ chování neshoduje s našimi kulturními normami, odsoudíme

jej jako

přinejmenším

"zvláštní". Tomuto jevu se
Stačí

je obtížné se mu vyvarovat.

říká

etnocentrismus a

například představit,

si

jak je

namáhavé ocitnout se v samoobsluze, ve které nejsme zvyklí nakupovat
obtížnější

(1981: 69). Mnohem
prostředí,

to je pak v jiné zemi a jiném kulturním

kde ani nejsou stejné výrobky,

kromě

např.

základních, jako

mléko a mouka 1, a již vůbec ne stejné výrobní značky.
Naproti etnocentrismu stojí tzv. kulturní relativismus, podle kterého by
neměla

žádná kultura

být souzena

však velmi kontroverzní,

měřítky

neboť může

infanticidy nebo kanibalismu. Je

jiné kultury. Tato zásada je
např.

vést až ke schvalování

těžké určit

hranici mezi kulturním

relativismem a morálním nihilismem (Murphy, 1989: 37).

Přesto

však existují tzv. kulturní univerzálie, které jsou platné v podstatě

pro všechny existující lidské

společnosti.

Každá

společnost

má

strukturovaný jazyk, kterým se dorozumívá, a v každé existují rodinná
struktura a výchova
zákaz incestu,

dětí,

umění,

manželství, náboženství a majetková práva,

humor, dávání

darů

atp. Univerzální jsou však

spíše tyto celkové kategorie než jejich detailní obsah,
v modalitách

těchto

"institucí" nacházíme

stupeň

incestu) (Giddens, 1999: 62).

Malá

společenství

velkoměstech

1

a

bývají

relativně

variací

(např. přijatelný

uniformní (kmeny apod), ve

průmyslové společnosti

Druhy mouky se však také velmi liší podle zemí.
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řadu

neboť

je však také

řada

subkultur,

svědčících

o značné

přistěhovalců

vnitřní

kulturní rozmanitosti. Giddens uvádí příklad

v Londýně, zastupujících celou
určité

Antily, Itálie ... ), které se do

míry

řadu

začlenily

kultur (Pakistán,

do britské

společnosti

(1999: 38). Také lze zmínit určité skupiny, jako například punkové. Tyto
subkultury si leckdy zaslouží samostatný rozbor.

Kultura- součást každodenního života
Studium každodennosti je pro sociologii zásadní z několika

důvodů.

Zaprvé lze poznamenat, že

činnosti,

životě, tvoří

naších sociálních interakcí. N áš život je

velkou

organizován na
vzorců

tak

chování,

základě
ačkoliv

činíme denně

interakcí vrhá

část

a bez

světlo

neustálého opakování

neuvědomujeme, právě

si to leckdy ani
přemýšlení.

kulturně podmíněných

systémy, jež

těchto

Zadruhé, studium

tvoří

na systémy a instituce, které

společenské

"všechny

které vykonáváme v každodenním

působí

ve velkém

závisejí na tom, jaké vzorce sociálních interakcí se

proto, že

sociálních

naší kulturu:

měřítku, vlastně

uplatňují

v našem

každodenním životě" (Giddens, 1999).
Kulturní aspekty týkající se každodenního života jsou tedy
překladatele
uvědomit

a

tlumočníka

o to

záludnější,

někdy nutně

že si

pro

nemusí

jejich kulturní podmíněnost.

Semiotický aspekt kultury
Podle antropologa Leslieho Whitea je kultura systémem
přičemž

obdařený

symbol je ,Jakýkoliv znak

významem, a znak je zase zrakový
vizuální obraz, který znamená

či

sluchový

něco určitého"

Symbol je tedy znak s širším významem:
"stop", což je znak, ale

červená rovněž

bojovnost, politický radikalismus
umožňují

klasifikovat

svět

naší mysl a nutí nás do

a

či

učinit

určitého

červená

žádné biologické

abstraktním

podnět, často

zvuk i

(Murphy, 1989: 31).
na semaforu znamená

prostopášnost. Symboly nám takto

jej srozumitelným, ale také
pojetí

nemělo vůbec

opodstatnění

či

symbolizuje nebezpečí, divokost,

světa

z příkladů je slovo "rasa" v případě lidí.
dokonce domnívají, že by se

obecným

symbolů,

a pouze
ll

a

skutečnosti.

Někteří

používat,

zatemňuje

ovlivňují

Jedním

antropologové se
neboť

pro

něj

není

naší mysl. Symboly

JSOU samozřejmě kulturně podmíněné.

Murphy dodává, že se kultury
činnosti

nezakládají na absolutnu, že jsou "výsledkem lidské

a myšlení"

a vytvářejí si svou vlastní skutečnost (1989: 32).
Kultura však není založena jen na symbolech, normách a vzorcích
chování. Je také "souhrnem veškerých znalostí,
pro

přežití,

nashromážděných

prostřednictvím

sousedních

fyziků utvářejí

ať

už

řad, či převzetím

od

se již jedná o

uměleckou

nemocí, využívání energie nebo
spekulace

ať

(1989: 33) -

náš pohled na

expresi.

svět

návodů

a

společností,

za léta danou

inovace pocházející z vlastních

národů"

přesvědčení

způsoby léčení

Rovněž například

a jeho fungování. Lenski

( 1991) definuje "cultural information" jako "knowledge acquired
through experience and conveyed through symbols" (1991: 33). Tyto
postupně mění

informace a znalosti se tedy nejen
poznatků,

přestože

ale také se liší podle kultur,

dnes poznatky

šířeny

takřka

ve

nových

vlivem globalizace jsou

zeměkouli,

po celé

světle

alespoň

v tzv.

"vyspělých" společnostech.

Masová kultura
Jedná se o "kulturní artefakty, hodnoty a
prostředky

masové komunikace,

představy předávané

přičemž

dosáhnout u publika co nejširšího

přijetí.

důsledky

(např.

tohoto kulturního konzumu

publiku

hlavním cílem nabídky je
Kultura masová

označuje

i

módní vlny, konzumní životní

styl)" (Jandourek, 2007: 137).
Masová kultura vznikla jako
(Linhart, 1996: 552).
prostředků

důsledek

industrializace a urbanizace

Současná společnost většinou

také v masovém

měřítku spotřebovává,

což podle autora do

jisté míry omezuje individuální kulturní rozvoj,
preferuje

méně

náročné

neboť

společnost

žánry a obsahy. Masová kultura je tedy

považována na jedné

straně

však také za nástroj

šíření

vytváření

vlivem masových

za

dysfunkční

fenomén, na druhé

straně

kulturních hodnot mezi nejširší vrstvy a

prostoru pro rozvoj lidské individuality (1996: 552).

Vzhledem k tomu, že se

zaměřujeme

nás masová kultura úzce týká,

na reálie každodenního života, se

neboť zprostředkovává právě
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jevy, se

člen společnosti

kterými je

pořady

v každodenním styku (osobnosti a

televizního vysílání, mediální záležitosti, televizní zpravodajství apod).

Průvodním

jevem masové kultury je také globalizace, která je
současného celosvětového šíření

výsledkem

důsledkem

však také

politického a
překračuje
Chtějí-li

celosvětových

sociálních interakcí, zejména

hospodářského původu.

Vznikl globální systém, který

hranice

států

a tedy i hranice kultur (Giddens, 1999:82).
například

lidé komunikovat

jsou nuceni proniknout,
zapotřebí

informací. Globalizace je

za

účelem

alespoň okrajově,

obchodních transakcí,

do dané kultury. Je také

dodat, že žádná kultura není imunní proti vlivu okolního

- tyto nové prvky

přicházející zvenčí

jsou však

"reinterpretovány a dostávají nový význam,
s kulturním systémem, jenž je
společenský

neboť

kulturou

který je v souladu

aby neohrozily stávající

systém kulturních norem a přesvědčení (Murphy, 1989: 35).

Globalizace je tedy
poznatky

přijímá",

přijímací

světa

způsob

ohledně těchto

poznávání jiných kultur,

kultur

přetváříme

někdy

si však

podle naších presupozic,

se jedná o kontakty vesměs povrchní.

2.1.5 Kultura z jazykového hlediska

"Jazyk je centrální
systémů.

součástí

kultury, jádrem všech symbolických

Jazykové symboly jsou sluchové znaky, jimž byly

abstraktní významy, které potom sdílí členové

určité jazykové

přiděleny

komunity"

(Murphy, 1989: 38). Jazyk je jednou z kulturních univerzálií, tj. každá
kultura používá k dorozumívání mezi svými

příslušníky nějaký

jazyk.

Kultura a jazyk jsou tedy dva systémy, které spolu velmi úzce souvisí.

Vzájemný vliv jazyka a kultury
Jazyk i kulturu
ponořením
načerpat

ze

vstřebáváme

se do

podobným

způsobem,

příslušného prostředí.

slovníků

tedy

během dětství

Kulturu ani jazyk

a

nemůžeme

nebo encyklopedií. Jak píše Nida (2001), "such

books are only limited attempts to describe some oj the most salient
jeatures oj these two interrelated patterns oj behaviour. The real
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location oj language and culture is in the heads oj participants" (200 1:
22).

Jazyky se neustále

mění, ať

nebo o gramatiku.

Rovněž

zejména

změny

je nutno poznamenat, že
podněcují

radikální,

z nejmarkantnějších

příkladů

slovní zásoba s tímto
přišly

se již jedná o výslovnost, o slovní zásobu

jsou

odvětvím

i

změny

pokroky ve

změny

v kultuře,

v jazyce: jedním

výpočetní

technice a

spojená. Primitivní civilizace, které

do styku s evropskými dobyvateli, zaznamenaly podobné

jazykové

změny.

Nové významy a s nimi spojené nové výrazy mohou

být také zavedeny specifickou skupinou, která je
(tedy subkulturou) - tyto výrazy se poté

začnou

součástí

širší kultury

používat v širokém

kulturním kontextu (viz v angličtině výrazy gay nebo acid (typ drogy),
ale také spaghetti nebo macho) (Nida, 1996: 79).

Jazykové

změny

se odehrávají pomaleji než

jazyk, aby mohl být používán jako
určité

způsob

změny

v kultuře,

neboť

dorozumívání, musí být do

míry konstatní: "this conservatism in language has an important

implication for self-preservation, since the need to communicate
effectively needs to be something so conservative that people will have
no doubts as to the meaning oj a sentence" (200 1: 27). Jazykové
jsou nejrychlejší v oblastech, kde má komunikace

největší

změny

hustotu:

"Languages with intense flow oj information and numerous levels oj
communication change much more rapidly than do languages spoken by
a limited number oj people with restricted cultural exchange" (Nida,
1996: 80).
Kultura tedy
změny

způsobuje změny

v kultuře, i když

v jazyce, jazyk však

implicitněji:

zároveň způsobuje

" Une langue en usage dans une

société reflete Za culture de Za population mais participe également a Za
construction de cette culture. La langue reflete les expériences
collectives des locuteurs dans leur environnement et cristallise les
différents types de valeurs de Za communauté » (Soubrier, 2004: 67).
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vysvětlují

Tyto vztahy mimo jiné
"umělých" jazyků, neboť

neúspěch

efektivního zavedení

tyto jazyky nereprezentují kultury, ale jsou jen

lingvistickými systémy samy o

sobě

(Nida, 1996: 80).

Hypoteza Sapira a Whorfa aneb jazykový relativismus
Edward Sapir ( 1884 - 1936) je spolu s Bloomfieldem považován za otce
amerického strukturalismu. Studium jazyka spojoval s antropologií,
patrně

vlivem svého zájmu o indiánské jazyky.

jazykem a mimojazykovou

skutečností,

Věnoval

se vztahu mezi

mezi jazykem a myšlením, mezi

jazykem, rasou a kulturou apod. Své pojetí jazyka vyložil v publikaci Le

language (1921), kde popisuje jazyk jako systém
vrozený, ale získaný,

čímž

symbolů,

nikoliv

jej definuje jako kulturní jev, sloužící

k vyjadřování myšlenek a psychických stavů (Černý, 1996: 203).
Spolu s Benjaminem L. Whorfem (1897 - 1941)
(mateřský)

jazyk jakožto systém je

společenským

dospěli

k názoru, že

výtvorem, který odráží

objektivní realitu 1, ale zároveň ovlivňuje náš způsob chápání vnějšího
světa

("Thought may be a natural domain apart from the artificial one oj

speech, but speech would seem to be the only road we know that leads to
it" (Sapir, 1921: 15)). Hypotéza Sapira a Whorfa je postavena na
tvrzení, že lidé vychovaní v různých jazykových
vnímají okolní

svět.

Je tolik

světů

(mikrokosmů),

jazykových společenství. Jazyk tvaruje naše vnímání
Hypoteza Sapira a Whorfa byla
připouští,

že každý jazyk

často

prostřednictvím

kolik existuje

skutečnosti.

kritizována. Ledererová (1994)

rozděluje svět způsobem,

neuznává však názor, že jazyk vnucuje svým
představu světa,

prostředích různě

který mu je vlastní,
uživatelům určitou

od které se nemohou oprostit a kterou nelze

vyjádřit

jiného jazyka: "Ce serait exact si Za traduction était un

transcodage. Ce ne l 'est pas au niveau de Za traduction des texte s ou les
éléments cognitifs jouent un role aussi important que l'expression
linguistique et se constituent au fil de Za lecture
traduction" (1994: 123). Nida (1996)

rovněž

ďun

texte ou de Za

s touto hypotézou zcela

Tuto tezi formuloval Sapir. Whorf byl radikálnější a připouštěl pouze existenci
světů, nikoliv jedné objektivní reality. Za tento idealismus byl často
kritizován.
1

různých
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Připouští

nesouhlasí.

však, že "the number and types oj words in a

language can certainly jacilitate speaking about certain kinds oj
phenomena" (1996: 80)

(např.

rétorika v řečtině),

nadřazenosti.

nejedná o ukazatele lingvistické
terminologie a zejména pak idiomy

nicméně

často věrně

dodává, že se

Přesto

tvrdí, že

odrážejí kulturu (1996:

81).
Slepá

důvěra

konstatování, že
teprve ne,

v hypotézu Sapira a Whorfa by
překlad

neboť

není možný, a

překlad

svůj

vlastní

každý jazyk má

nemůžeme příjmout, přesto

je však

jazyka, zejména lexikální, jsou
dané komunity.
tlumočník

představu

třeba

silně

si

nutně

kulturních specifik pak
svět.

uvědomit,

Toto pojetí tedy
určité

že

spjaty s kulturou a

Při překladu těchto prvků

vedla ke

se musí mít

složky

představami

překladatel či

na pozoru a použít odpovídající strategie, aby danou
cílovým adresátům předložil co nejvěrněji.

2.1.6. Závěr

Jazyk, kultura a
Všechny

tři

překlad

(a

tlumočení)

oblasti se neustále

vývoj dvou ostatních.

jsou tedy velmi úzce propojeny.

ovlivňují

Překladatel

a každá

vzájemně

podněcuje

i tlumočník musí dokonale ovládat své

jazyky, ale také kulturní zázemí s těmito jazyky spojené, a musí být
schopen na kulturu nahlížet z translatologického hlediska.
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2.2

Obecné poznatky spojené s překladem

kulturních

specifik

Překlad

je nejen

překódování sdělení

do jiného, ale také
proces

úspěšný,

prvků,

ale také

výměnou

z jednoho lingvistického systému

mezi kulturami. Aby byl

musí dojít k adekvátnímu
prvků

převodu

nejen jazykových

mimojazykových, tedy spojených s kulturou, ve
nutně

které výchozí text vznikl. Tyto prvky nemají
přímý

komunikační

ekvivalent, proto je

zapotřebí věnovat

v cílové

kultuře

pozornost problematice

jejich převodu.

2.2.1. Překlad a kultura
překladu

Newmarkova definice kultury z hlediska

úzce souvisí

s národními zvyklostmi a s běžně užívaným jazykem dané komunity:

"/ dejine cu/ture as the way oj lije and its manifestations that are
peculiar to a community that uses a particular language as its means oj
expression" (Newmark, 1988: 94).

Newmark rozlišuje mezi jazykem "kulturním", "univerzálním" a
"hvězda"

"osobním". Slova jako "život", "plavat" nebo
kulturně podmíněna

V tomto

případě

většinou nepředstavují překladatelský

a
se

jedná

o jazyk,

který

Newmark

"univerzálním". Dále uvádí "osobní" jazyk, který je
každého člověka, tedy jeho specifickou mluvou.
která jsou

částečně

neologismy používané jen daným

používané specifickým

způsobem:

Newmark

underlife a monologger. Tyto výrazy většinou
problém, ten však nebývá
"kulturní", který tedy

Tvoří

problém.
nazývá

idiolektem

se jednat o slova,
člověkem,

například

nebo

uvádí výrazy

představují překladatelský

kulturně podmíněný.

přímo

steppe nebo tagliatelle.
přímo

vlastně

Může

vůbec

nejsou

souvisí s naší prací:

Třetí

typ je jazyk

například

monsoon,

jej výrazy ("kulturní slova"), které jsou

vázané na kulturu dané jazykové komunity, a neexistují v jiné
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kultuře, či alespoň
Překladatelský

kultuře

představují

problém

cílové vzdálená,
Někdy

neznají.

překládané

může

univerzální, ale ve
výraz

ne ve všech kulturách nebo ne stejným

"snídaně",

určitý

skutečnosti

který je sice

v případě, že kultura výchozí je
pojmy se

kulturně

téměř

nepřekrývají

zdánlivě

výraz

být

způsobem.

patřit

a adresáti je

do kategorie

podbarvený, jako

například

předpokládat,

univerzální (dá se

snídají příslušnící téměř všech kultur), ale podoba dané

snídaně

že

se může

podle kultur podstatně lišit.

Jak tvrdí sám Newmark, kultura jedné jazykové komunity se může
na

několik

subkultur.

Stačí

angličtinu,

vzít v potaz

dělit

jejíž podoby jsou

velmi rozmanité v závislosti na tom, jaký národ ji používá.

Jazyková komunita se

někdy zaměřuje

nazývána "cultural focus". Notorický je
názvů

spoustu

pro pojem "sníh",

na

určitou

oblast, která bývá

příklad Eskymáků, kteří

Angličané

mají

se proslavili výrazy

spojenými s kriketem, Francouzi zase s výrazy pro druhy vín a

sýrů,

Španělé pro koridu, Arabové pro velbloudy, atp. Tyto případy
samozřejmě představují

pro překladatele tzv.

překladatelské oříšky.

Tzv. kulturní slova (tedy podle naší definice reálie) lze snadno
rozeznat,

neboť

jsou vázána na

nesnesou. Nejlépe se dají

určitou řeč

převést

a

kulturním

většinou

doslovný

překlad

či funkčně-deskriptivním

ekvivalentem nebo pomocí klasifikátoru (viz 2.4.1.).

Tzv. kulturní slova
Newmarkův

pojem "kulturní slova" (1988: 96) se shoduje s naší definicí
přímém

reálií, autor jej však používá v
slova,

ať

Způsob,

k cílové

vztahu k

překladu.

Kulturní

správně

pochopit.

už jakákoliv, je nutno nejprve rozpoznat a

jakým se rozhodneme je
kultuře. Postupů

je

převést,

několik

kontextu a situaci, ale dá se

říci,
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musí být zvolen s respektem

a jejich správnost je poplatná
že na jednom

konci škály je

transference a na druhém složková analýza (cornponential analysis) 1•
Transference je

nejběžnější

překladatel

chce

uchovat místní kolorit a

nebo v případech, kdy
skutečnost

v literárních textech, zejména v případě, že

předpokládaní

exotičnost

nebo atmosféru,

skuteční

nebo

adresáti danou

znají (např. ve specializovaných textech), a ještě více jedná-li

se o jméno nebo o koncept. Tento postup je ekonomický a koncizní, do
určité

míry však může bránit pochopení,

výchozí

kultuře

a staví ji nad samotné

složková analýza,
překladatelský

neboť upřednostňuje

sdělení.

postup. Staví pochopení

straně

N a druhé

která je podle Newrnarka
sdělení

poplatnost
existuje

nejopodstatněnější

na první místo

před

kulturní zakotveností (viz kapitola o složkové analýze). Postupy se však
budeme zabývat podrobněji v následujících kapitolách.
Radina ( 1978) používá pojem "zrádná slova". "Zrádnými slovy (aneb

faux amis) bývají obvykle nazývána taková slova, která si svým původem
nebo

vnější podobou

jazykových

ve dvou jazycích odpovídají, ale vývojem v různých

prostředích

nabyla odlišného významu" (Radina, 1978: 5).

Dodává však, že pojem zrádná slova chápe

šíře,

a sice jako slova, která

matou již svou grafickou podobou. Tento fenomén je
příbuzných jazyků,
například
řecký

ale i v případě

francouzština a

základ,

převzetí

jazyků,

čeština. Důvody

které

jsou

běžný

v případě

příbuzné

různé

nejsou,

(latinský nebo

z jednoho jazyka do druhého nebo vliv

jazyka). Tvrdí, že tato slova jsou
tlumočníky, kteří

nebezpečná

překladatele

a

činění právě

se zrádným slovem, a přeloží jej

si

zejména pro

někdy neuvědomí,

třetího

začínající

že mají co do

doslovně, čímž

se dopustí

chyby.
Zrádná slova jsou
ve

francouzštině)

tvoří právě
např.

různá (například

a Radina je

mimojazykové

řadí

trafikant v češtině versus trafiquant
do

skutečnosti,

které si

kategorií. Jednu z nich
vzájemně

neodpovídají:

dentista (zubní technik) versus dentiste (zubní lékař), nebo

kolekce, která nerná ve francouzském
použít collection, je

confiseries (de
1

několika

třeba

prostředí přímý

si pomoci opisem,

Noěl). Podobně

vánoční

ekvivalent- nelze

například

assortiment de

je tornu s akademickými tituly, které ve

Viz postupy v části 2.4.
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francouzštině

na rozdíl od češtiny obvykle vypouštíme,

neboť

je zde jiný

úzus (Radina, 1978: 10).
příliš

Nutno poznamenat, že Radina nepojednává o "zrádných slovech"
teoreticky - jeho

záměrem

může překladatel

nebo tlumočník vyzbrojit, aby se vyvaroval chyb.

je spíše uvést co nejvíce

příkladů,

kterými se

Kulturní aluze
Méně

explicitní a vymezený druh kulturních specifik
dědictví,

Každá kulturní skupina má své kulturní

představují

aluze.

ze kterého pramení

aluze, jež se mohou vázat na různé oblasti,

ať

již na literaturu, na

dějiny

dědictví

se

samozřejmě může

lišit i

nebo oblasti jiné. Toto kulturní
uvnitř

jedné jazykové komunity

(např.

USA a Velká Británie). Jak tvrdí

Vinay ad/Albernet (1958), aluze tohoto typu mohou být značně záludné
(občas

je i obtížné je identifikovat), proto je záhodno, aby

uměli

hledat v příručkách a

v textu

označeny

překladatelé

obecně hodně četli. Některé

jako takové (uvozovky,

do textu plynule zabudovány. Vinay a

přímý

odkaz),

aluze jsou

někdy

jsou však

ď Albernet uvádějí příklad věty

začínající

slovy fourscore and seven years ago, což je aluze na slavný

Lincolnův

projev v Gettysburgu, velmi známý ve Spojených Státech, ale

jen

určitým

skupinám

případy řešit

adresátů

jiných kultur. Podle

autorů

je

třeba

tyto

podle situace, zejména pak podle relevance dané aluze

(1958: 253).
Jiné

aluze

se týkají mnohem

každodenního života,

zvyků

a

přízemnějších

obyčejů

oblastí,

dané kultury.

například

Autoři uvádějí

anglický výraz the wrong side oj the tracks, který je spojen se
skutečností,

jedné

straně

že

přes většinu měst

v Americe vede železnice,

přičemž

na

žijí bohatší vrstvy a na druhé chudší. Tento jev v Evropě

neexistuje, proto je zapotřebí výraz opsat a nivelizovat (1958: 257).
Newmark tvrdí, že zejména v neliterárních textech by se kulturní aluze
převádět neměly,

pokud nejsou

ničím

podstatné (Newmark, 1988b:

147). Podobného názoru je i Radina, který tvrdí, že je možné aluze
vypustit, i když tím bude oslabena jedna složka textu
vtipnost) (1977: 212).
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(například

Implicitní kulturní specifika
Kulturní specifika mohou mít vliv i
vyjadřování,

implicitně: způsob

intelektuální zázemí, postoj k různým

myšlení a

skutečnostem. Stačí

pomyslet na briský "understatement" a naopak na italské

přehánění

(Jones, 1998: 3), o nichž se sice domníváme, že se do jisté míry jedná o
translatologická nebo
příklady

názorné. Je

přinejmenším

zapotřebí

kulturní klišé,

brát je v úvahu,

nicméně

přestože

to jsou

nás vzhledem

k tématu naší práce zajímají spíše specifika explicitní, tedy výše
zmíněná

"kulturní slova" a kulturní aluze

(přestože

míra explicitnosti

aluzí je slabší, než míra explicitnosti "kulturních slov").
Kulturní dimenze textu se podle Jonese objevuje i u samotné výstavby
tlumočeného

projevu: francouzský

mluvčí

patrně

bude mít

sklon

používat klasickou strukturu teze - antiteze - syntéza, zatímco italský
mluvčí často

zahájí

svůj

projev

dopracoval (Jones, 1998:

závěrem

117) 1.

a poté

vysvětlí,

jak se k němu

Nordová (1997) uvádí, že "since

stylistic devices are culture-bound, they are not the same for the source
and the target cultures, although there may well be a common ground in
classical rhetorical devices. Even so, traditional stylistic features often
acquire new connotations and meanings when transferred to another
literary environment" (1997: 102).

2.2.2. Věrnost překladu a převod reálií
překladu

O strastích

pojednává o

hovoří

kulturních specifik

již Levý (1963), když

reprodukční věrnosti překladu. Překlad

kulturních specifik

totiž leckdy vyžaduje jiné postupy, než je doslovnost, a
takovéto výrazy substituovat
věrnosti

či

často

adaptovat, požadavek

je

třeba

reprodukční

není tedy vždy snadno splnitelný.

Věrnost překladu

protichůdná
překladu,

byla v historii pojímána různě. Existovala zejména dvě

stanoviska: Na jedné

a na druhé

straně

klasicistická teorie

romantická teorie

adaptačního

doslovného

překladu.

Jones dodává, že by se podobné národní stereotypy neměly přeceňovat, ale že mohou
pomoci správně anticipovat (1998: 117). Podrobněji bude pojednáno o
tlumočení v příslušné kapitole.
1

tlumočníkovi
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Překladatelé

v době klasicistické adaptovali
čtenářstva

trendech a vkusu

téměř

vše v závislosti na

bez ohledu na autorský

záměr

originálu

(Desdemona v Othellovi není uškrcena, nýbrž probodnuta dýkou,
"slušivější").

se to tehdy zdálo

každou cenu zachovat
či

styl, o dobová
úkor

čtivosti,

kterými se

Naopak romantici

specifičnost

originálu,

národní specifika,
přímo

ba

překladatel

či

ať

chtěli

neboť

v překladu za

už se jednalo o autorský

dokonce o formu, a to

často

na

srozumitelnosti. Toto jsou dva extrémy, mezi

vždy pohyboval a pohybuje dodnes, zejména pak

v případě překladu reálií.
Jak tvrdí sám Levý, tento rozpor
straně

zůstává

nadále

skutečností.

Na jedné

existuje obecný význam díla, proti kterému stojí oblast zvláštního

(jazykový materiál a
například

dobové v případě feudální

"Věrný překlad
výměnu

kulturně podmíněné

rytířské

složky díla, tedy i reálie,
kultury (Levý, 1963: 119)).

se upíná na momenty zvláštní. Proto

jazykového materiálu a ostatní prvky

zachovává jako

součást

koloritu,

často

jen

k jedinečnosti

na úkor srozumitelnosti, tj. na

překlad

úkor obecného významu. Volný

směřující

připouští

důraz

klade

na obecné.

Zachovává obecný obsah a formu a zavádí substituci do celé oblasti
zvláštního: za národní a dobovou
národní a dobovou

specifičnost

specifičnost

originálu dosazuje

oblasti, do níž se překlad uvádí, proto ve

svém extrému vede k lokalizaci a k aktualizaci" (Levý, 1963: 114).

Co se

týče

oblasti obecného, nebývá problémem najít

ekvivalent. Avšak co se

týče

oblasti zvláštního (tedy oblasti, která nás

z hlediska naší práce zajímá), je

třeba

zvolit

překladatelské

které nám vynahradí nemožnost doslovného
postihuje

právě

Někdy

specifičnosti

překladu.

postupy,
Adaptace

nejvíce dobové a místní narážky a vlastní jména, tedy

reálie, které jsou
nepoznání.

jednoznačný

často adaptačními

však

překladatel

snahami zcela

pozměněny

až k

rozhodne, že kulturní (a jazykové)

originálu zachová. Na jedné

straně

máme tedy substituci, a

na druhé transkripci. "Substituce, tj. náhrada domácí analogií, je
namístě
přepis,

tam, kde se zároveň

silně uplatňuje

obecný význam, transkripce,

je nutná tam, kde význam, tedy činitel obecný,

1963: 115).
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úplně

mizí" (Levý,

Levý

upozorňuje právě

na to, že se sice

překladatel při překladu výrazů

spadajících do oblasti zvláštního bez substituce neobejde, ale že by se ji
nemělo

zneužívat,

překladu)

neboť

jinak vede k aktualizaci

(přenesení

a adaptaci

do místa překladu).

případně

obecné složky díla,

i na úkor

neboť "překladatelova

zvláštního,

(Levý, 1963: 118). Ideální je

(přenesení
Stěžejní

času

je neporušit

převedení prvků

z oblasti

sdělitelnost"

práce je vázána na

samozřejmě

do

zachovat složky jak zvláštní,

tak i obecné.
Vysvětlení

je na

kterou nelze

místě,

převést,

stěžejní,

pokud je v originále složka, která je

tedy

něco,

co bylo jasné

adresátům

ale

originálu, ale

co ne lze přenést do textu překladu jinak než právě vysvětlením 1 (jedná
se tedy o jakýsi kompromis mezi transkripcí a substitucí). Levý také
poznamenává, že tento postup znali již
renesanční překladatel

Amyot

překládá

staří překladatelé:

francouzský

Plutarcha slovy Ze tyran Onabis

nebo Ze musicien Pilades. S tímto postupem je

třeba

jednat s citem a

využít jej jen proto, abychom se vyhnuli nesrozumitelnosti nebo
poznámkám pod
zároveň

tak

zprostředkuje

Podobně například

neuvědomí

čarou. Překladatel

přidat

slovo, ale

význam, který byl již obsažen ve

he had sherry-coloured eyes:

český

čtenář

jméně.

si

nutně

barvu sherry, proto je záhodno v překladu výraz doplnit:

oči světle hnědé jako

Věrnosti

je tak nucen

je tedy

měl

sherry.

v případě

převodu

kulturních specifik

dosaženo slabou mírou doslovnosti a použitím

paradoxně

různých adaptačních

postupů. Čím jsou kultury originálu a překladu od sebe vzdálenější, tím

bude práce

překladatele složitější.

Jak tvrdí Nordová ( 1997), "the

cultural gap between the amount oj injormation presupposed with
respect to source-text receivers and the actual cultural and world
knowledge oj the target-text addressees can sometimes be bridged by
additional injormation or adaptations introduced by the translator".
Dodává však: "in other cases (. .. ), the horizons oj both groups will not

overlap sufficiently. The target text will then not be achieve the junctions
1

Je to obdobný postup jako Newmarkova složková analýza (vizl.3.4.1), zejména pak
spojení transference s funkčně deskriptivním ekvivalentem.
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intended by the source-text author, since the target-receivers cannot
establish coherence between their background knowledge and the
information given in the text" (Nord, 1997: 100). V případě
francouzské kultury se s takovými extrémy nesetkáváme,
zapotřebí

české

přesto

a
je

rozdílné kulturní charakteristiky nepodceňovat.

2.2.3. Otázka dobového a místního koloritu

Reálie mají podle Levého v literárním díle hodnotu koloritní: "V otázce

národní a dobové specifičnosti nejde o to, zachovat všechny jednotlivosti
(... ), jako spíše vzbudit ve
prostředí"

čtenáři

(Levý, 1963: 120).

která tvrdí, že sice existují

dojem, iluzi dobového a národního

Podobně

případy

se

vyjadřuje

Nordová (1997),

"when it is very important for the

materialization oj the sender's appellative intention

that the target

readers recognize the text world as being congruent with their own
reality", pokud tomu však tak není, "the translation purpose may be
shifted toward the reader 's presumed "interest in an exotic world ",
which can best be satisfied by leaving the text world as it is and
explaining strange details either in the text or footnotes, glossaries and
so on" (Nord, 1997: 104).

Překladatelské

potíže u národní a dobové

z toho, že nejde o uchopitelnou,
v různé

míře

vydělitelnou

specifičnosti

vyplývají již

složku, ale o kvalitu, která

prostupuje všechny složky literárního díla: jazykový

materiál, formu i obsah 1(1963: 120). Podle Levého je třeba převést
pouze lexikální jednotky, které jsou nositelem významu typického pro
prostředí
např.

originálu a které nelze

rikša,

častuška,

transkripce (v
2.4.1.)
činit

může

vyjádřit prostředky

tomahavk, kindžál. Levý píše, že takováto

Newmarkově

pojetí se jedná spíše o naturalizaci, viz

cílový jazyk trvale obohatit.

samoúčelně,

zajímavost, jak to

domácího jazyka:

Překladatel

by tak však

neměl

"bez významové nutnosti, jen pro kolorit, pro

dělali

dekadenti" (Levý, 1963: 120).

v případě reálií v tlumočení je jejich uchopitelnost mnohem větší, neboť se nejedná o
beletrii a většinou jde o reálie dosti konkrétní.
1
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Shizuo Yang (1998) kritizuje adaptaci za každou cenu, zejména
v případě Nidových

překladů

Bible. Namítá, že "in translating literary

or authoritative texts, important expressions that are characteristics of a
text should be preserved, even though the target language cannot
understand and appreciate them for the time being. As time goes by,
people will become familiar with them" (Shizuo Yang, 1998: 115).
Někdy
šířit

tedy nejde jen o to "zachovat kolorit", ale o úlohu

základní,

důležité

překladatele

prvky výchozí kultury.

Role překladatele jakožto kulturního zprostředkovatele
Překladatel

překládá,

musí znát nejen jazyk, do kterého
skutečnosti

mimojazykové

ale také

spojené s cílovou kulturou. ,,Le traducteur,

bilingue, est aussi biculturel, capable de voir Ze monde désigné par des
textes écrits en deux langues différentes, gráce
linguistiques, mais aussi gráce

a sa

jazyka

textu, ale také

překládá:

connaissances

connaissance de ce « monde » "

(Lederer, 1994: 123). Jeho role je nejen
překládaného

a ses

šířit vědomosti

o

zprostředkovat

kultuře

sdělení

národa, do jehož

"Jl appartient (donc) au traducteur de donner au

lecteur étranger des connaissances supplémentaires, minimum mais
sujfisantes pour entr 'ouvrir Za porte qui mime vers Za connaissance de
ťautre"

(1994: 123).

sdělení

pochopil,

prostředky (např.

může

nutné, aby adresát
"pomoci"

různými

stěžejní

roli

překladatele

jakožto

který by navzdory zažitým

např.

stereotypům

zapotřebí řešit

s kulturní neekvivalencí,

by neměl váhat napsat předmluvu, kde by čtenářům vysvětlil

by

měl

odůvodnil

disponovat

Ledererová nazývá "bagage

1

o

situace spojené

úskalí překladu a případně

Překladatel

řadě

anonymní. Bylo-li v překládaném díle

překladatelské

překladatel

mu však

rovněž hovoří

zprostředkovatele,

neměl zůstat

složité

překladatel

je v prvé

explicitací 1).

Newmark (1991)
kulturního

Samozřejmě

svá řešení (Newmark, 1991: 41).

určitou

cognitiť',

Viz2.4.
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výbavou znalostí, kterou

tj. "connaissances linguistiques

et extra-linguistiques emmagasinées

(1994:

mémoire"

37)

"connaissances acquises

(na

všem

rozdíl

od

"contexte

cognitiť',

tj.

a Za lecture du texte"). Tento souhrn znalostí

se skládá z nejrůznějších
společného

aplus ou moins long terme dans Za

prvků,

příslušníkům

včetně

kulturního

povědomí,

dané kultury, a kulturních znalostí, které

jsou individuální a mohou se týkat jak kultury vlastní, tak kultur cizích,
se kterými se jedinec sblížil.

Právě

tento souhrn znalosti používá

překladatel při převodu reálií. Čím bohatší bude tento souhrn znalostí,
překladatelova

tím snažší bude

práce,

alespoň

co se

týče

rozpoznání a

pochopení reálie a volby případného ekvivalentu.

2.2.4. Kulturní kategorie
Newmark (1988: 95) vychází z Nidovy klasifikace a v přímé souvislosti
překladu

s problematikou
několika

kulturních specifik

rozděluje

kulturu do

kategorií:

(a) Přírodní jevy 1
Patří

sem fauna, flora

či

geografické útvary: pampas, sirocco, plateau,

se lva ...

(b) Materiální kultura
Jídlo: zabaglione, sake
Oblečení:

Města

anorak, sarong, dhoti

a obydlí: kampong, bourg či bourgade, chalet

Doprava: rickshaw, cabriolet, caleche

(c)

Společenská

kultura

ajah, amah, sithar, reggae, rock

(d) Organizace, zvyklosti, aktivity, koncepty
Politika a administrativa
Náboženství: dharma, karma, temple

1

V Newmarkově terminologii Ecology (1988:95)
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Umění

(e) Pohyby a zvyky
Cock a snook, spitting

Nás se vlivem kontextu mohou týkat všechny tyto kategorie, zejména
pak druhá,

třetí

určité

a pátá, ovšem do

míry i kategorie

čtvrtá.

V ojedinělých případech nás bude zajímat i první kategorie.

V následujících podkapitolách použijeme klasifikaci kulturních kategorií
podle Newmarka, které doplníme poznatky dalších teoretiků.

(a)

Přírodní

jevy

Do této kategorie
Budou více
například
kultuře

oné

řadí

či méně

specifičnosti.

v ruštině,

známé podle toho, jak je známá

Například

angličtině

označení

pro

či

politicky

a

dané kultury.

země původu,

je vzdálená cílové

jinak) a také podle toho, jaká je míra
běžně

používán

a není tedy v těchto jazycích považován

španělštiny

pláně či

hodně

výraz plateau je dnes

němčině,

za kulturní, na rozdíl od
vlastní

zeměpisné specifičnosti

vlivem turistiky nebo literatury, jak
zeměpisně,

(

Newmark

nebo italštiny. Spousta zemí má

roviny - prairies, steppes, tundra, pampa,

bush, a všechny mají silný lokální kolorit. Tyto výrazy zpravidla
převádíme

transferencí, ke které

přidáme např.

klasifikátor nebo popisný

ekvivalent.
Ovoce a jiné rostliny se
nejsou-li
kterým

komerčně

většinou

rovněž vyznačují

významné, jako

např.

kulturním zabarvením,

avokádo nebo pomelos, ke

existuje slovníkový ekvivalent, a v tom

nepředstavují překladatelský

problém (Newmark, 1988: 97).

(b) Materiální kultura

Jídlo
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případě

Potraviny a

různé

pokrmy jsou pro mnohé dominantním rysem každé
skutečně hojně

kultury. Tato podkategorie je
převodu

názvů

Jídelníček

jídel

uplatňují

se v podstatě

mění,

nejrůznější

jakmile

zastoupena, proto se
překladatelské

překročíme

postupy.

hranice jakéhokoliv
často

Uídelní

lístek v restauraci, apod.). Exotická jídla se stávají v západní

kultuře

státu, proto s cizími pokrmy

čím

dál tím

běžnějšími,

v žurnalistice a

přicházíme

při

do styku velmi

a jejich názvy jsou tedy používány

převáděny

např.

transferencí. Francouzština je v oblasti

stravování stále znakem prestiže a

často

bývá i mimo frankofonní

země

používána v jídelníčcích - nejen názvy samotných jídel, ale i generické
výrazy jako hors d 'oeuvre, entrée
v angličtině než v češtině).

či

entremets (i když je tomu tak častěji

Většinou

je nejlépe použít

funkčně

deskriptivní ekvivalent a transferenci (the pasta dish- cannelloni).
V kuchařské knize záleží na
jej ponechá ve

francouzštině.

překladateli,

zda název jídla

přeloží,

nebo

Je však třeba, aby byl výběr jednotný a aby

byl recept zcela pochopitelný (Newmark, 1988: 98).

Radina (1978) uvádí mnoho
případné překladatelské

příkladů

z oblasti stravy,

problémy mezi francouzštinou a češtinou: cacao

je kakaový prášek, nikoliv nápoj, který je
Marmelade obvykle

představující

označuje

označován

jako chocolat.

povidla, nikoliv marmeládu (confiture).

Compote má pro Francouze spíše podobu

uvařené

ovocné kaše (zejména

jablka nebo hrušky) -kompot v českém pojetí se nazýváfruits au sirop
(cerises au sirop, apod).

druhy

pečiva,

Podobně

rohlík a croissant jsou zcela odlišné

které nemají v podstatě

společný

ani tvar (rohlík je

podlouhlejší, croissant je srpovitý). Český rohlík je pro Francouze stále
ještě pa in, a croissant má pro Čechy nejblíže k loupáčku. Pudink je flanc

nebo creme renversée (pudding ve
například

francouzštině

je většinou s přísadami,

s alkoholem) (Radina, 1978: 10).

Vinay a ďAlbernet uvádějí velké množství příkladů týkajících se rozdílů
mezi francouzskou, britskou a americkou kulturou v oblasti gastronomie
a

zvyků

tradičně

s ní spojených.

Uveďme příklad

jí v Británii v poledne a ve Francii
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soupe (polévka), která se
večer. Děti

v anglosaských

zemích s sebou již po celé generace

tradičně

Američanovi

jablka, proto pohled na pulty s jablky v Britovi nebo
neomylně

vyvolá asociace spojené se školní docházkou. Tento jev je

potřeba v překladu vyřešit adaptací
pomůckách

brašnách nebo
(1977)

svačinu

berou do školy na

rovněž

1

například hovořit o školních
ďAlbernet,

(Vinay a

upozorňuje

,

na

záludnost

1958: 263). Radina
asociací

spojených

s potravinami, např. v Čechách běžně užívaný mák má pro Francouze

"dobrodružnou

příchuť

orientálních doupat s omamnými jedy" (1977:

209).

Oděvy

oděvy kulturně

Pokud jsou
převádíme

specifické a nemají slovníkový ekvivalent,

je transferencí nebo kalkem: kimono, sari, yukala, kaftan.

(Naopak "jeansy" jsou internacionalismus, který je dnes
snad ve všech státech
překladatelský
funkční

světa).

neboť většinou stačí

problém,

převést funkčním

co se

používán

příliš

však

velký

použít klasifikátor nebo

ekvivalent v premodifikaci s transferencí (shingtin trousers).

Pokud není výraz v originále
jej

Nepředstavují

běžně

překladu

ve výchozí

reálií

kultuře,

stěžejní

a lze jej snadno vypustit,

můžeme

ekvivalentem samotným. Jedná se o zásadní otázku
týče

- zda je nezbytné zachovat jejich zakotvenost

nebo zda je možno tuto kulturní

podmíněnost

nivelizovat, ba přímo opomenout (Newmark, 1988: 99).

Obydlí
Typů

obydlí a

obydlí mají v

přístřešků

angličtině

je ve všech místech

stejnou podobu, jakou mají v jazyce kultury, jíž

náleží (palazzo, hacienda, pension). Ve
zařazení

pro

města

světa nespočet. Některá

francouzštině

máme

podle jejich velikosti (ville, bourg, bourgade,

village .. .), což je dáno podle Newmarka tím, že

ještě před

stoletím byla Francie zemí menších měst (Newmark, 1988: 99).

1

několik

V Newmarkově terminologii se zde jedná o kulturní ekvivalent.
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necelým

rovněž

V kapitole o složkové analýze

příklad

uvádí

gítes - rural

funkční

lodgings in France let to tourists, kde kombinuje

a deskriptivní

ekvivalent (Newmark, 1988: 120).
Rovněž

stojí za poznámku, že

zatímco Francouzi jej

dělí

Američané dělí městský

prostor na bloky,

na ulice (Vinay a ďAlbernet, 1958: 262).

Doprava
Doprava Je v

angličtině

automobilového

průmyslu.

různých výrazů.

Ve všech jazycích se v oblasti tohoto

vůbec

rodí spousta nových

kalky z

angličtiny)

názvy

Americká

výrazů,

druhů kočárů,

koloritu nebo

automobilů

angličtina

společenské

a amerického

má pro pojem "auto" 26
odvětví

a techniky

které jsou nejdříve neologismy

a které jsou poté zavedeny do

přizpůsobeny.

morfologicky
např.

ve znamení

Naopak v beletrii
aby ve

prestiže

čtenáři
či

běžného

(často

jazyka a jemu

autoři často

používají

vzbudili dojem lokálního

postavení (caleche) (Newmark,

1988: 100).
Předmět/

Na

některé předměty

se odkazuje jménem

značky,

která výrobek uvedla

na trh, nebo která jej nejvíce prodává (Aspirin, Formica ... ). Pokud se ve
stejné

míře

v cílové

používá název

značky

kultuře, překladatel

řešit (například

jej

namísto názvu samotného

převede doslovně

nylon, pozor však na

a nemusí

záludnější případy

v Británii prezervativ a v Australii lepící páska).
záhodno

přeložit

názvy

značek

předmětu
případ

i

více

- Durex je

Většinou

je však

jejich denotativním významem (Tipp-Ex

- blanc pour effacer, Tampax- un tampon Tampai, pointe Bic- ball
pointl Newmark upozorňuje na nebezpečí stát se "reklamním
nástrojem" výrobce dané

značky.

Předměty typické pro určitou kulturu se nachází mimo Newmarkovu klasifikaci
kulturních kategorií, pro účely naší práce a pro soudržnost je tam nicméně zařazujeme.
2
Tyto výrazy jsou však dnes ve Francii běžně používané.
3
Lze také uvést příklad českého výrazu xerox (xeroxovat), který se ve Francii
nepoužívá.
1
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Newmark také varuje

před

použitím

názvů léků,

zejména běžných

léků,

jejichž běžně používaný název se může lišit podle zemí (Newmark,
1

1988: 147).

(c) Společenská kultura

Mluvíme-li o

společenské kultuře,

je třeba rozlišovat mezi denotativními

překladu.

Podniky jako charcuterie, droguerie,

a konotativními aspekty

pátisserie, chapellerie nebo chocolaterie

samozřejmě

prostředí

existují, nemají však vždy

většinou

nutné použít deskriptivní ekvivalent (pork-butcher, hat shop,

chocolate shop ... ) (Newmark,
upozorňují

přímý přirozený

v anglickém

obchodů

ve Spojených Státech -

tyto podniky bývají často nahrazeny supermarkety a místo
fishmonger's se setkáváme pouze s tzv.
the fish counter) (Vinay a
třeba

přepážkami

ďAlbernet,

ď Albernet

100). Vinay a

1988:

na postupný zánik menších

ekvivalent, proto je

obchodů

(counters,

1958: 262). Tuto

jako

například

skutečnost

je

vzít při překladu v úvahu.

Denotativní aspekt tedy

nepředstavuje

příliš

mnoho

problémů,

stačí

vzít v potaz

z hlediska konotativního tomu však tak být nemusí -

pojmy jako the people, the common people, the masses, the working
class, nebo Za plebe

či

Za classe ouvriere. Výrazy jako classe inférieure

nebo classe ouvriere jsou dnes ve
v uvozovkách a
nejedná o
Naopak v

vesměs

dějepisný
angličtině

francouzštině

ironicky, ne však v původním smyslu (pokud se

text, ale i v tom

se ještě celkem

případě

běžně

je

potřeba upřesnit).

používá výraz working class

(Newmark tvrdí, že tomu tak je i ve východní
uvědomit,

archaické, lze je použít

Evropě,

je však nutné si

že se jedná o publikaci z roku 1988). Slovo proletariat se již

také nedá použít ve stejném konotativním, a tedy dosti expresivním
významu, jaký neslo ještě

před několika

desetiletími.

Podobně

anglické

the masses, které odkazovalo na chudé vrsty obyvatelstva, se

teď

používá spíše ve spojení s výrazy jako mass media nebo mass market, a
již se tedy

1

vůbec

netýká ekonomicky

znevýhodněných

Můžeme uvést příklad doliprane (Francie)- paralen (Česká Republika)
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obyvatel.

S těmito abstraktními
obezřetně

společenskými

pojmy je tedy

zacházet

(Newmark, 1988: 100).

V neposlední

řadě

uvádí Newmark národní hry, jejichž názvy samy o

sobě překladatelské

problémy nepředstavují,

nemusejí vyskytovat ve všech jazycích
výrazů

třeba

některé dílčí

výrazy se však

(např. angličtina

má mnoho

spojených s kriketem) (Newmark, 1988: 100).

může

Doslovnost

týkajících se

textu

překladu

společenských

češtiny

v převodu složek

příklad

oslovení Sir

systematicky převádět jako pane,

úzus diktuje výrazu pane nepoužívat tolik, jako v případě

francouzského
nebudeme

například

konvencí: Levý uvádí

nebo Monsieur, které nelze do
neboť český

uškodit

či

anglosaského

překládat

jako

můj

prostředí.

Podobně

man colonel

plukovníku, nýbrž jako pane plukovníku.

(Levý, 1963: 120).

Také lze zmínit výrazy spojené se
kurzů
přímo

vzdělávacím

a akademické tituly, které se
nemají v cílové

ďAlbernet,

kultuře

často

systémem, jako názvy

liší podle zemí, nebo které

obdobu (Radina, 1977: 209 a Vinay a

1958: 265).

(d) Organizace, zvyklosti, aktivity, koncepty

Institucionální termíny
Politické a

společenské

dění

národa se odráží v institucionálních

termínech. V případě, že jsou názvy politických funkcí (president, prime

minister, king) nebo institucí (Assemblée Nationale, Sénat) zcela
průhledné,

tedy že se jedná o internacionalismy nebo že mají

přímý

ekvivalent, jsou převáděny doslovně. Pokud je název instituce specifický
pro daný stát nebo politickou entitu (Bundestag, Sjem), je
ustálený

překlad

všeobecně

akceptovaný,

přímo

použít

(recognized translation), který je tedy oficiální a
samozřejmě

existuje (což je v případě
adresáti

třeba

v případě, že takový

známějších států takřka

překlad

jisté). Pokud jsou

z oboru, lze název ponechat v originálu (tedy použít
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Někdy

transferenci).

neformálně

se na vládní kabinet

metonymicky jménem hlavního

města (např.

odvoláváme

v tisku), nebo názvem

budovy (Elysée, Hotel Matignon, Palais Bourbon, Pentagon, White

House, Westminster)

či

ulice (Whitehall, JO Downing Street), ve které

daná instituce sídlí.
Názvy ministerstev

převádíme většinou doslovně,

deskriptivní. Pokud nejsou, použijeme

funkční

jsou-li

dostatečně

nebo deskriptivní

ekvivalent (Treasury - ministerstvo financí, Home Office - Ministerstvo
vnitra).
Pokud má

veřejná

firma transparentní název jako

například

Electricité

de France, Gaz de France nebo Postes et Télécommunications,
bude

řízen

překlad

povahou textu: v oficiálních dokumentech a seriózních

publikacích, jako jsou

například učebnice,

ustálený oficiální překlad (pokud existuje).

použijeme transferenci nebo
Neformálně

je možné použít

kulturní ekvivalent (the French Electricity Board, the Postal Services)
(Newmark, 1988: 100).

Pokud je název instituce

neprůhledný

(British Council, Maison de Za

Culture, National Trust, Goethe Institut),
zjistit, zda se pro

zmíněnou

odhadnout, zda jej adresát

překladatel

instituci používá ustálený
správně

musí nejprve
překlad,

pozdější

pochopí (v

a dále

publikaci

Newmark uvádí: "ft is surely the duty oj any government to issue official

translations oj its important institutional terms in the main languages
concerned" 1)

•

neformální text

Pokud se nejedná o oficiální dokument, nýbrž spíše o
určený

transferencí a poté

širšímu publiku, název by

dovysvětlen

de Za Culture - arts center),

pomocí

případně

funkčního

měl

být

převeden

ekvivalentu (Maison

dosti rozvinutého (National Trust

- organisation chargée de Za conservation des monuments et des parcs
nationaux britanniques), nebo

případně

pomocí kulturního ekvivalentu

(British Council - Alliance Francaise ), který textu

přidá

na barvitosti a

čtivosti -je s ním však třeba jednat obezřetně. Často je jistější použít

ekvivalent

1

funkční

nebo popisný, zejména v případech, kdy

Newmark, 1991:20
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může

být

zavádějící

kulturní ekvivalent
ekvivalentní,

přesto

(A level a Baccalauréat jsou v podstatě
detailů).

se však v mnohém liší, zajdeme-li do

Zvolený postup tedy bude záviset na povaze textu a na znalostech a
očekávání adresátů.

Co se místních samospráv a administrativního členění státní správy týče,
většinou

místě

je na
(dělení

odlišné

transference,

neboť rozdělení

každého státu je

na région, département, arrondissement, canton a

commune je specifické pro Francii). Je
konzistentní, a tedy jednotný.
jako postup transferenci,

Podobně

funkční

třeba,

aby

překlad

byl

jako v případě institucí volíme

ekvivalent nebo obojí, podle kontextu

a situace(Newmark, 1988: 101).

Levý

několik

nabízí

příkladů

v Maughamově románu Na

případě

pokvětnová
třeba

je

nože je

a

československá

substituovat

,,Nemůžeme-li prostředí

například

adaptace,

pařížská

nepříznakového označení

jako SNB, místo
reálie ryze

ostří

nežádoucí

policie

"policie",

označována

přestože

SNB je

(Levý, 1963: 124). V takovém

domácí

analogií

bezpříznakovou:

originálu vystihnout, je nutné se vyhnout

alespoňjasnému rozporu s ním" (Levý, 1963: 123) 1.

Latinsko-řecké

morfémy jsou

často společné

všem evropským jazykům,

proto je možné slova, která se z nich skládají, snadno
jednat o

různé

názvů

výrazy, od

Podobných

výrazů

s evropskou

tradicí

nespočet.

ekvivalentní,

a

koncepty.

zejména

historickému vývoji národa
Svazu). V těchto
(například

přeložit. Může

politických stran až po politické

je na všech politických scénách
Nemusí

být

samozřejmě

konotace

budou

(například

socialismus v době

případech

se

by

měl

poplatné

překladatel

zcela

tradicím

a

Sovětského

situaci

vysvětlit

liberalismus je ve francouzské tradici pravicový a v britské

spíše levicový) (Newmark, 1988: 101).

V Newmarkově terminologii lze tedy říci, že varuje před zneužitím ekvivalentu
kulturního na úkor ekvivalentu popisného či funkčního.
1
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Obecně

říci,

lze

použijeme

že

čím

je adresát

transferenci,

a

vzdělanější

to

také

zapotřebí počítat

v případě

nejen

institucionálních termínů, ale i v případě

zasvěcenější,

a

titulů,

původní

převoditelný,

častěji

kulturních

a

jiných výrazů. Je

s tím, že adresát bude moci chtít na daný text

reagovat, a možná i kontaktovat autora. V takovém
aby se

či

adres

tím

stěžejní

termín, je-li

případě

jednoznačně

a ne zcela

překladu alespoň

nacházel v našem

je záhodno,

v závorkách nebo

v poznámce.

Historické výrazy
Newmark zde

Siecle,

zmiňuje

l 'Ancien

výrazy jako Ze procureur-géneral, Ze Grand

Régime,

Le

Siecle

des

Lumieres,

Anschluss,

Kulturkampf atd. Takovéto historické institucionální výrazy zpravidla
nepřekládáme,
překlad.

pokud neexistuje oficiální a

překladem

zavedený ustálený

převedeny

V akademických textech jsou

zavedeným

pevně

transferencí nebo

(Le Siecle des Lumieres -

Enlightenment), a pokud je to relevantní, jsou
popisným ekvivalentem, více

či

méně

doplněny funkčním

nebo

výmluvným a podrobným.

převádíme často

V populárních textech tyto výrazy

the Age oj

jen

funkčním či

popisným ekvivalentem (Newmark, 1988: 101).

Radina (1978: ll) uvádí
překládáme

jako

francouzštině
sdělení",

příklad

výrazu Le Mur des Fédérés, který

Zeď Komunardů, přestože

upozorňuje

existuje. Také

hrající

důležitou

na "citové asociace jazykového

právě

úlohu

samotné communard ve

například

v historických

postavách, které jsou zakotveny v národním podvědomí příslušníků dané
kultury. Jako příklad uvádí spojení Praotec Čech aLe bon roi Dagobert.
Je

třeba

použít opis

přetlumočit

či vnitřní vysvětlivku, překladatel

citový náboj, který pocítí adresát originálu (1977: 210).

Vinay aD' Albernet (1958)
které

často

však nebude moci

upozorňují

skýtají kulturní aluze,

"demandent Ze plus souvent

ať

na záludnost novinových

titulků,

již historické nebo jiné. Tyto aluze

a etre
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eclairés non seulement par Ze

contexte, mais surtout par des connaissance métalinguistique/:
allusions culturelles, politiques, historiques, faits divers, etc." (1958:
168).

překladatele

Levý tvrdí, že "velkou potíží pro
běžně

do

jsou narážky na fakta

známá v době a oblasti vzniku originálu, ale neznámá v prostředí,

něhož

se dílo

převádí"

Constitutionel a Quotidienne ve

Stendhalově

politicky

zařazovaly

jejich

deníků

Le Rouge et Ze Noir, které

byly v době vzniku originálu ve Francii velmi
jednoznačně

příklad

(1963: 125). Uvádí

dobře

odběratele

známé a zcela

(liberální noviny,

royalistické noviny). Českému čtenáři však tyto asociace jasné nebudou
(a patrně ani dnešnímu běžně
je

třeba obratně

vsunout

vzdělanému

vysvětlení:

francouzskému

čtenáři),

proto

odebírá liberální Constitutionel, šel

do královského paláce Whitehallu.

Mezinárodní výrazy
Mezinárodní institucionální názvy mívají ustálené

překlady,

které ve

skutečnosti bývají kalky. Často se na ně odkazuje akronymem, který

bývá v dokumentech i v mluvené komunikaci
používán.

Buď

pevně

nese akronym iniciály ustáleného

hojně

zaveden a
překladu

(WHO

(World Health Organization) - OMS (Organisation Mondiale de Za
Santé), NATO - OTAN), nebo si ponechává podobu
vesměs

původní,

tedy

anglickou (UNESCO, UNICEF) (Newmark, 1988: 101).

Náboženské výrazy
Stoupenci různých náboženství a zejména pak křesťanství si vždy dávali
za cíl svou víru
překladů
běžná,

do

šířit

pokud možno po celém

nejrůznějších jazyků

světě,

proto náboženských

existuje mnoho. Transference je zde

jindy jde o naturalizaci (u

1

běžnějších

výrazů).

Američtí

"Nous entendons par métalinguistique l 'ensemble de rapports qui unissent les faits
sociaux, culturels et psychologiques aux structures linguistiques" (Vinay a ď Albernet;
1958: 259)
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překladatelé

Bible se však

často

vypořádat

museli

s kulturními

asociacemi a s realitami kultury překladu 1 (Newmark, 1988: 102).

Umělecké

výrazy

Překlad výrazů

spojených s uměním (hnutí, organizace,

znalostech

neprůhledné

výrazy jako the Leipzig Gewandhaus nebo the Amsterdam
nepřekládají,

Concertgebouw se

překládají doslovně.

Orchestra) se

někdy překládají,

jindy se

adres nebo map). Spousta
uměleckými odvětvími

Jsou-li

vzdělaní

závisí na

domnělých

se

adresátů.

směry)

průhledné

a

a

zasvěcení,

výrazy (the Berlin

Jména budov, muzeí, divadel

či

převádí

transferencí (zejména v

výrazů

spojených s hudbou a jinými

si uchovalo i v

angličtině

případě

italskou podobu,

v případě baletu pak francouzskou (jouetté, pas de deux). Lze tedy
že pokud se na danou
specifičnost, častěji

oper

uměleckou

říci,

realitu nahlíží jako na kulturní

použijeme transferenci, zatímco v případě, že jsou

univerzální, dochází k naturalizaci? (Newmark, 1988: 102)

(e) Pohyby a zvyky
Zde je nutno rozlišovat mezi popisem a funkcí,

hlavně

v případech, kdy

by mohlo dojít k falešné interpretaci. Zvednout palec ve znamení "OK"
není

například

částech

světa

používané ve všech kulturách,
vrtí hlavou, chceme-li

stejně

vyjádřit

jako se v určitých

souhlas, plive se na

znamení požehnání nebo je záhodno se lehce usmívat, když

někdo zemře

(Newmark, 1988: 103).

Další kategorie se nachází mimo Newmarkovu klasifikaci:

(j) Eponymické názvy

Newmark je
kategorií,

řadí

nicméně

do kapitoly "shorter items" a nikoliv do kulturních
jim přiznává kulturní podmíněnost.

Notorický je překlad jehňátka božího a chleba pro Eskymáky - tuleňátko boží a ryba give us our daily fish.
2
Do této kategorie lze také zařadit Monu Lisu jako La Joconde (Radina, 1978:11)
1
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Eponym je v jeho definici "any word that is identical with or derived

from a proper name which gives it a related sense" (Newmark 1988:
198). Řadí je do tří kategorií: vlastní jména, místní názvy a názvy
předmětů (přičemž

o poslední kategorii je pojednáno jinde, viz str. 30).

Osoby a adjektiva odvozená od vlastních jmen
Frekvence výskytu adjektiv odvozených od vlastních jmen

kulturně

významných osobností (Audenesque, Keynesian, Leavisite) roste nebo
naopak upadá podle popularity dané osobnosti, a případně také složitosti
vzniklého adjektiva (Newmark, 1988: 199). Pokud je daná osobnost
dobře

známá i v cílové

kultuře,

lze použít naturalizaci (zejména

v případech jako shakespearian). Pokud se adjektiva vztahují

přímo

k osobě,

(např.

nepředstavují

pro

překladatele

až takovou potíž

Leavisite, kdy se jedná o stoupence britského literárního kritika
Leavise),

poněkud

složitější

charakteristiku nebo ideje
vztah. V tom

případě

situace však nastává, když jde o

zmíněného

referenta,

je lepší adjektivum

či

o

nějaký

nepřevádět

jiný složitý

a rovnou jej

nahradit pomocí složkové analýzy 1 například funkčním ekvivalentem

(Keynesian ideas lze přeložit jako "idées favorisant Z'économie mixte ou
concertée de Keynes ").

Opět

však záleží na znalostech adresáta (F.R.

Leavis nemusí být známý mimo Velkou Británii) a povaze textu, a na
tom, zda je daná reálie relevantní a zda se na ni odkazuje v textu

často.

Parkinson 's Law, Murphy 's Law nebo jiná podobná spojení existující
v angličtině a jejichž vázanost na původce je dosti složitá, musíme podle
Newmarka v překladu redukovat na smysl 2 .
Jména i

příjmení

jména svatých,
králů

ve

osob zpravidla

papežů

a

nepřekládáme,

existují však výjimky:

panovníků (kromě některých

francouzských

jako Louis a Franr;ois). Jména řady velmi známých osobností byla

většině

evropských

jazyků

naturalizována (Platon,

Horace)

(Newmark, 1988: 199).

1
2

Viz 2.2.1
Nutno podotknout, že zejména Murphyho zákon je Čechům velmi dobře znám.
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Místní názvy
překladatel

Všechny místní názvy, které
v případě nouze

například

příslušné

i u

pokušení převést neznámý název

nezná, si musí

pečlivě ověřit,

ambasády, a nemá propadnout

"přibližně".

Newmark prosazuje názor,

podle kterého je nutné co nejvíce respektovat název místa ve výchozím
jazyce.

Některé

ustálené názvy

Beograd - Belgrade ),

někdy

nepředstavují

je však naturalizace

Monaco pro

německý

"vychovávat"

čtenáře, například

překládat

problém (Praha - Prague,
příliš

svérázná (italské

Munich). Je také názoru, že má

jako Austerlitz

že by se S!1x.kov

(podobně Oswi~cim

si má také dávat pozor na

překlepy

neměl

překladatel

do

- Auschwitz).

angličtiny

Překladatel

nebo chyby v originále, které jsou

v případě místních názvů nebo eponym obecně dosti běžné.
Samozřejmě

překládat

také nebudeme

stejným

způsobem

místní názvy

v poštovní adrese (transference) nebo naopak v turistickém prospektu,
kde je záhodno

přeložit alespoň

klasifikátory, jako

například

ulice,

řeka

atp (Newmark, 1988: 216).

Podle Radiny (1978: ll)
nepředstavuje

problém

většinou překlad zeměpisných

(pokud má

překladatel

možnost si název

dohledat), problematický je pouze v nejednoznačných
označuje

jak Indiána, tak Inda

(přestože

reálií příliš velký

případech:

se ujímá pro Indiány

Indien

označení

Améridiens ).

Potíže mohou

působit

i slova pouze odvozená od

(podle Radiny "zrádná slova
klíč. Přirovnání

se

rovněž

zeměpisná"):

zeměpisného

názvu

clé anglaise je francouzský

mohou lišit, podle toho, jak jsou vnímány

neřesti jednotlivých národů: Pije jako Dán -ll boit comme un polonais.

Vlašský salát je salade russe a

paraořech

1

(ze státu Pará) je noix du

Brésil.
Někdy

čeština zeměpisný

poJem uvádí, ale francouzština nikoliv:

anglické prostírání - set de tahle, manšestr - velours cótelé, texasky blue jean, turecký med - nougat blanc, apod.

1

Někdy

Viz Překlad kulturně podbarvených metafor (str. 40)
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naopak zeměpisnou

vyjadřuje

sounáležitost

alpiniste

francouzština:

horolezec,

Maroquinerie - kožená galanterie, cuir de Russie - juchta, choux de
Bruxelles -

růžičková

kapusta, macédoine - zeleninová nebo ovocná

směs, sauce allemande- světlá omáčka (Radina, 1978: 11) 1.

(g)

Dělení času
ďAlbernet rovněž uvádějí

Vinay a

francouzštině:

Angličan
zároveň

ve

francouzštině

tuto dobu

zařadí

lze

odlišné
říci

dělení času

v

angličtině

a ve

quatre heures du soir, zatímco

do odpoledne.

Podobně

night odkazuje

na večer a na noc (Vinay a ď Albernet, 1958: 262).

2.2.5 Jiné

kulturně podmíněné

výrazy

"Nepřeložitelná slova" aneb slova- mýty2
Některá

slova nebo kategorie slov si získala

symbolů

"kulturního

vědomí"

pověst nepřeložitelnosti

a

("cultural consciousness"): francouzský

pain, britský cricket, americký baseball, italská pasta, ruský kvas, atd.
Někteří
pojmů

literáti jako

například

jako pain nebo vin do

konotačních rozdílů.

Paul Valéry

angličtiny,

hovořili

tudíž si byli

o

nepřeložitelnosti

vědomi

Podle Newmarka však tyto výrazy

existujících

nepřeložitelné

nejsou a předěl lze učinit pomocí překladatelských postupů, zejména pak
složkovou analýzou (Newmark, 1988: 122).

Překlad kulturně

podbarvených metafor

Překlad

metafor je podle Newmarka jedním ze základních

překladu

jako takového. Metaforou

Metafory mohou

samozřejmě

být

označuje

jakýkoliv figurativní výraz.

ovlivněny

kulturním kontextem, ve

kterém vznikly. Proto mohou být symboly a metonyma
doslovně

v

případě,

že se

problémů

kulturně překrývají:

přeloženy

hawks and doves -

faucons et colombes. Toto platí ohledně metafor o zvířatech téměř
obecně,

ale i v tomto

případě

je třeba opatrnosti,

neboť například

drak je

Radina ne nabízí jako Newmark nebo Vinay a d 'Albernet systematizaci postupů, které
má překladatel k dispozici, nicméně předkládá řadu užitečných příkladů, které by
překladatel měl znát.
2
"Words as myths" (Newmark, 1988: 122)
1
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v západní

kultuře

pozitivně. Podobně

naopak

negativně

vnímán

a v

kultuře

Dálného Východu

v Británii existuje mnoho metafor spojených

s kriketem: keep a straight bat, knockfor six, atd.
Ustálenou kulturní metaforu ("cultural stock metafor") je možné

převést

tak, že uchováme její podstatu a doplníme smysl: ll a une mémoire

a pas

d 'éléphant - He never forgets, like an elephant, ll marche

de

tortue - He 's as slow as a tortoise, ll a Z'esprit rabelaisien - He has a
někdy říká

ribald, Rabelaisian wit. Tomuto postupu se
neboť

metoda,
a je

užitečný

má uspokojit jak znalce, tak
zejména u

překladu

Mozartova

méně zasvěceného

adresáta,

metafor spojených s eponymy (un

adjectif hugolesque - a resounding adjective, such as Victor Hugo might
ha ve used). Pokud je takováto metafora příliš specifická a zasvěcená, lze
ji redukovat pouze na samotný smysl (victoire

a Za

Pyrrhus- ruinous

victory, c'est un Crésus - a wealthy man), závisí to však na
metafory ve výchozí

kultuře,

důležitosti

na kontextu a na povaze textu (Newmark,

1988: 104).
Vinay a

ďAlbernet

se

zmiňují

o

překladu přísloví:

« On trouvera assez

facilement, dans des répertoires ad hoc, les équivalents des proverbes
d'une langue

a l'autre,

puisqu 'en général, Za « sagesse des nations »

fait partout les mémes découvertes » (1958 : 256).
někdy

možné

kultuře

převést přísloví doslovně,

určitého

koloritu

(např.

i když v tomto

případech,

nexistuje, pouze však v

Autoři

kdy chce

tvrdí, že je

znění

v cílové

překladatel

docílit

galicismy Hercula Poirota v románech A.

Christie).

Alternativní názvy
Někdy

pro oživení textu autor nepoužije klasický název, ale název

"alternativní", tedy například Armorique místo

Bretaně,

Hexagone místo

Francie, Norma Jean místo Marylin Monroe nebo Lo Stivale místo
Itálie. Tyto "alternativy" jsou
známy, cizímu adresátovi však
přeložit

názvem obecným.

překladatele

dosti obskurní a

příslušníkům

patrně

Někdy
těžko

výchozí kultury

známy nebudou, proto je lépe je
mohou být tyto výrazy i pro

dohledatelné,
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dobře

například

dnes

vesměs

zapomenutá přezdívka Winstona Churchilla Winnie 1(Newmark, 1988:
201).

Váhy, míry a měny
Jednotky metrických
komunikační

systémů

zachováme nebo

situaci - v novinových

článcích

překládáme

je zpravidla

závisle na

přizpůsobíme

metrickému systému cílové kultury, naopak ve specializovaných
článcích

většinou neměníme.

je

závisí na tom, jak

důležitý

V beletrii pak rozhodnutí

překladatele

je v překládaném díle místní kolorit nebo

kulturní koheze. Totéž platí i o měnách (Newmark, 1988: 202).

Podle Levého bychom
systémů,

metrických

neměli převádět

které

českému čtenáři

aby si

český čtenář

Naopak cizí

měny

lokalizovaly do

délku nebo váhu

významnější

hodnota má v díle

je

třeba

nic

nesdělí

hodnotě, alespoň

couly... ), navzdory jejich koloritní
důležité,

transkripcí jednotky nezvyklých

(aršíny, stopy,

v případě, že je

uvědomil,

tedy že obecná

hodnotu než hodnota zvláštní (kolorit).

transkribovat,

českého prostředí.

neboť

koruny by překlad

příliš

Je tedy nutné zachovat rubly, pesety,

franky 2 , jen je žádoucí pro srozumitelnost nahradit méně obvyklé mince
známějšími: například dvě stě franků

místo deset

louisdorů

(Levý, 1963:

124).

Oproti
nejen

francouzštině

například

používá

v případě

angličtina častěji

nábojů

váhu

měřených subjektů,

ve zbraních, ale i osob: He had blue

eyes, close-cropped hair and weighed 180 lbs. Do francouzštiny
převedeme
věnovat

údaj o váze

pozornost

například

rozdílům

jako assez corpulent. Také je

potřeba

mezi britským a americkým metrickým

systémem (yardy nejsou stejné v USA a v Británii) (Vinay a

ďAlbernet,

1958: 262).

1

Cennou pomůckou současného překladatele je internet, je však potřeba s ní zacházet

opatrně.
2

Tato skutečnost se za několik let může změnit (Euro).
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Překlad

dialektu

Newmark nepovažuje dialekt za

nepřeložitelný.

V

překladu

dialektu v

divadelních hrách nebo v beletrii je proti naturalizaci: Mluva Zolových
horníků

neměla

by

Walesu. Role
textu:

být

přeložena

překladatele

většinou

několik těchto

činitelů

záměr

"working class").

z

původním

autora použít slangovou mluvu, o
případně

o

najednou. Vzhledem k úpadku dialektu v

Proto Newmark radí použít

dialektu dialektem rychle zestárnout.

poněkud neutrálnější, nadčasovější

přirozeně

variantu používání

horníků

mluvou

postavení, nebo o místní kolorit,

může překlad

západních kulturách

angličtiny např.

je rozhodnout o funkci dialektu v

se jedná o

zdůraznění společenského

do

slangových

Upozorňuje

výrazů

a jistější

(na jevišti pak

přízvuk

na nevhodnost úmyslných gramatických a

pravopisných chyb (Newmark, 1988: 195).

Levého názor na

překlad dialektů

se od názoru Newmarkova nikterak

neliší. Vzhledem k tomu, že není možné charakterizovat mluvu
Bretaně

obyvatele
překladatel

nebo Bavorska

nemá v

podstatě

naznačení

jazykovými

jazykově vyspělejších

jen náznak, aby nedošlo k

přílišné

tedy ne

přímo

konkrétního

fonetických, lexikálních nebo syntaktických
několika nářečím,

rysů regionálně

nářečí,

rysů,

postav. Levý

naturalizaci. "Pro

venkovské řeči je záhodno použít jazykových

bezpříznakových,

ale takových

které jsou

proto se přestávají cítit jako specifické pro

a spojují se spíše s

obecnější představou

jedná se o výrazy jako

prostředky,

jinou volbu, než ji nahradit mluvou

venkovana, a tak ji odlišit od
doporučuje

českými

mamička,

společné

určitý

kraj

venkova" (Levý, 1963: 127)-

pantáta, šak, atd. Substituce

konkrétním českým nářečím by působila rušivě.

2.2.6. Shrnutí

Znalost reálií je tedy pro

překladatele

schopen odhalit složitou

překladatelskou

specifika a

hlavně

zásadní,

neboť

jen díky ní je

situaci zahrnující kulturní

si s ní poradit. Vinay a

ď Albernet hovoří

o

"connaissance métalinguistique" a dodávají: "Puisque cette derniere
repose, en fin de compte, sur Za connaissance de Z'homme, de sa
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philosophie et de son milieu, Za traduction est donc vraiment un
humanisme, et a sa place parmi les exercices les plus formateurs de
l'esprit" (1958: 177).

Newmark shrnuje kapitoly o

překladu

kulturně

vázaných

výrazů

následovně:

"The most appropriate solution depends not so much on the collocations
or the linguistic or situational context (though these have their place) as
on the readership (oj whom the three types - expert, educated
generalist, and uninformed -

will usually require three different

translations) and on the setting" (Newmark, 1988: 125).

Podobně

Ledererová: "ll ne peut y avoir de solution générale et unique pour le
transfert du culturel. La solution pertinente sera "ad hoc", fonction du
passage atraduire" (Lederer, 1994: 124).
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2.3. Obecné poznatky v oblasti tlumočení
2.3.1 Úvod

Pokud jde o

převod

kulturních specifik,

tlumočník

se ve

překladatel. Přesto

potýká s obdobnými potížemi jako

značné míře

existují rozdíly,

kterými se zabýváme v této kapitole.

Newmark píše: ,,A translator with his eye on his readership is likely to

under-translate, to use more general words in the interest oj clarity,
simplicity and sometimes brevity, which makes him "omit" to translate
words altogether. (A translator has to account for every source
language word, not to translate it). Under-translation is justified if an
informative text is deficient in clarity. ft is not justified if it is
unnecessary and is a mere retreat from a litera[ translation" (Newmark,
1988: 80).

Tlumočník

dovolit "luxus"

převést

si ovšem z důvodu

časové tísně nemůže

vždy

všechny významové složky výchozího projevu a

jednou z jeho úloh je

právě správně

nouze možné vynechat

(případně

zvážit, které prvky je v případě

redukovat) a které je naopak nutné za

každou cenu zachovat.

Jak poznamenává Jung Wa Choi (2004),
projevy technické,

vědecké

výskytu kulturních

prvků.

a

tlumočnící nejčastěji tlumočí

hospodářské

povahy se slabou mírou

Dodává však, že "tout discours, aussi

technique et fonctionnel soit-il,

est prononcé par un individu

a une culture donnée,

laquelle ressort inévitablement dans

appartenant

son expression" (2004: 194).

Kulturní specifika
rukavici:
jej

Tlumočník

nezaskočila

představují

se

může

snadno

terminologie nebo

nemůže

se však

předem

které se

často

objevují

tlumočníka

pro

připravit

složitější

skutečné

hozenou

na téma konference, aby

souvislosti látky konference,

vybrojit proti záludnostem kulturních specifik,
neohlášeně, například

digresí.
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v podobě aluzí nebo

2.3.2. Role tlumočníka

Jak tvrdí Jones, vzhledem k tomu, že

příslušníci

jiných zemí nejen

nemluví stejným jazykem, ale také mají odlišné kulturní zázemí,
tlumočník

překlenout

musí nejen

kulturní. Proto musí

samozřejmě

bariéru jazykovou, ale i bariéru
velmi

dobře

ovládat své pracovní

jazyky, ale i kulturní specifika. Řečník o nich může hovořit implicitně
(aluze)

explicitně,

nebo

hospodářských,

příslušníci

společenských

případně

systémech,

například

může

hovoří-li

politických,

nebo akademických institucích

použít výraz nebo

skutečnost,

či

kterou

jeho kultury znají z médií. Tato specifika (a tím spíše jedná-li
neřeknou

se o aluze) adresátu cílové kultury nic
tlumočníka,

aby je

a je

právě

úlohou

buď přímo vysvětlil (popřípadě přizpůsobil),

alespoň adresátům předal
řečníkem

o

nebo

obecný smysl projevu nebo tón použitý
rovněž

(Jones, 1998: 3). Choi

poznamenává, že

"ťinterprete

doit faire preuve non seulement d'une bonne connaissance de ses
langues de travail, mais

ďune

profonde imprégnation des cultures dont

elles relevent" (Choi, 2004: 194).
"šiřitele"

Propůjčuje tlumočníkům

výchozí kultury, zejména v případech, kdy

tlumočník

i úlohu
pomocí

explicitace 1 adresátům dané specifikum vysvětlí: "L 'explicitation peut,

par les apports

ďinformation

qu 'elle suppose, initier Ze public

a une

culture qu 'il méconnaissait, Ze sensibiliser a Z'existence de Za différence
culturelle" (2004: 196). Role
od role

překladatele,

komunikační

tlumočníka

se v tomto

směru příliš

neliší

rozdíl se bude nacházet zejména v okolnostech

situace a v podobě explicitace.

Dalším rozdílem je
zprostředkovatele

reagují na své

skutečnost,

mezi

dvěma

příspěvky.

nedorozumění

zejména v

případech,

tlumočník

hraje roli okamžitého

nebo více protagonisty,

Je tedy

hladce a bez

konvence, jež mohou

že

zapotřebí,

kteří vzájemně

aby komunikace probíhala

a nevole. Proto je

někdy

nutné

kdy do hry vstupují rozdílné

nepříznivě

ovlivnit

komunikační

vysvětlení

společenské

situaci "au point

Popisu a definicím jednotlivých tlumočnických postupů se věnujeme v následující
kapitole.
1
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-

qu /un interlocuteur peut méme se trouver dans une situation de malaise,
qui n /avait pas du tout été prévue par Ze locuteur" (2004: 198). Je na
tlumočníkovi,
samozřejmě

aby zajistil harmonický

nastávají zejména mezi

průběh

komunikace. Tyto potíže

vzdálenějšími

kulturami (2004:

201).
2.3.3. Časová tíseň

Hlavním a

samozřejmým

tlumočník

(zejména simultánní, ale ve

kterého je

překladatel ušetřen,

je

značné míře

zcela

takřka

funkčního řešení

i konsekutivní), a

časová tíseň. Tlumočník

okamžitá rozhodnutí, což je leckdy v případě
kulturních specifik

vypořádat

problémem, se kterým se musí

nemožné. Na

převodu

pečlivou

složitých

volbu elegantního a

času. Přesto

nebývá dostatek

činit

musí

tlumočník

se musí

snažit použít všechny dostupné strategie, aby svému úkolu co nejlépe
dostál. Nejen že si
řešení,

většinou

přemýšlet

nebude moci dovolit

prostředky,

ale bude také muset rychle volit

kterými dosáhne co

nejefektivnější

komunikace mezi protagonisty tlumočení.

Problematikou

časové tísně

Jones, mj. když

ve spojení s kulturními specifiky se zabývá

zmiňuje převod přísloví

rozhodnutím, zda jej

raději vysvětlit.

uchyluje zejména v případech,
v cílovém jazyce neexistuje.
odpovídajícím
situace, kdy

příslovím

mluvčí

tlumočník často

K vysvětlení se

kdy žádné
Pokud

může

pochopitelné, že v tomto

mluvčí

přísloví

přísloví
převede

nastat dosti zapeklitá
tlumočník,

B, na jehož projev chce reagovat. Je

případě může

Tlumočník

před

tlumočník

odpovídající

tlumočník

v cílovém jazyce,

stojí

se vyskytujícím

A navazuje na výraz, který použil

v domnění, že jej použil

(Jones, 1998: 126).

-

převést rovněž příslovím běžně

v cílovém jazyce, nebo ho

o ideálním

být

mluvčí

B

poněkud zaskočen

musí tuto situaci velmi rychle analyzovat

a anticipovat případné následky rozhodnutí, které učiní.

D. Seleskovitchová a M. Ledererová (1989)
překladatel
přestože

si

může většinu

se na

rovněž

informací dohledat, zatímco

tlumočení připravuje, předem
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nezná

uvádějí,

že

tlumočník,

přesný

obsah

tlumočeného

materiálu a je nucen reagovat

některý, například

okamžitě

i v případě, že mu

kulturní jev, není zcela jasný, nebo že ho v daném
adekvátně převést

okamžiku nenapadne, jak jej
patrné, že v tomto

případě

do cílového jazyka. Je
situačního

nejde pouze o dobrou znalost

kontextu a v podstatě ani o důkladnou znalost probírané problematiky (v
případě

aluzí, atd.).

Uvádějí příklad

francouzského inženýra

hovořícího

o jaderné energii: je třeba, aby tlumočník věděl, že ve Francii není postoj
například

k jaderné energii tak negativní jako
pokud je

tlumočník

tlumočící

Rakušan

v Rakousku, zejména

pro francouzské delegáty -

kdyby byl z jeho projevu patrný negativní rakouský postoj, který je u něj
možná

podvědomý,

mluvčího,

netlumočil

by tak

který bude s dosti velkou

věrně

postoj francouzského

pravděpodobností

či

neutrální

pozitivní (1989: 80).
Pro Ledererovou je souhrn znalostí
Pokud mezi

předchozími

informacemi ("contexte

překladatele

dynamickou

veličinou.

cognitiť')

a novými

znalostmi ("bagage
cognitiť')

k porozumění (1994: 37).

existuje

Tlumočník

přímé

se tedy

spojení, dojde

průběžně

rozhoduje s

ohledem na tom, co se během samotného projevu dozvídá.

V případě

tlumočení

tlumočník

je tedy nutné, aby

strategie, a to navzdory

časové

zvolil správné

tísni a nemožnosti si cokoliv dohledat;

což jsou potíže, se kterými se překladatel nesetkává.

2.3.4. Omise při

tlumočení

Choi píše: "ll arrive en effet parfois que ['interprete soit amené a éluder

certaines indications apportées par l'orateur : soit parce qu 'elles
seraient superflues pour l'auditoire, soit parce que les mentionner
pourrait meme éventuellement Ze conduire

a se

poser des questions,

voire meme l 'aiguiller sur une fausse piste, ce qui aurait de toute far; on
pour résultat de produire un effet bien dif.férent de celui voulu par
l'orateur" (2004: 197). Uvádí
zmiňuje

vlak TGV jako train

příklad

korejského delegáta, který

a grande vitesse fabriqué en France.

francouzské delegáty bylo však

zapotřebí uvádět

jinak mohli mít pocit, že je TGV

pouze TGV,

vyráběn kromě
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Francie

Pro

neboť

ještě

by

v jiné

zemi. V jiných
číslo

případech

však tato strategie vhodná není: V Koreji má

4 stejné negativní konotace, jako v západní

korejský delegát uvede v tomto kontextu

číslo

kultuře číslo

13. Pokud

tlumočník

musí tuto

4,

kulturní zvláštnost zachovat a nepoužívat jednoduše místo

čísla

4

číslo

13 (2004: 198).
V případě

řešení

převodu

k neplánované omisi,

kulturních

způsobenou časovou

strany tlumočníka, v některých

případech

může

specifik

tedy dojít

tísní nebo neznalostí ze

je však omise strategií sloužící

komunikačnímu záměru.

2.3.5. Konsekutivní tlumočení z hlediska převodu reálií
Simultánní
společného,

a

konsekutivní

mají

samozřejmě

probíhají však za odlišných podmínek a
obecně

stejná úskalí. Proto nelze
typu

tlumočení

tlumočení

mnoho

nepředstavují

vždy

uplatnit všechny poznatky z jednoho

na typ druhý. Hlavní rozdíl je ten, že konsekutivní

tlumočník

má na výkon víc

přeceňovat:

i konsekutivní

času.

tlumočník

výkon musí být koncízní a k věci a

Tento rozdíl však nesmíme

prožívá

měl

časovou tíseň, neboť

by zabrat

méně času

jeho

než projev

mluvčího.

Gilův

model úsilí

Z hlediska naší problematiky je zajímavý model úsilí D. Gila (1995),
který je založen na předpokladu, že výkon
kapacity, kterou

potřebuje

tlumočníka

závisí na dostatku

ke zpracování informace. V případě, že je tato

kapacita saturována, kvalita tlumočnického výkonu se zhoršuje.
Model má tři základní části:
•

úsilí poslechu a analýzy

•

úsilí produkce textu

•

úsilí krátkodobé paměti.

V případě konsekutivního tlumočení se pak jedná o následující dvě fáze:
•

úsilí poslechu a psaní poznámek (listening and note-taking

phase)
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•

úsilí produkce textu (speech production phase), kombinující úsilí

produkce a krátkodobé paměti.
První fázi autor

dělí

na (a) poslech a analýzu (b) psaní poznámek (tj.

nejen samotný zápis, ale i rozhodování, co a jak
psychické operace spojené s krátkodobou
těchto

neboť

mluvčího,

zároveň

ale

tlumočníka

vyžaduje více
paměť

zapisovat, a tedy

času

(také je

průběžně
třeba

analyzovat vlastní

brát v úvahu, že psaní

než mluvení, i když zapisujeme

heslovitě).

jsou zde tedy vyšší než v případě simultánního

Druhá fáze
však má

musí nejen poslouchat a analyzovat projev

nejoptimálnější

zápis, aby byl co

zapsat) (c)

(d) koordinaci všech

úsilí. Tato první fáze je pro konsekutivního

nejnáročnější,

na

pamětí

přesně

rovněž

samozřejmě

tlumočení.

vyžaduje vysokou míru pracovní kapacity,

relativně

času

více

tlumočník

než

také musí rychle rozhodovat.

simultánní,

Může

Nároky

tlumočník

přestože

se

si však jednotlivá

požadovaná úsilí lépe rozvrhnout:" the interpreter is spared both the

high production requirements associated with structured speech, and
some short-term memory load arising from syntactic differences between
source language and target language" (1995: 180). Nároky na

paměť

nebývají příliš vysoké, pokud zápis proběhl v pořádku.

Gile

hovoří

o

překladatelských

taktikách,

přičemž

prosazuJe

pět

pravidel:
•

pravidlo maximálního přenosu informací

•

pravidlo maximálního efektu

•

pravidlo nejmenšího možného úsilí

•

pravidlo sebeobrany (posluchače "neinformovat")

•

pravidlo

intenzivnější

jistoty

(v

případě

konsekutivního

tlumočení

psaní poznámek).

Tento model

můžeme

projevu - pokud

aplikovat i na kulturní aspekty

tlumočník dobře

tlumočeného

ovládá kulturní zázemí výchozího i

cílového jazyka, a tím více, pokud je zvyklý s podobnými záležitostmi
při tlumočení

nakládat, je pro

něj

jednodušší se
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soustředit

na jiné

převod

aspekty, než je

neboť může věnovat

celkovou kvalitu jeho výkonu,
kapacitu

ostatním

tlumočnickému

pozitivně

kulturních specifik, což

potřebným

úsilím

ovlivní

svou pracovní
úspěšnému

k

výkonu.

Strategie vlastní konsekutivnímu tlumočení
Převod

které

reálií, které

tlumočník

tlumočník

často

nemají přesný, ba případně žádný ekvivalent, a

ne vždy zná,

představuje řadu

úskalí. Konsekutivní

má však k dispozici strategie, kterými se může vyzbrojit.

Jak píše Jo nes, "the interpreter does not so much ask "What did the

speaker say?" as "what did the speaker mean?". When working in
consecutive, the interpreter can take a certain intellectual distance jrom
the text oj the speaker and will naturally rejormulate things in a way
appropriate to the target language" (Jones, 1998:93). Této možnosti
může samozřejmě

"intelektuálního odstupu"

využít, musí však také mít na
stylistická
vytčeno,

V

že se od

tlumočník

něj očekává

vyšší

než v tlumočení simultánním a že mu spíše bude

že některou informaci vynechal.

případě,

může

úroveň

paměti,

konsekutivní

že konsekutivní

tlumočník

nepochopí nebo

si jej domyslet podle zbytku projevu, než

přeslechne

výraz,

začne tlumočit:

"In

consecutive the interpreter hears the whole speech bejore being called
upon to interpret, they thus have a number oj possibilities open to them.
They may grasp the exact meaning oj the word in question jrom the
context oj the speech. They may grasp the gene raZ meaning oj the word
and be in a position to give a reasonnable rendering oj it, even

if the

translation they give is not the exact dictionary translation, or perhaps
provide a generic term rather than the specific one used by the speaker"
(Jones, 1998: 95). Gile (1995) tuto taktiku nazývá "delay tactic",
předpokládající při

zápisu "either waiting, or leaving a blank space on

paper, to be jilled later" (1995: 204). Pokud nestihne vše zapisovat (tím
spíše, že mu

nemůže

pomoci kolega v
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kabině

jako v

případě

simultánního tlumočení),

může přestat

psát,

soustředit

se na projev a pak

spoléhat na svou paměť (1995: 205).

Konsekutivní

tlumočníci rovněž

nebo i o krátké

vysvětlení,

nebo jim něco není jasné,

než

či

mohou požádat
začnou tlumočit,

delegát bude

tlumočníkovi
interaktivnější
tlumočení

patrně

pokud

upřesnění

o

něco přeslechli

pokud některou reálii neznají (jméno, název

místa, apod). Zejména pak, jde-li se o setkání
některý

mluvčího

vědců

nebo

techniků,

znát terminologii v několika jazycích a rád
tlumočení

poradí. Kontext konsekutivního
a v případě nejasností je

simultánním, že se nejasnost

je mnohem

pravděpodobnější

upřesní

a že

muset zápasit (Jones, 1998: 95). O této možnosti

než

tlumočník

hovoří

při

nebude

i Gile (1995:

204).

Zápis
Jones

upozorňuje

na zápis vlastních jmen: "You might be able to retain

well-known and familiar names, but once a few are mentionned or

if the

interpreter is not well acquainted with a name, notes are essential"
(1998: 204).

Samozřejmě

se nemusíjednat pouze o vlastní jména, ale i o

místní názvy nebo názvy organizací.
Gile (1995) prosazuje

potřebu

účinné

experiment, který dokázal, že studenti,

zmiňuje

techniky zápisu a
kteří

se

nenaučili efektivně

zapisovat, se dopouští více chyb a omisí v případě vlastních jmen, když
tlumočí

se zápisem, než když

tlumočí

může tlumočníkovi značně ulehčit,

efektivní a

dostatečně

bez zápisu (1995: 182). Zápis tedy

ale i ztížit práci, pokud není zápis

automatizovaný. Musí zejména ovládat používané

symboly a abreviace (z nichž velké množství bude znát předem,
používá

běžně

přemýšlet,

a

naučil

se je) - pokud o nich

jeho výkon bude

méně

při

zápisu a

čtení

musí

kvalitní a pracovní kapacita bude

saturována (1995: 182). Dodáváme, že pokud je zápis
profesionálně, tlumočníkovi

neboť je

zbyde více

času

a pracovní kapacity pro

pochopení a zápis reálií a pro řešení jejich převodu.
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prováděn

2.3.6. Shrnutí
Tlumočník, ať
méně často
materiálů.

simultánní

překladatel,

než

dostatek

dohledat. Ve
může

být

konsekutivní, se

překladatel, neboť

času,

a

samozřejmě

většině případů

zaskočen,

a

může

ji

času

mluvčího
alespoň
při

než

tlumočník

řešení

běžně tlumočených

případ řešit,

je vystaven

nemá možnost si reálii jakkoliv

nemůže

ani v nejmenším

tak vlivem ostatních

faktorů

očekávat,

proto

dojít k celkové

tlumočník

má na

řešení

simultánní a navíc disponuje možností požádat

o zopakování nebo o

"ad hoc"

setká s reáliemi

nemá na vymyšlení adekvátního

saturaci jeho pracovní kapacity. Konsekutivní
více

patrně

vzhledem k povaze

V případě, že je přesto nucen takový

vyššímu tlaku než
řešení

či

vysvětlení,

což ho leckdy donutí zvolit

místo prosté omise, ke které by se musel uchýlit

simultánním tlumočení.
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2.4.

Překladatelské

a tlumočnické postupy

2.4.1. Model Newmarkův
Newmark postavil

svůj

(překlad)

model

překladatelských postupů

Vinayho a Dalberneta (1958). Uvádíme model

na modelu

Newmarkův, neboť

je

modelu Vinayho a Dalbernetra velmi podobný, klade však větší důraz na
kulturní rozdíly mezi jazyky.

Použité Newmarkovy zkratky
SL - Source language
TL- Target language

Doslovný překlad (litera! translation)
Newmark (1988) je zastáncem doslovného
pokud je doslovný

překlad

překladu

překladatel

možný,

má

a jeho tezí je, že

téměř

povinnost jej

použít: "literal translation is correct and must not be avoided,

if it

secures referential and pragmatic equivalence to the original" (1988:
38). Je toho názoru, že "kreativní"

překlad může

vést k vyhýbání se

doslovnosti za každou cenu a že je v oblasti překladu přeceňován.

"Literal translation is the first step in translation, and a good translator
abandons a literal version only when it is plainly inexact or, in the case
oj a vocative or informative text, badly written" (1988: 38).
Poznamenejme, že Levý má názor podobný: "Substituce je východisko

z nouze, k němuž se
těsnou

překladatel

uchyluje, když není možný překlad pro

závislost uměleckého prvku na jazyku nebo na cizích historických

skutečnostech.

Většinou

se

při

ní ztrácí

buď

hodnota obecná, nebo

zvláštní(... )." (Levý, 1963: 119).
K doslovnému
převedeme

překladu

jeho

dochází, když dané slovo ve výchozím jazyce

přesným

"slovníkovým" ekvivalentem do jazyka

cílového. Z hlediska naší problematiky se nás tento postup
neboť kulturně

vázané pojmy

většinou
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nelze

přímo

netýká,

převést doslovně, kromě

těch,

které jsou velmi

dobře

známé (baguette - bageta) (Newmark,

1988: 39).
několik typů

Newmark rozlišuje

doslovného překladu, nebudeme je však

zde vyjmenovávat, neboť s naší prací přímo nesouvisí.

Transference
Transference, tedy ponechání daného slova ve

formě,

kterou má ve

výchozím textu, je používána zejména v případech, kdy chce
propůjčit překladu určité

zabarvení ("local colour"

či

překladatel

podle Levého

"kolorit"), které adresáta uvede do kultury a atmosféry výchozího textu

(coup

ďétat

v angličtině), což lze ovšem použít jen v literárních textech.

Newmark tvrdí, že by se

měly

pomocí transference

převádět

pouze

kulturní "objekty" nebo koncepty vázané na malé skupiny, a že "národní
například

charakteristiky" jako
Výjimku

tvoří

žijících osob

názvy

samostatných
děl,

značek výrobků

(kromě

nežijících osob,

Papeže a

zeměpisné

států,

dolce vita by se takto

převádět neměly.

(brand names), dále pak jména

některých panovníků)

a topografické názvy

podniků

a institucí a

je

třeba

upřesnit

tyto výrazy

již

čerstvě

nepřeložených

veřejných či znárodněných

institucí, názvy ulic a adresy (in the Rue Thaibaut). Podle
adresátů

většiny

včetně

názvy periodik a novin, názvy dosud

jména soukromých

a

např.

očekávaných

pomocí

funkčního

ekvivalentu (1988: 82).
Newmark také uvádí problematiku tzv. "semi-cultural words"

(částečně

kulturní pojmy), tj. abstraktní pojmy spojené s určitou dobou, zemí
osobou, jako

například

překládat, případně
funkční

je

maximalismus nebo osvícení. Je

převést

třeba

či

je

pomocí transference, ale dodat k nim

ekvivalent v závorkách.

Newmark shrnuje kapitolu slovy "The argument in favour oj

transference is that it show s respect for the source language country 's
cu/ture. The argument against it is that it is the translator's job to
translate, to explain" (1988: 83).

V kapitole o neologismech a jejich zavedení do
Newmark o výrazech

kulturně-politických

55

běžného

jazyka

hovoří

jako samizdat, nomenklatura,

apparatchik, které popularizovala

převážně

média.

Zpočátku

neologismy, které, dokud jsou módní, se

často

transferencí. Transferenci použijeme v tomto

případě,

zcela aktuální být

přestanou,

jen však v případě

V opačném případě je třeba výraz nahradit
ekvivalentem, nebo jej

alespoň

se jedná o

převádějí

právě

i když módní a

zasvěcených adresátů.

funkčním

nebo deskriptivním

dodat (viz dále) (1988: 147).

N aturalizace
Naturalizace je transference, která se
jazyku (ve

francouzštině

formálně přizpůsobuje

cílovému

Edimbourg, thatchérisme).

Kulturní ekvivalent (cultural equivalent)
Podle Newmarka je kulturní ekvivalent (Vinayho a Dalberneta
adaptace 1) "an approximative translation where a SL cultural word is

translated by a TL cultural word", viz baccalauréat-A level- maturita,
nebo Palais Bourbon - (the French) Westminster. Nejedná se tedy o
ekvivalenty stricto sensu, ale lze je užít v obecnějších textech,
v reklamách nebo v případě, že adresát toho o výchozí

neutrálního pojmu.

přibližný, "kulturně funkční"

Někdy

se

ekvivalent,

ví jen

silnější

než v případě

může skutečně

jednat jen o

velmi málo. Pragmatický dopad je tak mnohem
kulturně

kultuře

např.

tea break - pause café,

ale k tomuto postupu se překladatel uchyluje pouze v případě, že je v SL
textu daný pojem nepodstatný a že se jedná o populární
V divadelních hrách však lze tímto
žádaného

účinku:

způsobem

článek či

fikci.

docílit okamžitého,

He met her in the pub - il Z'a retrouvée dans un café.

(Newmark, 1988: 82)
Vinay a Dalbernet

hovoří

o adaptaci jako o "limite extreme de Za

traduction" a o "équivalence de situations", kdy daná situace jako
taková v cílové

kultuře

neexistuje, proto je třeba zvolit situaci podobnou

a existující v cílové kultuře a přizpůsobit ji. Uvádí případ britského otce,
který na uvítanou políbí dceru na ústa, což by ve francouzském
kulturním textu

1

znělo přinejmenším podezřele,

Vinay a Dalbernet, 1958: 53
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proto je třeba tuto situaci

převést

např.

národních

jako

sportů

sevření

dcery v náručí.

Podobně

je tomu v případě

(Cricket- Tour de France) (Vinay a Dalbernet, 1958:

53).

Poznamenejme, že v případě klasických
nemožné použít kulturní ekvivalent,
je

třeba

převést

pochopení nebo
sdělení

jejich

sdělení

tlumočnických

neboť

co

jsou protagonisté

nejpřesněji

komunikačnímu záměru),

situací je

takřka

přítomní

a

(pokud to nebrání

zejména proto, že na

zmíněné

možná bude jiný protagonista chtít reagovat. Jde tedy o

zakotvenost v

situačním

kontextu. Na tuto

skutečnost upozorňují

mj.

Bastin a Thiery (2004: 202).

Funkční

ekvivalent (functional eguivalent)
převedení kulturně

Jedná se o

specifického pojmu pojmem

neutrálním, který výchozí pojem

zevšeobecňuje

kulturně

("deculturalising a

word"): Baccalauréat- French secondary school leaving exam. Stejný
postup je použit v případě, kdy technický pojem nemá specifický
ekvivalent: cot death- mort subite ďun nourisson.
Funkční

ekvivalent bývá spojen s transferencí: Za taille - a tax on the

common people before the French Revolution, or taille. Kombinaci dvou
překladatelských postupů nazývá Newmark couplet.

1

Popisný ekvivalent (descriptive equivalent)
Popisný ekvivalent se
větší důraz

příliš

neliší od ekvivalentu

funkčního,

klade však

na popis samotného pojmu než na jeho použití,

například

machete je Latin American broad instrument. Funkce je cutting and
agression. Samurai (popisný ekvivalent) je the japanese aristocracy
from the eleventh to the nineteenth century,

funkční

pak providing

officers and administrators. Často se funkční ekvivalent a popisný
ekvivalent kombinují (machete je tedy v tomto

knife).

Stejně

případě

Latin American

také bývá spojen s transferencí.

Vinay a Dalbernet hovoří o ekvivalenci, na rozdíl od Newmarka ji však nerozdělují
na několik kategorií, pouze uvádějí adaptaci jako specifický, kulturně podmíněný druh
ekvivalence (Vinay a Dalbernet, 1958: pp 52-54)
1
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Synonymie
Newmark používá výraz synonymie v případech, kdy neexistuje

přesný

ekvivalent, ale existuje výraz, který mu je velmi blízký. Tento postup je
možno použít, když se nejedná o

stěžejní

slovo, tedy mj. v případě

popisných adjektiv nebo adverbií v literárních textech (personne gentille
- kind person), a jen pokud doslovný překlad není možný.

Through translation (Kalk)
Jde o doslovný překlad kolokací, frází či spojení, která jsou ve výchozím
například

jazyce ustálené, jako

compliments de Za saison- compliments

oj the season. Newmark tvrdí, že by

kalky

tvořit,

ale že

některé

kalky

by již mohly přejít do běžné

překladatel

doplňují

teoreticky

neměl

tyto

mezery v cílovém jazyce a že

angličtiny, např.

Good appetite.

kalky jsou názvy mezinárodních organizací

Nejběžnější

či dokumentů

(EEC -

Communauté Economique Européenne, European CuZturaZ Convention-

organizací

někdy

zůstávají

stejná i v ostatních jazycích (viz UNICEF, UNESCO ... ),

někdy

se však

překládají

Convention cuZturelle européenne). Akronyma

překladech
Překladatel

výrazů

měl

před

(WHO - OMS). Newmark varuje

brožur, které mohou vyústit v
by

těchto

kalky v

"překladatelštinu".

tento postup používat pouze v případě již ustálených

(tj. daný kalk je v cílovém jazyce běžně používán).

Transpozice
"A "shift"

(Catforďs

term) or "transposition" (Vinay and DarbeZnet) is

a transZation procedure invoZving a change in the grammar from source
Zanguage to target Zanguage." Newmark

hovoří

o

čtyřech

typech

transpozice:
První typ transpozice je povinný,

například

singulár, který se

mění

v plurál (jurniture - des meubZes, appZause - des appZaudissements),
nebo pozice adjektiva ve slovním spojení (Za Maison BZanche - the
White House).

Druhý typ transpozice je používán, když gramatická struktura v cílovém
jazyce neexistuje. V tomto

případě

se vždy nabízí několik řešení-
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např.

podmětu

neutrální adjektivum ve funkci
přeložit

Třetí

jako What is interesting is that... nebo The interesting thing is

Iťs

that...

l'intéressant c 'est que ... lze

interesting that... apod.

typ je používán v případě, že daná gramatická struktura v cílovém

jazyce sice existuje, ale doslovný
(např.

překlad

by

působil

dosti

adverbium místo slovesa: notre commerce avec

neelegantně

ťétranger

n 'a

cessé de s 'améliorer- Our foreign trade has improved steadily).
Konečně

poslední typ je nahrazení "virtual lexical gap" gramatickou

strukturou, např. apres sa sortie - after he 'd gone out.
Tento

překladatelský

stěžejní, neboť

postup však není z hlediska naší problematiky

nesouvisí s kulturní

podmíněností překládaných výrazů

(Newmark, 1988: 85).

Modulace
Termín modulace, který
změnu

znamená

převzal

Newmark od Vinaye a Dalberneta,

úhlu pohledu ("a variation oj viewpoint, oj perspective
Některé

and very often oj category oj thought").
standardní (water tower- chateau
jiné jsou volné a
překlad.

překladatelé

ďeau)

modulace jsou

a najdeme je ve slovnících,

je používají, když není možný doslovný

Podle Newmarka zahrnuje pojem modulace

téměř

vše, co není

doslovný překlad, a proto je názoru, že není zcela užitečný.
Newmark se zajímá zejména o typ modulace, který nazývá negated

contrary nebo positive for double negative nebo double negative for
positive. Tento typ modulace lze aplikovat na slovesa, adjektiva i
příslovce

(il n'a pas hésité- he acted at once, ll n'est pas lache- he is

extremely brave). Vhodnost tohoto postupu

samozřejmě

závisí na

kontextu.
Někdy

nemá

překladatel

na

výběr,

zejména z lexikálních

důvodů:

shallow - peu profond.

Newmark nakonec dodává ještě

několik typů

modulace

(např.

abstract

for concrete, cause for effect (wou 're quite a stranger - on ne vous voit
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plus) nebo aktivum pro pasivum, nebudeme je však zde vyjmenovávat,
neboť zcela nesouvisí s naší problematikou 1.

Ustálený překlad (recognized translation)
Překladatel

měl téměř

by

termínů.

institucionálních
překlad

je nevhodný,

by výraz měnit,

přemýšlení

bez

Pokud je

skutečně

může učinit např.

neboť

použít ustálené
názoru, že

poznámku pod

překlady

některý

čarou,

takový

ale

neměl

by patrně adresáta zmátl.

Translation label (provizorní překlad)
překlad většinou

Jde o provizorní
Překladatel

měl

by jej

nového institucionálního výrazu.

vložit do uvozovek, které lze

později nenápadně

odstranit. Často se jedná o doslovný překlad (heritage language langue ďhéritage).

Kompenzace
Překladatel často může nějaký

význam

např.

která je dříve nebo naopak dál v textu.

dál ve

větě

nebo ve

Poznámky a glosy
Týkají se sice
přizpůsobit

efekt nahradit na jiném

překladu,

ale v určitých

případech

lze tento postup

i tlumočení, zejména v případě upřesnění nebo

většinou

místě,

(vysvětlení)

Jak píše Newmark, je-li
jedná se

větě,

či

překladatel

nucen

vysvětlení.

dovysvětlovat či upřesňovat,

o výraz nebo pojem spojený s kulturou

(někdy

se však

také jedná o technickou nebo jazykovou záležitost). Volba takovéhoto
řešení

závisí na

očekávaných

(literárních) textech je
překladu,

třeba

znalostech adresáta. V expresivních
vysvětlení

podat

s výjimkou snad nerušivých

mimo samotný text

upřesnění jako např.

at Handley 's

- dans Ze bar Handley. Naopak ve vokativních textech bývá realita v
překladu

přímo

nahrazována realitou cílové kultury,

spíše než

vysvětlována.

Newmark s Vinayem a Dalbernet ohledně modulace zcela nesouhlasí (Newmark,
1988: 89)

1
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Dovysvětlit

lze několika způsoby:

- použití alternativního výrazu vedle překládaného slova (Za gabelle - the

gabelle, or salt tax)
- vedlejší

věta

(Za taille - The taille, which was the old levy raised in

Je udal times from the civilian population)
- substantivum ve funkci apozice (les traités - the traités, customs

due ... )
- participiální spojení (l'octroi- l'octroi, taxes imposed on food stuffs

and wine entering the town)
- Závorky nebo uvozovky (aides jako aides - these are excise due on

such things as drinks, tobacco, iron, precious metl and leather - were
imposed in the 18th cen tury)
- Klasifikátor a dodatek (Speyer- the city oj Speyer, in West Cermany)
Ostatní typy

vysvětlení

nelze uplatnit v případě

tlumočení.

Jedná se o

poznámky pod čarou, na konci kapitoly nebo na konci knihy.

Componential analysis (složková analýza)
Podle Newmarka se jedná o

nejopodstatněnější překladatelský

postup

v případě, že doslovný překlad nepřichází v úvahu.

"In translation, the basic process is to compare a source language word
with a target language word which has a similar meaning, but is not an
obvious one-to-one equivalent, by demonstrating Jirst their common and
then their different sense components" (Newmark, 1988: 147).
V praxi se tedy jedná o postup, v rámci kterého
výrazem

téměř

ekvivalentním

přeložíme

Newmarkově

(v

terminologii

synonymem) a doplníme jej výrazem, který celku dodá
významovou složku

(často

se jedná o

funkční

výraz

chybějící

nebo deskriptivní

ekvivalent). Tento postup je relevantní v případě, že se jedná o výraz
důležitý,

analýza

v opačném
rozhodně

zprostředkovat

co

dobrou volbou,

případě postačí zmíněné

synonymum. Složková

není "ekonomickým" postupem, jejím cílem je
největší

neboť

významovou

dokáže

přesnost.

zprostředkovat

V případě reálií bývá

denotace i konotace a

všechny významové složky, které danou reálii tvoří.
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Složková analýza je také
potravin,

oblečení

nebo

užitečná při překladu nově

zvyků

importovaných

(Addidas, Gallini, sari, Leví, tandoori,

kung fu\ které je třeba převést transferencí a rozvinout funkčním či
deskriptivním ekvivalentem
podle kontextu,

důležitosti

(často

ve funkci klasifikátoru),

informace a znalostech

samozřejmě

adresátů

(Newmark,

1988: 147).

Omise
Ve své publikaci Approaches to translation (1988) Newmark
zmiňuje

rovněž

deletion, tedy omisi. Tvrdí, že kulturní specifikum je možné

zcela vynechat, pokud není stěžejní (1988b: 77).

2.4.2. Model Rodericka Jonese

(tlumočení)
předkládá

Roderick Jones (1998) sice nenabízí model jako takový,
několik

užitečných

v oblasti

tlumočení

většina postupů

tlumočnických

se

je do

soustřeďuje
určité

postupů.

na

Jako

tlumočení

většina

teoretiků

simultánní,

míry relevantní i v případě

konsekutivního (s výjimkou anticipace, kterou jsme v

však

nicméně

tlumočení

důsledku

toho

nechali stranou).

Reformulace

"The need to maintain the right distance from a speaker means that the
interpreter has to reformulate the wording oj the original. Lang,
complicate sentences are to be broken down into a series of easier,
shorter ones (... )" (Jones, 1998: 88).
při

Jak tedy píše sám Jones, tento postup je používán zejména
konferenčním tlumočení, nicméně

reformulace

konsekutivním

tlumočení,

složitě, květnatě

nebo ne zcela koherentně.

zejména pak pokud se

Jones poznamenává, že by
všechna slova
pořadí.

1

řečníka,

může

a již

tlumočník neměl lpět

vůbec

být na

na tom, aby

při

řekl

předal

ve stejném

tlumočník mluvčího"zradit",

Dnes již v těchto konkrétních případech o "nových" skutečnostech mluvit nelze.
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i

mluvčí vyjadřuje

ne na tom, aby je

Dokonce tvrdí, že leckdy musí

místě

aby

mu byl co

nejvěrnější, přestože

se to

přeformulování věty může

paradoxní:

může

na první pohled zdát

napomoci lepšímu předání smyslu

sdělení.

Reformulace je

užitečná

v případech, kdy daný výraz nebo koncept

v cílovém jazyce neexistuje. V tomto
specifika,

například

záležitost: uvádí

případě

se

může

jednat o kulturní
čistě

institucionální reálie, ale také o

příklad

slova shallow

neexistuje, proto je nutné jej

převést

(mělký),

jazykovou

francouzštině

které ve

jako peu profond. Také může nastat

situace, kdy výraz sice v cílovém jazyce existuje, ale doslovný
by

zněl neobratně.

Jones uvádí

příklad,

který

převzal

překlad

od Vinaye a

Darbelneta, a sice He swam across the river. Ekvivalent slovesa to swim,
stejně

jako

předložky

dva výrazy spojit. Je

across, ve

potřeba

francouzštině

reformulovat

větu:

existuje, nelze však tyto
ll a traversé Za riviere

a

Za nage. V tomto případě je reformulace povinná.
tlumočník neměl

K reformulaci by se

uchylovat za každou cenu

("reformuZation in its various forms, is one of the most usefuZ tooZs the
simuZtaneous interpreter has. But it is still onZy a tooZ, a means to an
end" (1998: 100)),

adresáti by
se

neměli

měl

by ji však používat ze stylistických

-

mít pocit, že poslouchají tlumočený projev. Proto by

tlumočník měl vyjadřovat

například

důvodů

co možná

nejpřirozeněji.

Měl

by se

vyvarovat použití dvojité negace: There has never been a

period in history when peopZe have not asked themseZves the question by
měl přeformulovat

na Throughout history peopZe have aZways asked
sobě,

ale i

tlumočit úsporně.

Pokud

themseZves the question... Zjednoduší tak práci nejen
adresátům sdělení.

Tlumočník

není

se má za každých okolností snažit

mluvčí skutečně

pomalý,

tlumočník

musí

šetřit

každou

vteřinu:

"The interpreter is constantZy under time pressure, having to produce
their interpretation at the same speed as the speaker, but with the added
burden of having to transZate and not know ing where they are going"

(Jones, 1998: 104). (Poznamenejme zde, že konsekutivní tlumočník sice
ví, kam

řečník směřuje,

zato musí být v podstatě ještě

úspornější, neboť

cílový projev má být kratší než projev výchozí). Jones podotýká, že
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tlumočníci, kteří tlumočí

neboť

do románských jazyků, mají obecně

těžší

práci,

"their languages farce them to use, say, fifty percent more words

tham a given source language to say the same thing" (1998: 105). 1

V případě

tlumočení

reálií má

rovněž tlumočník

možnost být úsporný,
dokumentů

zejména jedná-li se o názvy organizací nebo známých
(smlouvy, zákony, atd), na které lze odkazovat
zkráceně,

je-li tento

způsob

odkazování

obecně

zjednodušeně

používaný a

nebo

adresátům

může

zcela srozumitelný. Z International Atomic Energy Agency se tak

stát the Vienna Agency nebo z the treaty establishing the European

Economic Community, the EEC treaty nebo the Treaty oj Rome. Jones
rovněž

tvrdí, že pokud

některý

projev významného politika, o kterém
příležitost

být úsporný,

například

delegát odkazuje
údajně

neboť například

všichni

na nedávný

vědí,

má

opět

z the American Presidenrs

speech in Montreal on the future of pan-American relations se může stát
the American President>s Montreal speech (1998: 106).

The salami technique (salámová technika)
Tlumočníci

souvětích, mluvčí

občas

sami

souvětí

na

jim to však

vyjadřují

souvětí

v tlumočnickém
konsekutivního
kategorie

vyjadřovat koncizně

musí být schopni se

dosti

kratší a
žargonu

tlumočení

reformulace,

konsekutivního

patřičně

Proto musí
je

říká

která

tlumočníka

často podstatně znesnadňují, neboť

složitě.

není

a v krátkých

přitom

je

jejich

spojovat. Této technice se

salámová

přímo

tlumočník dělit

se

technika.

relevantní,

Z hlediska

nicméně

spadá do

užitečným

postupem

vědeckého

proJevu Je

i

pro

(1998: 100).

Zjednodušení
V případě vysoce odborného nebo
tlumočník

nucen vlastní projev zjednodušit. V některých

projev natolik

náročný,

že

přestože

se

někdy

případech

tlumočník připravil,

je

jak nejlépe

mohl, není schopen všechny technické detaily pojmout a předat. V tomto
Toto tvrzení je samozřejmě relevantní např. v případě tlumočení z češtiny do
francouzštiny.
1
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případě

alespoň

se musí

zjednodušenou.

Rovněž

posluchače,

přestože

a

může

se

pohoršující, ale že je nutné

hlavní myšlenku,

stát, že je projev

tlumočník

upřesňuje,

zjednoduší. Jones

předat

pokusit

příliš

odborný pro

raději

všemu rozumí,

projev

může

zdát

komunikaci

před

že se takovéto tvrzení

upřednostnit úspěšnou

byť

doslovností. 1 Uvádí příklad nukleárního vědce, který promlouvá
k politikům. Aby se mohli na projev
zahltit

vědeckými

tlumočník

termíny a

dostatečně soustředit

náročností

projevu, je záhodno, aby jim

pochopení usnadnil (1998: 108).
může

Zjednodušení však

rovněž

tlumočníka

být pro

v případě, že projevu zcela nerozumí ani on sám.
aby

rozuměl

hazardem,

a nenechali se

hlavní myšlence projevu, jinak se

tlumočník je

dostatečnou

přetlumočil,

nebo

Samozřejmě

tlumočení

je nutné,

samotné stává

však takto schopen předat podstatu projevu, aniž

by zcela pochopil detaily. V některých
ale ne má

záchranou

případech

detaily sice pochopí,

terminologickou výzbroj, aby je

dostatečně

rychle. V tomto

případě

se

správně

rovněž může

uchýlit k simplifikaci (1998: 110).
Se zjednodušením je
uchovat

třeba

stěžejní sdělení

zacházet

obezřetně,

zejména je

důležité

projevu: "The interpreter must know how to

sacrifice the less important to the more important (which also implies
they are carrying out a sufficient analysis oj the speech to identify what
is important, any what is less important" (1998: 112).
V případě
míry je

převodu

stěžejní

Generalizace
Ocitne-li se
několika

reálie je tedy nutné si nejprve

uvědomit,

do jaké

pro pochopení podstaty sdělení.

(zobecnění)

tlumočník

specifických

je však nutné, aby

v časové tísni a
výrazů

potřebuje

získat

čas, může

použít výraz generický. I v tomto

tlumočník

rozeznal, kdy

může

část

zevšeobecnit a kdy naopak nelze žádnou složku vynechat
chemikálií na konferenci

chemiků)

místo

případě

projevu

(např. výčet

(1998: 112).

1

" / would agree that an interpreter's first duty is not so much to be faithful to the
speaker's words come what may, but to maximize communication" (1998: 109)
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Omise (vynechávka)
Důvody, proč

se

tlumočník
příliš

"dopustí" vynechávky, mohou být

různé:

projev je

příliš

rychle nebo obojí. Ve vypjatých situacích

zjednodušení, ani

mluvčí

odborný,

zevšeobecnění,

a

se

V tomto případě
vynechat jen

opět

vyjadřuje příliš náročně

tlumočníkovi

prvky z projevu vynechat, aby vůbec mohl

tlumočit

některé,

jako

např.

překladem,

vědomě

často

nastává, když

mluvčí

včas,

nebo jej nemají k dispozici

Tlumočník

by se pak
řadě

vybrat, co z projevu vynechá. Tato situace
projev

čte

a

tlumočníci

neobdrželi originál

vůbec. Někdy čte mluvčí

generalizaci, zjednodušení nebo omisi

ať

ucházející výkon,

a je záhodno

tlumočníka

neměl

natolik

již se jedná o

nestěžejních prvků,

informovat. Pokud je pro

alespoň

neboť

si musí

a proto musí v prvé

rychle, že je nemožné použít jakýkoliv postup,

nemožné podat

některé

dál.

digrese nebo aluze.

stalo pouze doslovným

posluchače

ani

nesmí tlumočník vynechat stěžejní prvky projevu a

projev analyzovat a

o tom

nebo

nepomůže

nezbývá, než

dát pozor, aby se nepustil do závodu s mluvčím,
tlumočení

relativně

opravdu

by být do

tlumočení

prvky dodat. Po

náročném

nucen (1998: 114).

Sumarizace a rekapitulace
Někdy

by

tlumočník

naopak

může tlumočník

projevu

měl určité

nabýt dojmu, že

uniknout jeho podstata, a proto by

měl

posluchačům

mohla snad

hlavní myšlenku krátce shrnout:

"( ... ) an interpreter could justifiably feel that through the filter of
translation their audience would not be able to see the wood for the
trees" (1998: 115).

Vysvětlení
Tlumočník

se musí rozhodnout, zda jev, který nemá v cílovém jazyce

ekvivalent,

převede

bez

vysvětlení,

zda jej

vysvětlí,

vynechá.

Může

(přestože

tento aspekt není v konsekutivním

V řadě

případů

zpočátku

nabýt dojmu, že

vysvětlením

je však opak pravdou,

pochopí a

tlumočník

neboť

úplně

ztratí drahocenný

čas

tlumočení přímo stěžejní).

adresát

se tak vyvaruje
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nebo zda jej

zmíněný

případných

jev hned

následných

zmatků

a

dodatečných,

příklad

francouzského vysokorychlostního vlaku TGV: na

tlumočení

(v

případě

leckdy hektických

autora jde o

vysvětlení.

tlumočení

do

Autor zde uvádí

angličtiny)

počátku

se vyplatí

použít the french high speed train a poté používat již jen TGV.
Samozřejmě

by bylo

třeba

postupovat zcela jinak

při tlumočení

experty v oblasti železnic, které by mohlo dokonce urazit, že
cítí potřebu jim tak známou

skutečnost

pro

tlumočník

specifikovat (1998: 116).

Jones se dále zabývá anticipací, tento postup zde však neuvádíme,
protože se netýká konsekutivního

tlumočení.

2.4.3. Postupy Marianne Ledererové (překlad)

Marianne Ledererová (1994) nenabízí model jako takový, uvádí však
překladatelské

postupy, které se

přímo

týkají

převodu

kulturních

specifik, a které staví zejména na příkladech.
První

tři

postupy se shodují s Newmarkovým kulturním ekvivalentem,

Ledererová je však
přizpůsobení

rozděluje

podle typu ekvivalence a míry

cílové kultuře.

Konverze
Konverze je nahrazení
výrazem

kulturně

rovněž kulturně

specifického výrazu výchozí kultury

specifickým pro výchozí kulturu, ale který

bude pochopen jako takový adresátem kultury cílové.
Ledererová uvádí

příklad

"fried beans" (smažené fazole), které jsou

v Jižní Americe

stejně

typickým pokrmem, jako hamburger ve

Spojených Státech nebo biftek ve Francii. Francouz sice fazole zná,
představí

si však

odrůdu

zcela odlišnou od

odrůdy

jihoamerické, a

zejména typ pokrmu a asociace s ním spojené nebudou stejné.
však díky jihoamerickým restauracím fried beans velmi
jak vypadají, a

hlavně

Američan

dobře

zná, ví,

ví, že se jedná o typický a velmi

běžný

jihoamerický pokrm. Jedním z vhodných řešení je tento výraz převést do
francouzštiny jako chili con carne, což splní podobnou funkci:

průměrný

francouzský adresát ví, že s jedná o typické jihoamerické jídlo,
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neboť

je

ve francouzských restauracích
převedena

běžné,

na rozdíl od fried beans. Je tak

exotika a myšlenka, že se jedná o typické jídlo dané kulturní

komunity (Lederer, 1994: 124).
Jedná se tedy o kulturní ekvivalent, kterým se překladatel přiblíží kultuře
cílové,

zůstane

však

přesto

zakotven v kultuře výchozí. Lze tedy

říci,

že

je to kulturní ekvivalent se slabší mírou přizpůsobení cílové kultuře.

Adaptace
Ze

zmíněných postupů,

které se do

určité

míry shodují s Newmarkovým

kulturním ekvivalentem, má k němu nejblíže adaptace. Ledererová uvádí
příklad

výrazu Zaw Jirm, což je sice v přímém

překladu

do francouzštiny

cabinet juridique, des facto se však jedná o cabinet ďavocats,
řízení

Spojených Státech jsou soudní
v podstatě vždy, když je
(advokátní
přiblížit,

řeč

tak

běžnou

se tedy má této kulturní

ďavocats

skutečnosti

adresátů

jinak dojde k falešné interpretaci ze strany

ve

záležitostí, že

o Zaw firm, se jedná o cabinet

kancelář). Překladatel

neboť

(1994:

124).

Etnocentrismus
Tento postup nese nejvyšší míru

přizpůsobení

cílové

kultuře, neboť

se

jedná o nahrazení skutečnosti výchozí kultury skutečností kultury cílové:
"Le souci de faire accepter rautre va paifois au-deZa de Za
préoccupation de Ze faire connaftre et il arrive que Ze traducteur
substitue des faits de sa propre cuZture a ceux qu 'évoque Ze texte, il Ze
naturalise." (Lederer, 1994:126). Ledererová uvádí

příklad překladu

Safeway (známá řada samoobsluh ve Spojených Státech) jako Monoprix,

nebo Latin American empZoyment agency jako ANPE (Agence nationaZe
pour r empZoi). Jsou to však reálie velmi specifické pro Francii a nelze

je umístit do

prostředí

text co nejvíce
dopustit

přílišné

specifičností.

Spojených

přiblížit

Států. Překladatel

cílovému

čtenářstvu

a

se

může

učinit

jej

ve snaze
čtivějším

naturalizace, tedy úplného vymýcení kulturních

Jak píše Ledererová, "Ze gommage des aspects cultureZs

sous-estime Ze dynamisme de toute connaissance. Connaissances et
ignorances ne sont pas statiques. Le texte combZe en partie Z'ignorance
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du lecteur, ce que celui-ci ignorait de la culture étrangere, il l 'apprend
en lisant. A chaque instant, sa connaissance s'élargit par ťapport de la
lecture. Le bon traducteur s 'interdit de "naturaliser" la culture de
ťoriginal,

comme il s 'interdit de laisser dans

ťombre

ce qu 'il convient

de faire comprendre" (1994: 126). Ledererová je tedy názoru, že
etnocentrismus

obecně

není vhodným postupem

při řešení překladu

reálií.

Explicitace
Ledererova explicitace se

zároveň

shoduje s Newmarkovým

funkčně

deskriptivním ekvivalentem a s jeho složkovou analýzou. Podle autorky
je to správná alternativa
překladu

řešení případů

samoobsluhy Safeway, pro

- viz výše uvedený
nějž

je

příklad

nejvhodnější

klasifikátor jako le supermarché (funkční ekvivalent 1)

použít

nebo le

supermarché Safeway (složková analýza\
Princip explicitace je podle Ledererové pro

překlad stěžejní:

"Dans le

rapport implicite-explicite que connaít tout texte, l 'auteur suppose
présente chez son lecteur une quantité ďinformations que le traducteur
possede aussi mais que le lecteur étranger ne possedera pas ou ne
possedera pas intégralement. Le bon traducteur modifie avec doigté Ze
rapport implicite-explicite de

ťoriginal

pour atteindre un nouvel

équilibre implicite-explicite dans sa langue. " ( 1994: 126).

2.4.4. Shrnutí

Uvedené strategie Newmarka, Jonese a Ledererové se tedy do

soustřeďuje

míry shodují a odlišnosti jsou dané zejména tím, že se každý
na odlišnou oblast (Newmark na

překlad obecně,

Jones na

určité

tlumočení

zejména simultánní, a Ledererová na překlad reálií jako takových).
V naší práci použijeme ty postupy, o nichž soudíme, že se
převodu

reálií, a které se dají

přizpůsobit

konsekutivnímu

V případě Newmarka· se jedná o transferenci, o

1
2

Newmarkova klasifikace
Newmarkova klasifikace
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přímo

funkčně

týkají

tlumočení.

deskriptivní

ekvivalent 1, o kulturní ekvivalent, o vysvětlení, o použití klasifikátoru
(složková analýza), o kompenzaci a o omisi. V případě Jonese nás budou
zajímat vysvětlení, generalizace a omise a v případě Ledererové postupy
všechny (konverze, adaptace, etnocentrismus a explicitace).

Tabulka 1

Newmark
Transference

Jo nes

Vysvětlení

Vysvětlení

Použití klasifikátoru
(Složková analýza)
Funkčně

Lederer

Explicitace

deskriptivní

ekvivalent

Generalizace

Kulturní ekvivalent
Omise

Explicitace
Adaptace, Konverze, Etnocentrismus

Omise

V naší práci se budeme zabývat transferencí,
analýzou, ekvivalencí

funkčně-deskriptivní

vysvětlením,

složkovou

a kulturní a omisí. O

různé

typy kulturní ekvivalence podle Ledererové se budeme zajímat, v zájmu
přehlednosti

je však nezahrneme do statistického zpracování.

Pro potřeby naší práce jsme postupy funkční ekvivalence a deskriptivní ekvivalence
spojili, neboť se domníváme, že mezi nimi neexistuje tolik rozdílů, aby bylo nutné je
rozlišovat.
1
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3. Empirická část
3.1. Úvod
zaměření

Zamýšlené

synchronní a zvolený
se

diplomové práce Je teoreticko-empiricl5é a
přístup

je kvantitativní. Cílem práce je zjistit,

vyznačuje konsekutivně tlumočený

výchozí projev

výrazně kulturně

projev v těch

případech,

specifický a kdy se v

něm

čím

kdy je
nachází

velké množství reálií, specificky pak reálií z oblasti každodenního
života. Zkoumali jsme, jaké strategie
Zaměřili

používá.

tlumočník

jsme se zejména na rozdíly v množství chyb a

vynechávek a na rozdíly ve

volbě postupů,

tlumočení

a výkony profesionálních

straně

případě

v tomto

straně

na jedné

a to mezi výkony

studentů

tlumočníků

na

druhé.

Práce se

věnuje ověření

tlumočníci

pracovní hypotézy, podle které se profesionální

díky bohatším zkušenostem z oblasti tlumočení dopustí

méně

chyb a vynechávek (tedy vynechávek v případě, že daná reálie
v přijímající

kultuře

existuje, nebo že existuje její kulturní

deskriptivní ekvivalent) a ze strategií
(funkčně-deskriptivní

nebo

vysvětlení

srozumitelněji

častěji

či funkčně

použijí ekvivalenci

nebo kulturní, podle Newmarkovy klasifikace)

(tedy že

adresátům potenciálně

neznámé reálie více a

častěji převedou

reálii jako

takovou (pomocí transference nebo doslovného

překladu)

případech,

kdy tato reálie jako taková v přijímající

neexistuje. Hypotéza se

explicitují), zatím co studenti

kultuře

iv

vztahuje na tlumočení v obou směrech.

Cílem práce bylo tuto hypotézu
experimentu se studenty specializace
tlumočníky.

ověřit

tlumočnictví

Práce si klade za cíl potvrdit

hypotézu

prostřednictvím

výzkumu.

Věnovali

pomocí

či

tlumočnického

a s profesionálními
vyvrátit stanovenou

analýzy a vyhodnocení kvantitativního

jsme se jak

tlumočení

jakožto mateřského jazyka, tak tlumočení
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z francouzštiny do

směrem

druhým.

češtiny

Po

analýze

v podobě

výzkumem

jevů

zkoumaných

(podrobněji

níže),

tedy

experimentu
jeho

proběhlo

ověření

v laboratorních

následnou

analýzou

hypotézy

podmínkách

a

statistickým

vyhodnocením analýzy.

Výzkum byl

zaměřen

tlumočení

na

konsekutivní se snahou vymezit

aspekty specifické pro tento druh tlumočení.

Důraz

byl kladen na převod

reálií z oblasti každodenního života.

3.2. Metody a postupy
upřednostňuje

Gile (1998: 70)
tedy

například

experimenty

případě

by se jednalo o

převahy

experimentů

hypotézy ptůzkumu.
náročné

v potaz
jazyků.

experimenty v reálných podmínkách,

prováděné přímo

skutečný
(zvláště

Upozorňuje

experimentů

na

na škodlivost

ověření

stanovené

metoda kvantitativní) nad využíváním pozorování a

V této práci jsme využili experimentu, protože bylo velice

získat zcela autentická data. Podle Gila se
skutečnost,

že se experimenty

Zobecnění

je potom

nepodložené. Tato práce se

těch jevů,

provádějí

nebezpečné,

zaměřila přímo

v tomto ohledu si neklade vysoké
jen u

rozhovor).

na konferencích (v našem

rovněž

málo bere

pouze s jednou dvojicí

protože je intuitivní a

na vybranou dvojici jazyků a

generalizační

ambice,

zobecňovat

lze

které nejsou vázány na jazykovou kombinaci. Byli jsme

nuceni vycházet z podmínek
zkoumání jsme nemě li

tlumočnických laboratoří, neboť

dostatečné

k

větší šíři

tvořen

dvanácti

zázemí.

3.2.1. Účastníci experimentu
Experimentu se

zúčastnily

studenty druhého cyklu
zkoušku z KT I., nebo
absolventy bez
tlumočení.
kteří

dva vzorky. První vzorek byl
tlumočení
kteří

významnějších

Druhý vzorek byl

konsekutivní

tlumočení

oboru PTF,

byli v

době

kteří

již absolvovali

experimentu

čerstvými

zkušeností v oblasti profesionálního

tvořen

šesti profesionálními

tlumočníky,

v příslušné jazykové kombinaci provozují
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na profesionální úrovni již

nejméně pět

ideálně měly

stejně početné,

být oba vzorky

vytížené profesionální

tlumočníky

zúčastnili.

experimentu

sehnat a

zvolili polovinu počtu

Mateřským

jazykem všech

vědomi,

bylo však obtížné
hlavně

Proto jsme jako

tlumočníků

francouzštiny i do

let. Jsme si

pracovně

přesvědčit,

je

počet

že by

aby se

profesionálních

studentů.

účastníků

je

čeština.

Zkoumán byl výkon do

češtiny.

Výzkum proběhl v tlumočnické laboratoři Ústavu translatologie FFUK
v Praze. Bylo tak možné izolovat

některé

proměnné

jevy,

záznamu

nedosáhli.

Samozřejmě

čehož

při

nežádoucí interferující
skutečného

rozhovoru

ani tak nelze dosáhnout autenticity

skutečného

především

psychické

bychom

tlumočení

v reálných podmínkách, protože

rozpoložení

tlumočníka je

v laboratorních podmínkách zcela odlišné.

3.3. Použité materiálv a pořízení nahrávek
3.3.1. Řečníci
Řečnící jsou oba rodilými mluvčími (Francouz a Češka). Předešlo se tak

možným

nedorozuměním způsobeným řečníkovou

jazyce a možnosti
byly

pořízené

neporozumění

projevy

ze strany

přirozenější.

Oba

neobratností v cizím

tlumočníka,

řečnící

a

kromě

toho

pracují v oblasti hudby

jako hlasoví profesionálové.

3.3.2. Výchozí projevy a jejich

Výchozími projevy jsou dva
rozhovory Ueden ve
kvazi-autentické, tj.

pořízení

přibližně pětiminutové předem

francouzštině,
částečně

namluvené

druhý v češtině). Použité texty jsou

uměle

vytvořené

pro

účely

tohoto

výzkumu. Naší snahou bylo, aby výchozí projevy reprezentovaly co
nejvíce kulturních specifik, zejména pak reálií spojených s každodenním
životem. Řečníci byli požádáni, aby mluvili o svém dětství a o svých
začátcích

v oblasti hudby - oba projevy tedy
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měly

identické téma a

pňbližně

stejnou osnovu. Nejednalo se o

probíhalo

před skutečnými posluchači,

skutečné uveřejnění

nebyly

skutečné

interview, které by

nebo jehož

v médiích (rozhlas, televize ... ),

čtené, přestože řečníci měli

možnost si je

účelem

by bylo

nicméně

projevy

předem připravit.

Řečníci mohli mluvit volně, ale zároveň byli požádáni, aby do svého

projevu dle libosti zahrnuli
před

k dispozici

nosič,

tlumočníky.

negativních

aspektů,

pro

vytvoření stejně

Celkově

které

přímo

bylo

měli

reálie, jejichž seznam

nahráváním proJevu. Nahrávky byly

kvalitní zvukový
všechny

některé

pořízeny

na

kvalitního vstupu pro

dbáno

na

potlačení

všech

nesouvisejí se zkoumaným jevem.

Řečníci byli požádáni, aby projev pronesli středně rychle, s ohledem na

to, že bude

tlumočen

zároveň dostatečně

a že si

tlumočníci

budou

rychle na to, aby byl přednes

Ve výchozích projevech jsme se poté

dělat

poznámky, avšak

přirozený.

zaměřovali

na úseky, které byly

pro náš výzkum relevantní, tj. úseky obsahující kulturní specifika. Nebyl
brán ohled na gramatické chyby nebo na chyby ve výslovnosti,
zaměřovali

Jsme si

jsme se pouze na způsob

vědomi

převodu

studovaných reálií.

toho, že tyto podmínky neJsou ideální,

nejednalo o živý a zcela spontánní projev fyzicky

přítomné

Podmínky experimentu nám však neumožnily, aby všichni
zkoumaných skupin byli
proto, aby byly

zajištěny

přítomni zároveň.

Nahrávky byly
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se

osoby.

členové

identické podmínky pro všechny

experimentu.

neboť

obou

pořízeny
účastníky

3.4. Experiment
3.4.1. Pilotní experiment
předcházela

Samotnému experimentu
tlumočení,

aby

tak

pilotní studie konsekutivního

prověřeny

byly

jak

spolehlivost

experimentální metody, tak srozumitelnost a kvalita výchozích
řadě

v neposlední

vybrané
projevů

a

technické podmínky poslechu a nahrávání. Pilotní

studie se zúčastnili dva studenti druhého cyklu Ústavu Translatologie
FFUK,

3.4.2.

kteří

se pak již na samotném experimentu nepodíleli.

Průběh

experimentu

Reprezentanti obou
přetlumočili.

výchozích

vzorků

Aby byla

projevů,

zhruba 90 až 120

byli požádáni, aby oba projevy konsekutivně

potlačena případná náročnost způsobená

byly oba tyto projevy
vteřin

rozděleny

na

tři části

(podle otázek, jednalo se tedy o

délkou
o délce

smyslově

ucelené části). Výchozí zvukové záznamy účastníci výzkumu vyslechli a
poté

konsekutivně

přetlumočili

za

posluchače.

zastupovala fiktivní
skupin byly nahrány,

přičemž

přítomnosti

autorky, která zde

Cílové projevy obou zkoumaných

bylo použito notebooku a kvalitních

sluchátek a mikrofonu ..

Studenti a profesionální
použili všichni

tlumočníci, kteří

tlumočnickou

se

účastnili

experimentu,

notaci.

Účastníci byli předem infonnováni, že uslyší dva projevy, jeden ve
francouzštině

délka

projevů

a jeden v češtině. Bylo jim

a fakt, že budou oba projevy

seznámeni s tím, že je výzkum
seznamu otázek položených
relevantní zkoumat jejich
s výjimkou

převodu

mohly posílit

rovněž sděleno přibližné

reálií

přetížení

zaměřen

na

rozděleny
převod

řečníkům, neboť

přetlumočení. Obecně
potlačit

do

téma,

tří částí.

Byli

reálií. Dostali výtisk

jsme nepovažovali za
byla prokázána snaha

všechny faktory, které by potenciálně

pracovní kapacity

75

tlumočníků

(délka projevu,

špatné technické podmínky,

tlumočení

přepínat

otázek, a tedy nutnost

mezi jazyky během jednoho projevu, atd).

Autorka

účastníky

tlumočí

na

experimentu

veřejné

rovněž

požádala, aby si

představili,

že

akci ve Francouzském institutu v Praze v případě

projevu ve francouzštině, a v Českém centru v Paříži v případě projevu
v češtině. Fiktivní publikum tvořili v obou případech jak Češi, tak
Francouzi.

Tlumočníci neměli

zajištěna

3.4.3.

možnost se na výkon jakkoliv

připravit,

aby byla

co největší autenticita.

Přepis

získaných

projevů

Získané projevy byly částečně přepsány (viz přílohy). Gramatické chyby
a chyby ve výslovnosti byly v zájmu autenticity zachovány,
jako

přeřeknutí,

reálie. Pokud se
verze.

stejně

tak

pokud byla v bezprostřední blízkosti analyzované
tlumočník

Přepisovány

sám opravil, byla brána v potaz opravená

byly úseky, ve kterých se studované reálie nachází,

tak, aby se jednalo o ucelené a koherentní celky z hlediska smyslu
sdělení.

3.4.4. Analýza získaných dat

Analýzu

získaných

pozorovatelů,

dvou pro

dat

a to rodilých

češtinu

JSme

provedli

mluvčích

s pomocí

vysokoškolského

nezávislých

vzdělání,

v

počtu

a dvou pro francouzštinu. Ti obdrželi nahrávky

tlumočnických výkonů

v náhodně stanoveném

pořadí,

abychom tak

eliminovali faktor únavy a opakování, a do hodnotících tabulek ke každé
reálii zapsali, zda byla
převedena vůbec.
mluvčí

převedena chybně či správně,

Tito pozorovatelé nám s pomocí dalších

dále pomohli

určit,

nebo nebyla
čtyř

rodilých

zda reálie použité ve výchozích projevech

mají v cílové kultuře ekvivalenty, popřípadě jaké 1•

1

S rodilými mluvčími autorka komunikovala přímo nebo prostřednictvím dotazníků.
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STUDENT 1
Tabulka 2
Seznam
reálií

Správně

nepřevedena

chybně

Reálie 1
Reálie 2
Reálie 3
(např.

V tabulce byly reálie specifikovány

búche de

Noěl)

a figurovaly v ní všechny

zkoumané reálie v projevu obsažené. Pozorovatelé dostali ke každému hodnocenému
výkonu jednu tabulku. Odpovídající

Jednotlivé

tlumočnické

odpovědi označili křížky.

výkony jsme poté zanalyzovali s použitím

tabulek s předem stanovenými a definovanými položkami (viz dále). Do
tabulek jsme zapisovali frekvence výskytu jevů.

Závazně

jsme

při

vyhodnocování experimentu uplatnili

běžné

statistické

metody. V souvislosti se statistickými metodami, které byly v práci
použity, je ovšem nutno uvést, že

náhodně

vybraný vzorek nemusí být

reprezentativní, a proto je možné, že budoucí experimenty
k odlišným

výsledkům.

dospějí

Ze statistického hlediska je totiž vzorek

příliš

malý, a jeho reprezentativnost tudíž není adekvátní.
Práci jsme průběžně konzultovali se statistikem a s rodilými
obou jazyků.

3. 5. Seznam použitých reálií
Francouzské kulturní

prostředí

Reálie 1 - buche de Noěl
Reálie 2 - La dinde farcie
Reálie 3 - coupe Tintin
Reálie 4- Disney Channel
Reálie 5- Deux-chevaux
Reálie 6- béret
Reálie 7 - le 14 juillet
Reálie 8- Banlieue Nord
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mluvčími

Reálie 9- Tati
Reálie 1O- Grenadine
Reálie l l - Ricard
Reálie 12 - PSG
Reálie 13 - métro boulot dodo
Reálie 14 - Paname
Reálie 15 - V erlan
Reálie 16- cité
Reálie 17- Jean-Marie
Reálie 18 - Star Académy, Graines de Star
Reálie 19 - RER
Reálie 20- périph
Reálie 21- TGV
Reálie 22 - douce France
Reálie 23 - M6
Reálie 24 - PPDA
Reálie 25 - Guignols de l'info
České kulturní prostředí

Reálie 1 - Čert
Reálie 2- Vánoční koledy
Reálie 3 -

Vánočka

Reálie 4 - Cukroví
Reálie 5 - Zlaté prasátko
Reálie 6- Pyšná princezna a Tři

oříšky

pro Popelku

Reálie 7 - Kdepak ty ptáčku hnízdo máš
Reálie 8 - Pomlázka
Reálie 9- Rohlík se šunkou
Reálie 1O- Pionýrský tábor
Reálie ll -

Bobřík

odvahy

Reálie 12- Vinnetou
Reálie 13 - Trempové
Reálie 14- Trempské písníčky
Reálie 15 - Porta
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Reálie 16 - Estébáci
Reálie 17 - Hloupý Honza
Reálie 18- Vietnamci (tržnice)
Reálie 19- Spirituál Kvintet

3. 6. Použité kateeorie hodnocení a klasifikace postupů
3.6.1. Hodnocení
věcná

1. Chyba

přeložena chybně, adresátům

-reálie je

chybná informace, která je pro
2. Chyba v souvislostech I

ně zavádějící.

nepřesnost

převedena chybně,

ale smysl

součástí,

(např.

je chybný

jako štóla),

nebo

- reálie není sama o

sdělení,

sobě

jehož je daná reálie

chodit na fotbal místo dívat se na

nepřesný (např. překlad

fotbal v televizi), neúplný,

sdělena

je

běžného

pro

adresáta

buche de Noěl

cílové

kultury

nepochopitelný (Rikár jako překlad Ricard), ne však zavádějící.
3. Vynechávka strategická- Omise v případě, že daná infonnace
není relevantní a pro adresáta potenciálně zavádějící, nebo pokud
by její

vysvětlení

zabralo

o vynechání zcela
tlumočení

dílčí

neopodstatněná

infonnace bez snah o

sdělena

může

ve snaze

převedení

jít

učinit

- reálie je

oběma

relevantní

nebo vynechání infonnace

přeložitelné.

přeložena správně, adresátům

kompletní informace, ve

dané reálie mezi

vynechávka

vysvětlení,

podstatné, ale snadno

5. Správné

např.

infonnace,

Také

plynulejším.

4. Vynechávka

méně

při tlumočení příliš času.

shodě

kulturními

je

s možnostmi ekvivalence

prostředími.

3.6.2. Zkoumané postupy
1. Vynechávka strategická (Jones a Newmark)
2. Transference samotná (Newmark) nebo doslovný
v případě, že

tlumočník

reálií pouze
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překlad

přeložil, ačkoliv

by si

zasloužila explicitaci

(např.

14.

července

bez zmínky o tom, že

se jedná o státní svátek/
3. Kulturní ekvivalent (Newmark),

např.

ramasser des oeufs

místo vyšlehat pomlázkou
4.

Funkčně

deskriptivní ekvivalent (Newmark),

tressée traditionnelle jako

např.

brioche

vánočka

5. Transference spojena s funkčně deskriptivním ekvivalentem

(nebo

klasifikátorem)

nebo

kulturním

ekvivalentem

(Newmark) , např. rychlovlak TGV místo le TGV, nebo l 'indien
2

Vinnetou místo Vinnetou

6. Transference s vysvětlením 3 , tedy s dodatečným vysvětlujícím
prvkem, který není kulturním ani
ekvivalent,

např.

funkčně

deskriptivním

tramping jako C'est un phénomene typiquement

tcheque qui s 'appelle le tramping.

7.

Vysvětlení

samotné (Newmark),

např.

sans rien connaitre sur

la grande ville místo jak Hloupý Honza, který si vyšel do

světa.

3. 7. Rozbor použitÝch reálií
V následujících kapitolách nabízíme stručný4 rozbor reálií použitých ve
výchozích projevech a relevantních z hlediska našeho výzkumu.
Všechna hodnocení (tedy rozhodnutí, zda daný
správný, chybný

či nepřesný)

překlad

hodnotit jako

jsme konzultovali s rodilými

mluvčími

obou jazyků.

Jsme si vědomi toho, že se jedná o dva odlišné postupy, zařadili jsme je však do
stejné kategorie, neboť v případě kulturních specifik neznámých v cílové kultuře
zpúsobí u adresáta podobnou reakci.
2
Pro zjednodušení a potřeby naší práce řadíme klasifikátor do kategorie funkčně
deskriptivní ekvivalence.
3
Body 5 a 6 řadí Newmark do složkové analýzy.
4
O každé z uvedených reálií by se samozřejmě dalo uvést mnohem více, rozsah naší
práce nám to však neumožňuje. Zaměřili jsme se proto na ty aspekty, které jsme
shledali jako stěžejní z hlediska tlumočení.
1
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Použité zkratky:
FDE - Funkčně deskriptivní ekvivalent
S- Student
P- Profesionální tlumočník
U- Úsek projevu

3.7.1. Reálie spojené s francouzskou kulturou

1

Vánoce
Oslava Vánoc je

téměř

ve všech zemích Evropy podobná,

nicméně

každá má svá specifika. V Čechách slavíme Vánoce 24. prosince večer,
ve Francii se sice 24. prosince

večer

stromku, aby do nich "Pere Noel"
dárků

nechávají

nadělil

však probíhá 25.prosince ráno a

punčochy

u ozdobeného

dárky, samotné rozbalování

štědrovečerní večeře

pak 25.

prosince večer. Jak ve Francii, tak v Čechách mají Vánoce symbolický
význam a velmi silný citový náboj, zejména pro

děti,

ale i pro

dospělé.

Štědrovečerní pokrmy nejsou ve Francii stejné - součástí svátečního

menu je

krůta

Noel". První
(proto se

krůta

představa,

(dinde), zpravidla nadívaná, a jako dezert tzv. "búche de
krůtu

dovezl z Ameriky do Evropy Kryštof Kolumbus

nazývá francouzsky "dinde"-

může

za to tehdejší mylná

že Amerika je Indie) a byla poprvé servírována při královské

štědrovečerní hostině

francouzského krále Karla VIL Všichni si prý

tehdy velmi pochutnali a krůta se stala vánočním pokrmem. Tato tradice
tedy existuje ve Francii již velmi dlouhou dobu a je velmi vžitá.
Nepředstavuje

sama o

adresátům předat

sobě překladatelský

problém, jen je záhodno

myšlenku, že se jedná o tradici.

Bfiche de

Noěl

je v podstatě piškotová roláda s různými

polevami,

nejčastěji

čokoládovou,

a

vanilkovou nebo kávovou. Je

zdobena cukrovými trpaslíky, pilami, houbami apod.

1

náplněmi

Původ

tohoto

Není-li uvedeno jinak, informace o reáliích pocházejí z francouzské verze internetové
encyklopedie Wikipedie a z Encyclopedie Universalis 2008 a jsou ověřené a doplněné
informacemi, které nám poskytli rodilí mluvčí.
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vánočního

pokrmu sahá do minulosti staré mnoho století - tehdy se na

zimní slunovrat nechávalo v krbu pomalu
několik dnů,

postupně

příští

aby byla na

zanikla a

přestože

se

rok

zajištěna

občas

cukrář,

v roce 1945 francouzský

hořet

velké poleno, nejlépe

bohatá úroda. Tato tradice

tvrdí, že "buche de

tradice podobného

ve Francii prý sahá do devatenáctého století. Tento

Noěl" vytvořil

vánočního
moučník

dezertu
stejně

je

tradiční jako krůta. V Čechách žádný takový dezert nemáme, proto tato

reálie

představuje překladatelský

popřípadě vysvětlením,
plněná

roláda, nebo

rovněž

a

řešit

problém, který je možno

dodat, že se jedná o tradici

tradiční vánoční moučník,

Vánoce). Podle libosti lze dodat transferenci.

FDE,

(vánoční

který se jí ve Francii na

Překlady

jako

koláč,

dort,

štóla nebo poleno jsme hodnotili jako nepřesné.

Coupe Tintin
Tintin je fiktivní postava z proslulých
et Milou, které

vytvořil

na

začátku třicátých

Od této doby jsou i ve Francii
zejména u mladších

komiksů

čtenářů

nesmírně

Les Aventures de Tintin

let belgický autor Hergé.

populární a stále vzbuzují
evidentně

zájem, který

s postupem

času

zdaleka neklesá. Jedná se o dobrodružství mladého reportéra Tintina,
který se svým foxteriérem Milou po boku
světě.

zápletky po celém

nebo "le Professeur Tournesol", jsou

Některé

díly Tintina

zpěvačky

úsměv

způsobily

(kromě

přesto

nemémě

známé a zakotvené

mírný povyk - Hergé byl

patetické, ošklivé a

v dnešní

době

zejména ze strany mladších

"patkou" na

čele.

přeložit

nařknut

značně mentálně

mu to neubralo na popularitě, což jen

oblibě. Přesto

"slušňáckému" účesu-

Lze jej

"le capitaine Haddock"

z

chabé

v Tintinovi v podstatě neexistují ženské postavy) a

dokonce z fašismu,
jeho velké

např.

Francouzů.

nenávisti k ženám
operní

detektivní

Tintin je patrně největší komiksovou legendou

ve Francii, i když ostatní postavy, jako

v povědomí

řeší nejrůznější

je

ostříhaný

Tintin

Francouzů,

způsobuje

zejména

svědčí

shovívavý
kvůli

ekvivalentem, pokud

účes

jako/a !a Tintin nebo

tlumočník

jeho

nakrátko jako malý kluk a s malou

"Coupe Tintin" tedy odkazuje na tento druh

jako

o

shledá, že
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české

přímo

účesu.

deskriptivním

obecenstvo nebude s

postavou Tintina
odůvodnit
alespoň
Znění

ti,

dostatečně

obeznámeno. Použití transference lze také

tím, že infonnace samotná není
kteří

stěžejní

a že jí porozumí

postavu Tintina znají.

originálu:

"J'étais un gentil petit garr;on, j'avais une coupe Tintin, je regardais
Disney Channel tous les dimanches"
Příklad

chybného převodu:

"Tak jako všechny děti jsem četl komiksy"- S5 FR U2 1
Příklad

správného převodu:

,,Měl jsem

typický chlapecký sestřih" - SS FR U2

Disney Channel
Přestože

se jedná o reálii

zažitá, že ji lze
např.

již

před

rovněž

původně

americkou, ve Francii je natolik
stejně

považovat za reálii francouzskou,

deseti lety zaniklý televizní

pořad

pro

děti

jako

"Le Club

Dorothée".
Jednalo se o televizní
krátkých animovaných

pořad

filmů

pro

děti,

seriálů

a

který se skládal zejména z

od Walta Disneye. Již

několik

je "Disney Channel" samostatným satelitním televizním kanálem,
zůstává

vzpomínkách
symbolů

(později

"Disney Channel"
Francouzů,

let

přesto

"Disney Parade") živý ve

kterým je 20 let nebo více, a je jedním ze

nostalgických vzpomínek na

dětství

( v

podstatě

se jedná o

francouzskou obdobu Studia Rosa nebo Studia Kamarád). Lze dodat, že
Disney se ve Francii

těší

velké

oblibě, stačí

zmínit fakt, že evropská

verze zábavného parku Disneyland se nachází právě ve Francii.
"Disney Channel" lze

přeložit

transferencí: televizní

pořad

řečník

vzhledem ke svému

pomocí FDE, který je možné spojit s

pro

věku

děti

Disney Channel.

(cca 35 let) na mysli

vysílaný státní televizí, jsme toho názoru, že jej

kanál Disney,

neboť

tento kanál již

několik

stejnou funkci a vyvolává stejné asociace jako

právě

přesto

lze

zmíněný
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tento

má

pořad

převést

jako

let existuje a zastává

pořad.

1

Přestože

a již zaniklý

Deux -chevaux
"Citroěn

2CV", aneb "Deux-chevaux",

které

vyráběl Citroěn

auto

záměrně

popřípadě

od roku 1949 do roku 1990.

"deuche", je auto,

Původně

se jednalo o

levné, aby si jej mohly dovolit chudší vrstvy populace,

zejména venkované.

Později

(zejména v šedesátých letech) se však

z tohoto malého auta stal jakýsi symbol antikonzumu a získalo si zájem
všech vrstev obyvatelstva. Řidiči těchto aut se dokonce mezi sebou na
silnicích zdravili.
Dnes symbolizuje Deux-chevaux starou Francii ("la vieille France") a
před několika

francouzský "pohodový" styl života
před

vládou konzumní

společnosti.

V dnešní

době

přesto

aut i ve Francii velmi malé množství,

desetiletími, tedy

najdeme
je

ještě

těchto typů

vlastní

buď

staromilci a fanoušci, nebo zástupci starší generace.
V češtině se tomuto druhu aut
"brouka", což je v

říká

"brouk", podle Wolksvagenova

podstatě německá

varianta 2CV. Aby byl zachován

francouzský kontext, je však lépe použít spíše

značku

auta

(Citroěn),

kterou Češi samozřejmě dobře znají, případně doplnit o adjektivum
"starý". Použít "brouk" by mohlo být

zavádějící, neboť je příliš

spojené

s německou značkou Wolksvagen.

Le béret
"Béret" (baret) byl ve Francii

během

druhé

světové

války symbolem

odboje. Dnes se však z Francouze s baretem (nejlépe s bagetou v jedné
cizině

ruce a láhví vína v druhé) stal v
přestože

dnes nosí baret v

generace. Tento stereotyp
humoristů

za

Gotlib ), byl

podstatě

hojně

účelem vytvořit

rovněž

jen

jeden ze

někteří

symbolů

mužští

Francie,

členové

starší

využilo mnoho francouzských i jiných
karikaturu typického Francouze

nedávno použit v

reklamě

na známé salámy

(např.

značky

"Le baton de berger".
Baret nemusí mít
starší generaci
Pro

převod

nutně

karikaturní konotace, je jednoduše typický pro

Francouzů

nám poslouží

a navozuje spíše pocit
český

vřelosti

výraz baret (lze použít i
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a laskavosti.

méně

precizní

FDE,

například

čepice),

který

doporučujeme

vysvětlujícím

doplnit

adjektivem typický.
Znění

originálu :

"Man grand-pere roulait dans sa vieille deux-chevaux, il faisait tres
typique avec s on béret I"
Příklad

správného převodu :

"Mtlj děda byl takový typický starý pán s baretem"- S 12 FR U2
14.
14.

červenec

červenec

je datum francouzského národního svátku, oslavujícího

dobytí Bastily v roce 1789. Každého roku se
Elysejských Polích v
městech

Paříži

koná vojenská

července pořádá ohňostroj

se 14.

menších obcí), velmi oblíbený u nejmladších

při

této

příležitosti

přehlídka.

Ve

větších

v

případě

července

(13.

občanů, kteří

na

se na

něj těší

celý rok.
V

překladu

je

zapotřebí

dát najevo, že se jedná o národní svátek, který

se ve Francii každoročně slaví .
Znění

originálu :

" .. .tous les deux m 'emmenaient regarder les feux
Příklad

ďartifice

Je 14 juillet."

správného převodu :

"Vzpomínám si, jak jsme se vždycky na státní svátek 14.
chodili dívat na ohňostroj" - P3 FR U2 1

července

Douce France
Tento výraz odkazuje na
pořad

televizní
písničku,

několik skutečností

a na televizní seriál, ale

která je od roku 1943

-na film z roku 1995, na

především

součástí

na velmi populární

repertoáru

Charles Trénet. Za nacistické okupace v ní

opěvoval

zpěváka

Francii v dobách,

kdy byla svobodná a kdy v zemi vládl mír a bezstarostnost.
zjevných

důvodů okamžitě

jménem

Píseň

se ze

proslavila a ze slovního spojení jejího názvu

se stal výraz pro zidealizovanou Francii, jakou v textu popisuje Trénet.
Lze jej

převést doslovně

vzhledem k nedostatku
1

jako sladká Francie, jsme však názoru, že

času

není v

tlumočení

zcela možné

převést
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specifické konotace. Infonnace není zcela

stěžejní,

proto její

převedení

jako Francie nehodnotíme jako nepřesnost ani vynechávku.

Banlieue Nord (severní
V

případě Paříže

předměstí)

má tento výraz velmi specifické konotace. Severní

předměstí Paříže (často označováno

Denis" jako "le neuf trois") je již

podle departementu "Seine Saint

přibližně

30 let

značně

problémové.

Žijí v něm chudší vrstvy obyvatelstva, často přistěhovalci z afrických
zemí, a vyznačuje se zvýšenou nezaměstnaností a kriminalitou. Mladí se
často

ve skupinkách potloukají ulicemi a

protestu proti zavedenému společenskému
Larousse z roku 2006

1

ničí veřejná zařízení

na výraz

řádu.

tvrdí : "Compte tenu de 1'évolution de 1'usage

du mot banlieue, il semhle préférable d 'utiliser le terme de "suburbain"
pour désigner la périphérie

contiguě

a la

ville centre et celui de

"périurbain "pour les espaces urbanisés plus éloignés ". Je tedy patrné,
že dnes v
příslušné

některých

kontextech

konotace

(což

stačí

však

zmínit "banlieue", aby se
není

případ

résidentielle", který naopak navozuje myšlenku
V cílovém projevu navrhujeme výraz severní
adjektivem jako

např.

patrné, že severní

výrazu

"banlieue

určitého

blahobytu).

předměstí

chudé, nejlépe pak problémové.

předměstí

je chudší a

vynořily

Mělo

problémovější

rozšířit

by však být
než

většina

jiných pařížských předměstí.
Znění

originálu :

"Mes parents ont eu des soucis financiers et on a dú quitter Paris, enfin
j 'entends Paris intra muros pour déménager en banlieue, en plus r;a a
été en banlieue Nord, alors <;a, <;a a été un vrai choc."
Příklad

správného převodu :

se dostali do finančních potíží, takže jsme se ze středu
museli odstěhovat na předměstí, na severní předměstí, které je
problémové, byl to pro mě opravdový šolť' - S6 FR U3
"Moji

rodiče

Paříže

Příklad nepřesného převodu:

"Museli jsme se stěhovat,
předměstí" - P3 FR U3

1

vystěhovali

Encyclopédie Universelle Larousse 2006
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jsme se na sever od

Pařlže

na

Ci té
"Cités" jsou francouzská
způsob řešení

velkých

sídliště

bytové krize,

měst. Stejně

postavená v šedesátých letech jako

většinou

jako v případě

často přistěhovalci.

problémových

čtvrtí.

Mladí z

zmíněných předměstích

českých sídlišť

panelové domy, ve kterých bydlí
obyvatelstva,

na již

příslušníci

těchto čtvrtí

město

podsvětí, ovlivněnou

považovali za

vrstev

mají vlastní zvyky, dokonce i

tak kulturou severoafrickou. Jedná se tedy o
jsme výraz

chudších

"Cité" má však ve Francii konotace

vlastní mluvu, kterou nazývají verlan (viz níže), a
specifickou subkulturu

se i zde jedná o

překlad

představují

ve Francii

jak kulturou francouzskou,
sídliště

předměstí,

na

proto

chybný (ve výchozím projevu

je klíčový protiklad mezi centrem Paříže a předměstím).
Znění

originálu:

" ... dans mes chansons, bah je parlais de la vie
dece que c 'est la vie dans les cités."
Příklad

a eux quoi, de ma vie et

chybného převodu :

,-7píval jsme o životě mladých ve
bezprostředně týkalo."- S3 FR U6

městě

a o tom, co se také

mě

V erlan
V erlan je specifická forma francouzského argotu, kterou používají
zástupci výše
foneticky

zmíněné

přehazuje

vytvářející např.

subkultury charakterizující "cités". Verlan

slabiky slov a

výrazů

(proto verlan - l'envers),

z "laisse tomber" "laisse béton" nebo z "lourd" "relou".

Dnes se však verlan
populace

obecně,

podstatně rozšířil

zejména vlivem hudebního

svých skladbách tento typ mluvy jako
který panuje ve

společensky

pronikla až do

průmyslu:
začala

nižších vrstvách.
mírně
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používat ve
neklidu,

antikonfonnistického

mluvy a Francouzi si již ani

používají verlan (jobard- barjo ).

spousta

Tak se verlan

asociace s předměstím stále existují.
běžné

francouzské

prostředek vyjádření

zpopularizoval a dnes je spíše symbolem
nicméně

část

na mladší

rapových, ale i jiných skupin ve svých kompozicích

mládí,

právě

Některá

slova

neuvědomují,

že

V překladu

doporučujeme

"verlan"

Samotný výraz by však měl zaznít,
společenský

důraz.

v

neboť

se

vysvětlující

skutečně

složkou.

jedná o významný

fenomén, na který je navíc ve výchozím projevu kladen

Zejména je nutné

opačném případě

Znění

doplnit

zdůraznit,

že tuto mluvu používá mládež,

jsme převod hodnotili jako nepřesný.

originálu:

"J'écrivais des textes, euh bon j 'utilisais pas mal le verlan, le verlan de
ma cité pour parler auxjeunes, pour les toucher"
Příklad nepřesného převodu:

"Také jsem si psal texty a hodně jsem používal verlánu, což je vlastně
typický jev používaný ve francouzštině, je to obracení slabik
jednotlivých slov"- S4 FR U6
Tati
především

Tati je francouzský velkoobchod známý
laciného a ne

příliš

kvalitního

oblečení.

širokou nabídkou

Ve Francii existuje od roku

1948 (dnes je Tati také ve Španělsku a v Polsku). Kdokoliv se "obléká u
Tatiho" je automaticky řazen do chudší vrstvy populace.
Do

češtiny

radíme

převést

pomocí FDE (levný obchod),

doplnit transferencí (levný obchod Tati).

Převod

případně

samotnou transferencí

jsme hodnotili jako nepřesný.

Grenadine
"Grenadine" je ovocný sirup, který byl sice

původně skutečně vyráběn

z granátových jablek, dnes se však v jeho složení již vyskytují pouze
lesní plody (alespoň v jeho komerční podobě).
Tento sirup je základní složkou celé
u

Francouzů

oblíbených

řady

koktejlů

populárních
z piVa

nápojů, například

(Monaco,

Tango ... ).

Aromatizují se jím také mléko nebo pastis.
Grenadine

rozpuštěná

ve

vodě

je odedávna oblíbená u francouzských

dětí, proto je dalším symbolem nostalgie dětství. V Čechách se tento

sirup na trhu nevyskytuje, zastává však podobnou funkci jako pro
děti

ovocná

právě

(například

takto (šúíva,

malinová)

popř.

šťáva,

ovocná štava).
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proto lze tento výraz

české

přeložit

Ricard
Společnost

Pernod

Ricard

nejznámějším

Je

prodejcem

téměř

legendárního francouzského alkoholického nápoje jménem pastis,
vyráběného

na základě anýzu. Pastis pochází z jihu Francie, pije se však

v celé zemi. "Un ricard" tedy odkazuje na sklenku pastisu, který
v podstatě ani nemusí být

značky

Ricard. Do

češtiny

generickým výrazem anýzovka (FDE) nebo pastis (FDE),

lze

neboť

převést

je tento

nápoj známý i v Čechách. Nedoporučujeme však pouhou transferenci,
nebot' značka Ricard sama o sobě není v Čechách dosti známá. Lze
obhájit i FDE alkohol nebo panák,
neboť

spojené s Francii,
k výrazu

"grenadine",

přestože

Ricard zastupuje

se tak ztratí konotace

především

s dětstvím.

spojenému

funkci protikladu
Překlad

pomocí

naturalizace jsme hodnotili jako nepřesný.
Znění

originálu:

"J'ai dú grandir víte quoi, et puis je suis passé rapidement de la
grenadine au cafě serré et au Ricard. "
Příklad nepřesného převodu:

"Přešel

jsem

poměrně

rychle od limonády grenadýny ke

kávě

a

k rikáru"- Pl FR U4

PSG aneb "Paris Saint-Germain FC" je slavný
založený v roce 1904.
nejpopulárnějším

Společně

pařížský

fotbalový klub

s OM ("l'Olympique de Marseille") je

francouzským fotbalovým mužstvem. Existuje mezi

nimi podobná rivalita jako mezi Spartou a Slávií, pouze se v ní odráží
ještě

rivalita mezi

mezi

Paříží

Paříží

a zbytkem Francie. Název klubu PSG podle nás není

podstatné zachovat,
sledovat

především

zachování

neboť

zápasy

informační

je patrné, že mladí lidé z Paříže budou
pařížského

podstaty tedy

nepřesné

jsme hodnotili

sledování

zápasů

Znění

a Marseille, mezi jihem a severem Francie a

převody,

mužstva, v zájmu úspornosti a

stačí

použít FDE (fotbal). Jako

ve kterých nebylo patrné, že šlo o

v televizi.

originálu:
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"Bon alors c;a veut dire que le soir, je trafnais avec mes amis dans la
rue, je regardais les matchs du PSG ala télé."
Příklad nepřesného převodu:

"Chodili jsme na fotbalové utkání Paris Saint Germain" - S 1O FR U4
Métro boulot dodo
Tento výraz, který pochází z verše básníka Pierra Béama (1902- 2004),
symbolizuje styl života

Pařížanů,

městský způsob

monotónní

života

v širším smyslu pak
obecně:

ráno

člověk

uspěchaný

a

vstane a jede

metrem (métro) do práce, kde tráví celý den (boulot), a večer po návratu
češtině

z práce mu nezbude než jít spát (dodo). V
nemáme, proto je nejlepším

řešením vysvětlení

podobný výraz

(bez transference).

Paname
Na počátku 20. století dovezli francouzští

dělníci

ptůplavu

základě

klobouky zvané "panama". Na

móda nošení

těchto klobouků,

času

zejména v

Paříži

přezdívku

Paříž

a má konotace

citově

nemáme. V kontextu

(bylo by možné použít

příliš

postrádá mladistvý náboj originálu),
případ,

že by

Jako chybný jsme hodnotili
Znění

např.

vešla do módy,
zařadit

češtině

radíme

žádnou

převést

případně

pro kolorit dodat

adresáti tento výraz znali.

v baru Paname.

"Alors j'ai commencé a chanter dans les bars, les bars de Paname"
chybného převodu :

"No a tak jsem

vlastně začal

zpívat v baru Paname"- S5 FR U5

Jean-Marie
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jako

tento výraz však

originálu :

Příklad

do

Paříž,

má drahá

někteří čeští

překlad

kladné. V

tlumočení

Paříž

transferenci pro

opět

20. století a

a u příslušníků mladší generace. Paname lze

názvů

Paříži

přezdívku města

začátku

zanikla, v posledních letech však

alternativních
pro

toho vznikla v

která se zasloužila o

jakožto "Paname". Používala se zejména na
postupem

ze stavby Panamského

Jean Marie le Pen je velmi kontroverzním a

poněkud výstředním

francouzským politikem extrémní pravice. Je natolik známý, že se na
něj

často

lidově

odkazuje jménem bez

příjmení.

odkazování však nemá afektivní konotace, spíše naopak
-použijeme jej v

případě,

zmíněného

že

politika

příliš

Tento

způsob

mírně

ironické

nerespektujeme.

U nás není Le Pen příliš známý, proto je lepší v češtině explicitovat jeho
politickou příslušnost, která je ve výchozím projevu relevantní,

případně

dodat jeho příjmení.
Znění

originálu :

"Rachid, bah c'était un algérien hein, un vrai de vrai, ben lui il aurait
pas voté Jean-Marie hein, c 'est súr"
Příklad

správného převodu:

"Spolu se mnou texty psal také můj kamarád Rachid, což byl Alžířan,
takže můžeme říci, že současnou extrémně pravicovou stranu Jeana
Marie LePena by určitě nevolil"- Sll FR U7

Star Académy a Graines de Star
Jde o dva televizní hudební

pořady

založené na reality show, tedy

podobné českému pořadu "Česko hledá Superstar". "Star Académy"
("Starac")
Star"

běží

běžel

ve Francii

již

několik

let na televizní stanici TFl a "Graines de

na stanici M6 na konci devadesátých let. Tyto
kvůli

svému

komerčnímu

kritizovány. Vzhledem k tomu, že

příklady,

nikoliv specificky, ale jako
pňbližně stejně

kontroverzní

ekvivalent Superstar,

neboť

Nouvelle Star" na M6,
kategorie jako výše
Znění

řečník

pověst,

tento

původně

a

umělému

pořady

aspektu

používá názvy

byly
často

těchto pořadů

a že má reality show u nás
lze použít v

pořad

češtině

kulturní

ve Francii také existuje ("La

britská "Pop Idol") a spadá do stejné

zmíněné pořady.

originálu :

"Bon c 'est súr que j 'aurais jamais tenté la Star Académy, Graines de
Star, enfin rien dans le genre quoi"
Příklad

chybného převodu :

"Nic mě nelákalo z hlediska akademického života,
žádná hvězda, tedy akademická" - P6 FR U8
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nechtěl

jsem být

RER
RER (réseau express régional d'Íle-de-France) je příměstský vlak, který
obstarává spojení po celém okolí

Paříže

součástí

a jedním ze

městě přímo.

zčásti

mezi vlakem a metrem (také spadá
RATP). Je

i ve

Je na pomezí
zčásti

pod SNCF a

pod

každodennosti mnoha Pařížanů a obyvatel předměstí

symbolů Paříže "obyčejného

hudebních a filmových

producentů.

k metru (pokryté vzdálenosti jsou

lidu". Inspiroval spoustu
příměstskému

Má blíže k

větší). Překlad

vlaku než

výrazem metro jsme

tedy hodnotili jako nepřesný.
Znění

originálu :

" .. je continuais a prendre le RER tous les jours hein, j'habitais en
banlieue chez mes parents. "
Příklad

"Pořád

správného převodu :

jsem bydlel u rodičů, na předměstí, a do
vlakem" - SJ2 FR U9

Paříže

jsem jezdil

příměstským

Le boulevard périphérique
"Boulevard périphérique" aneb
který objíždí

Paříž

(v

případě

hovorově

ostatních

"Périph" je

měst

silniční

obchvat,

užíváme "ceinture" nebo

"anneau périphérique"). Proslul hustotou provozu a častými dopravními
zácpami v téměř jakoukoliv denní dobu, a je tedy dalším symbolem
hektického

pařížského způsobu

života. Navrhujeme

FDE jako obchvat. V kontextu dopravních zácp

okolo

Paříže,

dostatečně
Překlad

jsme hodnotili jako

se jedná o provoz v
Znění

většiny

velkých

nepřesný

bezprostřední

pomocí

stačí převést příslovcem

samotnou reálii je pak možno vypustit,

explicitní (okolo

převést

měst

neboť

je kontext

existují obchvaty).

v případě, že nebylo jasné, že

blízkosti Paříže.

originálu:

"je plaignais les gens qui croupissaient dans !eur bagnole dans les
embouteillages du périph "
Příklad nepřesného převodu:

"Celou dobu jsem samozřejmě dále jezdil městskou hromadnou
dopravou, bydlel jsem na předměstí u rodičů, ale nifjak mi to ani
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nevadilo. Spíš mi bylo vždycky líto když jsem v těch zácpách
v jejich vlastních autech" - S5 FR U9

viděl

lidi

TGV je francouzský vysokorychlostní vlak dosahující rychlosti až
320km/h, na který jsou Francouzi velice hrdí. V cizině včetně České
poměrně

známý,

přesto

republiky je

sice

pro

srozumitelnost

doporučujeme

použít v premodifikaci výrazu rychlovlak (FDE).

Samotnou transferenci jsme hodnotili jako překlad nepřesný.

M6 aneb "Métropole Télévision" je televizní stanice, která se
především

na

pořady

zábavné a

intelektuálních

nároků. Nicméně

což je podstata

sdělení

komerční

obecně

je

povahy bez vysokých

velmi oblíbená a sledovaná,

ve výchozím projevu
převést

populární osobností). Navrhujeme

zaměřuje

(řečník

chce dokázat, že je

FDE jako televize,

neboť

název stanice není příliš relevantní a v České republice si pod názvem
televize představí naprostá

většina

lidí základní nabídku

čtyř

vysílacích

kanálů (ČT 1, ČT 2, Nova, Prima), které mají v ČR největší sledovanost.

Jako překlad nepřesný jsme hodnotili samotnou transferenci.

novinář,

Patrick Poivre d'Arvor je slavný francouzský

který uvádí

televizní zpravodajství ve 20h na stanici TF1 již od roku 1987. Letitá
popularita a obtížnost jeho jména mu získaly
výchozím projevu není tato reálie

stěžejní,

přezdívku

proto se domníváme, že ji lze

vynechat. Je však také možné ji explicitovat (v
kompletní jméno a
zmíněn

příjmení)

PPDA. Ve

tlumočení

pak zazní

- vzhledem k tomu, že je však

novinář

jen jako postava z pořadu Les Guignols de l 'info, nebylo by

relevantní tuto reálii nějak rozvádět.

Les Guignols de l'info
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Zábavný parodický
menšími

obměnami

pořad,

který je vysílán na stanici Canal Plus s

již od roku 1988.

Zaměřuje

se na aktuální události,

zejména politické. Protagonisty jsou gumové karikatury

politiků

a

populárních osobností francouzských i jiných (Sylvester Stallone
například

slouží jako karikatura Spojených

Tento každodenní
je

přímo úměrný

smyslu) ve

nejznámější

jejich

těší

se

popularitě (ať

je

již v kladném nebo negativním
představován

hlasatel je karikatura výše

postavou tohoto

namluvené humoristy.

vysoké sledovanosti a výskyt osobností

skutečném dění. Pořad

přičemž

novin,

pořad

států),

formou televizních

zmíněného

PPDA, který je

pořadu.

V českém prostředí podobný pořad existoval pod názvem "Gumáci",
tlumočník
Znění

tedy může tento kulturní ekvivalent použít.

originálu :

"Et tant que je n'aurai pas ma marionnette aux cótés de PPDA aux
Guignols de l'info, ben je devrai faire mes preuves. "
Příklad

správného

převodu

:

" ... tak nevím, jestli v nejbližší době bych mohl mít mijakou také tu svou
loutku v obdobě vlastně francouzské českých gumákil"- P4 FR Ul3
Neshledáváme jako chybné tuto reálii zcela vypustit a ponechat pouze
podstatu

sdělení

(a sice, že se sláva musí udržovat).

Překlad

však nesmí

být zavádějící nebo zcela chybný :
"Daří

se mi tedy dobře, ale neusínám na vavřínech,
nechci udělat žádnou mediální loutku"- Sl FR U13

3.7.2. Reálie spojené s českou kulturou

rozhodně

ze sebe

2

České reálie popisujeme především ve vztahu k translatologickým
problémům,

které mohou vznikat v

francouzského prostředí.

případě

jejich

převodu

do

3

V zájmu autenticity je příklad uveden včetně stylistických neobratností.
Není-li uvedeno jinak, informace o reáliích pocházejí z české verze internetové
encyklopedie Wikipedie a z Encyclopedie Universalis 2008 a jsou ověřené a doplněné
informacemi, které nám poskytli rodilí mluvčí.
3
Hodnocení (tedy rozhodnutí, zda je daný překlad správný, chybný či nepřesný) jsme
konzultovali s rodilými mluvčími obou jazyků.
1

2
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Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš z Myry (4. století n.l.) byl katolickým biskupem v Myře a
v Lykii. V České republice a na Slovensku se v dnešní době při tzv.
například

mikulášské nadílce slaví tento svátek tak, že se
převleče
čerti.

za biskupa s dlouhým bílým vousem. Doprovází ho

Tato skupinka obchází okolní domácnosti

Andělé

otec rodiny

s Mikulášem roznášejí dárky,

čerti

večer

andělé

a

5. prosince.

se starají o symbolické

"trestání" a "strašení" zlobivých dětí.

přeměnila

Ve Spojených Státech se postava Svatého Mikuláše dnes již
na Santa Klause, který se

částečně

našemu Mikuláši podobá, ale má i

funkci našeho Ježíška. Ve Francii je situace dosti složitá - Svatý
Mikuláš se tu v

podstatě

Lotrinsko a Alsasko,
(nikoliv pátého)
dětem

neslaví, výjimku

Bretaň

a

tvoří

některé části

navštěvuje převlečený

ale východní Francie, tj.

severní Francie. 6. prosince

Svatý Mikuláš školy a rozdává
černý,

sladkosti. Doprovází jej "Pere Fouettard", celý

zlobivé

děti

trestat a který je tedy obdobou našeho

který má

čerta.

Jsme tedy toho názoru, že lze reálii Svatého Mikuláše ponechat,
je ve Francii

dostatečně

zakotvená,

jev regionální. Lze dodat ve

přestože

vysvětlení,

že

se do

čert

je

určité

českou

neboť

míry jedná o

obdobou "Pere

Fouettard" (kulturní ekvivalent spojen s vysvětlením), nelze však
jednoduše použít kulturní ekvivalent bez vysvětlení,

neboť

by se jednalo

o přílišnou lokalizaci (etnocentrismus).
Nepovažujeme za chybné

převést

dodá, že se jedná o tradici. V

výraz

čert doslovně,

opačném případě

pokud tlumočník

považujeme

překlad

za

nepřesný.
Znění

originálu :

" ...s ním jsme zpívali písníčky, třeba Svatému Mikuláši, který k nám
přicházel tradičně pátého prosince, a děda nás bránil před čertem, který
nás

chtěl

Příklad

odnést do pekla. "

správného převodu:

" ...par exemple a la fete du Saint Nicolas, le 5 décembre, et je me
souviens des figures traditionnelles déguisées en Saint Nicolas et en
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diable, et notre grand-pere nous d~fendait toujours pour que le diable
2
ne nous emporte pasen enfe/. "- P4 CJ U1
Vánoce
Vánoční

koledy jsou

písně

vánoční

s

tematikou,

původně

s

náboženským obsahem, v posledním století však i bez něho. V Čechách
jsou

součástí

zvyků

lidových

vánoční

a

symboliky,

stejně

jako

pečení

cukroví. Výraz koledy je nutno přeložit FDE jako chants nebo chansons

de

Noěl, popřípadě

cantiques de

což jsou spíše

písně

hodnotili jako

nepřesný).

nepřesné

je

zpívané

(nikoliv však samotné cantiques,

během

mše - tento

překlad

jsme tedy

Cukroví má nejblíže k sušenkám, proto je

označovat např.

biscuits, confiseries nebo

Noěl

jako samotné géiteaux, jedná se spíše o

případně

péitisseries (viz Radina, 1978: 10).

Za správný jsme považovali i výraz petits géiteaux, nikoliv však výrazy

petits fours (slané) ani pains

ďépice,

které jsme hodnotili jako

překlady

nepřesné.

Vánočka

Je podobná Francouzské brioche, proto navrhujeme tento

výraz přeložit
o

vánoční

např.

jako brioche tressée, je však třeba dodat, že se jedná

tradici (výraz madeleine jsme hodnotili jako

tvar, velikost ani

těsto vánočce

nepřesný, neboť

neodpovídají).

Zlaté prasátko se podle tradice zjeví

těm,

kdo o Vánocích, respektive o

Štědrém dnu, odolají sladkostem a jiným pokrmům a budou až do
štědrovečerní večeře

držet

půst.

Tato reálie nemá ve Francii obdobu,

proto je třeba upřesnit, že se jedná o
Znění

českou vánoční

tradici.

originálu:

"S dědou jsme zpívali koledy na Vánoce, při pletení vánočky a pečení
cukroví, to on nám sliboval, že když budeme jíst na štědrý den zelňačku,
uvidíme večer pod stromečkem zlaté prasátko."
Příklad

správného převodu:

a l 'oignon, on
ce qui est une autre tradition tcheque" -

"Jl nous promettait toujours si on mangeait la soupe

verrait le petit cochon
Sl CJUi

ďor,

V zájmu autenticity je příklad uveden včetně stylistických neobratností.
Profesionální tlumočník č.4, tlumočení českého projevu, úsek 1. Viz přílohy.
3
Student č. 1, tlumočení českého projevu, úsek 2. Viz přílohy.
1

2
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Vánoční

každoročně,

oblíbené a vysílané televizí
několik

v některých

případech

přestože

desetiletí. Tento jev ve Francii neexistuje,

na Vánoce vysílané pohádkové filmy, avšak ne v takové
často

nás, a navíc jsou to
zmíněné

dvě

pohádky,

princezna (1952) a
písníčka

slavná
postačí

filmy americké. V projevu v

obě

Kdepak ty

zmíněné

filmové

ptáčku

bez

upřesnění,

rovněž

míře

jako u

češtině

jsou

zmíněná

hnízdo máš. Domníváme se, že

převeditelný,

písně (např.

jsou

pro Popelku (1973), a je také

FDE contes de Noěl ala télé et au cinéma,
obtížně

již

na motivy Boženy N ěmcové, Pyšná

Tři oříšky

v daném kontextu

názvů

obecně

pohádky jsou také u nás symbolem Vánoc, jsou

neboť

podobně

citový náboj je

jako v případě

la chanson dece film). Doslovný

že se jedná o filmy nebo o

píseň,

překlad

jsme hodnotili

jako nepřesný.

Velikonoce
V Čechách na Velikonoční pondělí ráno a dopoledne muži a chlapci
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky

ručně

vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Tato tradice je dnes živá
především

na

venkově,

pomlázka však

obecně zůstává

symbolem

Velikonoc.
Ve Francii na Velikonoce
vajíčka. Děti

přinášejí dětem římské

je potom hledají,

tradice "šlehání žen"

způsobit

často

na

zvony

čokoládová

zahradě. Francouzům může

naše

menší kulturní šok. Usoudili jsme, že tato

reálie není ve výchozím projevu stěžejní a že by její vysvětlování
1

mohlo zabrat relativně

hodně času,

proto ji

doporučujeme buď

(v tomto

případě

vysvětlit,

že se jedná pouze o symboliku a o tradici.

Znění

vynechat

jsme vynechávku hodnotili jako strategickou), nebo

originálu:

"Na Velikonoce časně ráno nás dědeček jemně vyšlehal pomlázkou
z postele, a šli jsme na koledu zpívat a recitovat po sousedech výměnou
za malovaná vajíčka. "
Máme konkrétně na mysli pomlázku, nikoliv celou tradici Velikonoc. Ve výchozím
projevu je však stěžejní zpěv (v tomto případě tedy koleda), nikoliv tradice šlehání
pomlázkou.
1
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Příklad převodu,

který jsme hodnotili jako správný:

"Et aPáques, c 'était une autre coutlime folklorique traditionnelle, on
prenait un petit báton fait de saule, enfin un báton de saule, et puis on
allaitfaire le tour des voisins en chantant"- P6 CJ U3
Rohlík
Rohlík je typicky české, slané bílé
tedy nutno
neboť

převést

pečivo. Tradiční

jako sandwich nebo

alespoň

jako pain (obojí FDE,

sandwich je generický výraz pro "chlebové

masem

či

sýrem

uprostřed",

pečivo

pečivo

se zeleninou,

aneb "tranches de pain entre lesquelles on

met une tranche de jambon, de fromage, etc."
odlišné

rohlík se šunkou je

1
).

Croissant je zcela

(viz Radina, 1978: 10) a spojení se šunkou ve

Francouzích vyvolá spíše odpor,

neboť

croissant je pečivo sladké.

světě,

mající ve svém názvu Pionýr,

Pionýr
První organizace mládeže na
existovala v

Sovětském

svazu od roku 1919. V komunistickém

Československu pak bylo ze skautského Junáka rovněž učiněno

Pionýrské sdružení, zcela

podřízené

stranické ideologii. V roce 1970

československá

byla pak všechna

sdružení sjednocena v jedinou

organizaci s názvem Pionýrská organizace SSM, která byla

rovněž

podřízená KSČ.

Pionýr je tedy reálie spojená s českou socialistickou minulostí, a proto
nemá ve francouzském

prostředí

ekvivalent. Bylo by chybou tuto reálii

převádět

jako Scouts, a to navzdory

českého

Pionýra,

především

převést

skautskému

původu

proto, že je "scoutisme" ve Francii

spojen s křesťanstvím, což není
samozřejmě vůbec

částečnému

případ českých skautů

silně

a Pionýra pak už

ne. Konotace jsou tedy zcela odlišné. Nejlepší je

pionýrský tábor FDE jako colonie nebo camp de vacances, které

zastávají stejnou funkci jako naše tehdejší pionýrské tábory, kam
samozřejmě

chodily i

společného. Převody

1

děti,

které

neměly

s komunistickou ideologií nic

jako camps de pioniring nebo camps de pionniers

Bibliorom Larousse, 1996
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JSme hodnotili jako

nepřesné,

neboť

francouzskému adresátu mc

neřeknou.

Bobřík

odvahy
bobří řeky".

Tento pojem pochází z knihy Jaroslava Foglara "Hoši od
Bobříků

však stalo pouze
Francii žádné
potřeba

Skutečně

odvahy bylo podle této knihy 13.

reálii

popř. jeux

několik, např. bobřík

podobně
buď

kodifikované

populárních se jich

odvahy nebo
"soutěže"

bobřík mlčení.

Ve

neexistují, proto je

vynechat, nebo nivelizovat použitím FDE jako jeux,

de piste.

Vinnetou
Apačský náčelník

Vinnetou je

Old Shatterhandem
německý

společně

nejznámější

se svým pokrevním bratrem

literární postavou, kterou

spisovatel Karl Friedrich May. Filmová verze románu Karla

Maye (1962) se stala legendou a

součástí české

Vinnetoua však ve Francii není známá, proto
nivelizovat a hrát si na Vinnetoua
Převody

vytvořil

převést

kultury. Postava

doporučujeme

reálii

jako jouer aux indiens (FDE).

s použitím samotné transference jsme hodnotili jako

nepřesné.

Tremping
české

Tremping (tramping) je

a slovenské

občanské

lidové hnutí

inspirované Ligou lesní moudrosti, resp. woodcraftem, skautingem
(resp. junáctvím) a americkým Divokým západem. Je to
společenský
městské

a

fenomén, typický a charakteristický pro
průmyslové

aglomerace

po

české

vzniku

výrazně

a slovenské

samostatného

Československa a aktivním zejména během totality jako způsob úniku

nejen od

společenských

režimu. Toto hnutí
světě, neboť

mělo

konvencí a

měst,

ale také od komunistického

mj. velký význam

právě

zároveň

českém

hudebním

dalo vzniknout řadě trempských a folkových písní a skupin.

Ve Francii nic jako tramping neexistuje a zde by
převádět

v

výrazem

opět

bylo chybou jej

scoutisme, který má ve Francii náboženský ráz a

má i pevná pravidla (trempové mají pouze zásady a hodnoty,
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jako

čest

a

přátelství).

Použít transferenci je

rovněž

neadekvátní,

neboť

výraz "tramping" ve Francouzích vyvolává spíše asociace spojené
s tuláky a žebráky - je to možné pouze v případě, že
vysvětlení.
času

Nejlépe je tedy výraz

spíše nivelizujícím

způsobem

zapotřebí

amis, atp), je však

v projevu odkazuje na trempské
řeč právě
Znění

z

důvodů

dodá

nedostatku

(on partait dans la na ture avec nos

dát najevo, že se jedná o hnutí, a nikoliv o

několika

soukromou iniciativu

stručně vysvětlit,

tlumočník

samostatných osob, už proto, že se
písně,

které jsou dosti

stěžejní, neboť

je

o hudební minulosti řečnice.

originálu:

"Později,

když po
trempové. "
Příklad

správného

dědovi

zbyly už jen

písníčky,

nastoupili kamarádi

převodu:

"On organisait des soirées autour du feu avec la guitare, on chantait,
on grillait des saucisses, c'est un phénomime typique tcheque qui
s'appelle le tramping."- S3 CJ U6
Příklady nepřesného převodu

:

"Jl y avait le temps des tramp s, les colonies des tramps, c 'était des

chansons aupres du feu, des saucisses qui grillaient dans le feu ouvert"
-S4 CJ U6
"Nous avons commencé afaire des excursions dans la nature, adormir
sous le ciel plein ďétoiles, a chanter autour ďun feu pour griller des
saucisses.»- PS CJ U6
Trempské

písně

Doporučujeme převést

FDE jako chansons folk (nikoliv folkloriques,

což odkazuje na národní lidové
pokud bylo hnutí tramping
překlad

písně), popřípadě

vysvětleno dříve
neboť

chansons country,

v

jako chansons tramp,

tlumočení. Přijatelný

je i

Francouzi styly country a folk

nerozlišují tolik jako Češi. Překlady pouze jako chansons jsme hodnotili
jako

nepřesné, neboť

hudební styl, tedy folk, je zde podstatný. Výraz

chansons folkloriques jsme hodnotili jako chybný,
vyvolá zcela odlišné konotace
zpívající národní písně,

často

(většinou

si

představí

doprovázené tancem).
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neboť

v adresátech

hudebníky v krojích

Porta
Porta Je

soutěžní

původně

hudební festival, který se

jmenoval

"Celostátní festival country western music". Byl založen v roce 1967 a
je

určen

proslavil
známý.

žánrům

trampská

osobností

českého

zejména
řadu

Doporučujeme

píseň,

folk a country. Tento festival

hudebního života, proto je velmi

použít transferenci a doplnit FDE festival de

musique folk (nikoliv folklorique, viz výše).

StB (Estébáci)
bezpečnost

Státní

českou

(StB) byla

politickou policií pod kontrolou

KSČ, jejíž rolí bylo likvidovat protivníky režimu a šířit atmosféru

strachu. Tato reálie francouzskému

posluchači

sama o

Bylo by možné použít ruský kulturní ekvivalent v

sobě

podobě

nic

výrazu KGB,

což je reálie, která je ve Francii zejména vlivem filmového
obecně

známá, jednalo by se však o

prostředí,

jedná o

přílišnou

neřekne.

průmyslu

lokalizaci do ruského

proto je možné výraz KGB použít jen s vysvětlením, že se

českou

obdobu. Jinak

postačí

FDE,

např.

la police secrete nebo

les services secrets communistes.
Znění

originálu:

"Přispěl
něm

k tomu i můj strejda Olda, který emigroval do
šli estébáci"

Států,

protože po

Příklady nepřesného převodu:

" ... man oncle qui s 'appelait Olda et qui est parti pour l 'Amérique
parcequ 'žl avait des problemes avec Ia police locale, de Ia République
Tcheque"- S2 CJ U8
"Jl a dú quitter le pays

acause de Ia police tcheque"- S9 CJ U8

Francouzskému adresátu nemusí být jasné, že je
a

může dospět

k názoru, že se

zmíněná

řeč

o totalitním režimu,

osoba dopustila trestného

činu.

Kromě toho je výraz tcheque zavádějící, nebot' je řeč o Československu.

Hloupý Honza
Hloupý Honza je populární postava z českých pohádek 19. století. Je
sice

původně

hloupý a nezná

svět,

ale rychle se v něm
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naučí

chodit. Ve

údajně

Francii sice
dostatečně

podobné postavy existovaly, dnes však již nejsou
představuje

známé - vyjímku

snad komiksová postava

"Bécassine" z roku 1905, chudá a prostá venkovanka (podle této
postavy vznikl výraz "une bécassine", tj. naivní a ne
Proto

navrhujeme

popřípadě

ekvivalentem,

v tlumočení

reálii

Znění

pozitivněji

(neboť

découvrir de nouvelles choses
obě

převést

bystrá dívka).

tímto

kulturním

ji kompenzovat výrazem jiným,

perdue nebo désemparée, nebo naopak

charakterizují

příliš

například

jako impatiente de

postavu Hloupého Honzy

tyto složky).

originálu:

"To jsem vystoupila na Hlaváku, s
si vyšel do světa"
Příklady

baťůžkem,

jak Hloupej Honza, který

správného převodu:

"Je suis descendue du train a la gare principale, sans rien connaitre
sur la grande ville"- S5 CJ U9
"Je suis arrivée a la gare principale avec man petit sac
voulu découvrir le grand monde."- S8 CJ U9

a dos et j'ai

"...j'avais vraiment l'air ďune Bécassine"- Pl CJ U9

Vietnamské tržnice
Jedná se o

poměrně

novou,

nicmémě

již zažitou

českou

reálii, vzniklou

v letech 1990. Odkazuje na vysoké množství tržnic spravovaných
většinou
oblečení
oblečen

Asiaty, ve kterých koupíme zejména levné a
a jiné

jako

oblečení.

předměty. Někdo,

někdo,

kdo si

Dalo by se

kdo je

nemůže

téměř říci,

"oblečen

neznačkové

Uak) od vietnamců" je

dovolit kvalitní, moderní a značkové

že je to možný kulturní ekvivalent již

uvedené francouzské reálie Tati. Navrhujeme však

převést

FDE jako

habillée avec des vetements bon marché nebo comme une fille de !a
campagne, což má podobné konotace.
Znění

originálu:

"To jsem vystoupila na Hlaváku, s baťůžkem, jak Hloupej Honza, který
si vyšel do světa, oblečená jak od Vietnamdt"
Příklady

správného převodu:
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" ... habillée comme dans un marché aux puces"- P2 CJ U9
"... habillée comme une vraie villageoise" - S6 CJ U9
,.,J'étais vetue dans des vetements abon prix."- S8 CJ U9

Doslovný

překlad

považujeme za chybný,

neboť

neJsou ve Francii

Vietnamci s těmito aktivitami spojeni.
Příklad

chybného

převodu:

,.,J'étais sortie a la gare principale, j'avais un sac a dos et j'étais
habillée pas tres bien, comme chez les vietnamiens" - P4 CJ U9

Spirituál K vin tet
Spirituál Kvintet Je hudební skupina u nás
francouzštiny však radíme

převést

transferencí

obecně

známá, do

doplněnou vysvětlením

nebo klasifikátorem (FDE). Užití samotné transference jsme hodnotili
jako nepřesné.
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3. 8. Výsledky

3.8.1. Hodnocení
Tlumočení z francouzštiny

do

češtiny

Tabulka 3
Studenti
a.č.).

1
1

o
18
1,5
60%

četnost

Vynechávky
neopodstatněné

a.č.)

3
3
4
8
6
1
6
6
4
9
3
6
59
4,9
197%

o

Průměr/student

Rel.

a.č.)

3
3
2
2
3
1
1
1

Student 1
Student 2
Student 3
[§tudent 4
[student 5
[student 6
[student 7
§tudent 8
Student 9
Student 10
Student 11
Student 12
CELKEM (a.č.)

Vynechávky
strategické

Nepřesnosti

Chyby

~právně

a.č.)

1
2
3
2
2
2
2
2
2

2
7
8
9
5
4
3
3
8
2
12
7
70
5,8
233%

o
o
2
20
1,7
67%

Celkem
a.č.)

a.č.)

16
10
8
4
9
17
13
13
11
13
9
10
133

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

11 '1
443%

100 o%

Tabulka 4
Profesionální

tlumočníci
~ynechávky
strategické

Nepřesnosti

Chyby

reopodstatně né
a.č.)

a.č.)

a.č.)

a.č.)

~ynechávky

Správně

~elkem

a.č.)

a.č.)

1

11

o

2

11

25

Profesionál 2
Profesionál 3

1
3

5
5

1
2

1
1

17
14

25
25

Profesionál 4

1

5

1

5

13

25

Profesionál 5

1

5

15

4

25

Profesionál 6
<;_ELKEM (a.č.)

2
9

7
38

o
o

3
27

13
72

25

4

15
6,0%

63
25,3%

07
2,7%

45
18,0%

12 o
48,0%

Profesionál 1

Průměr/prof.

Rel.

četnost
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100%

Obrázek 1: Hodnocení

studentů

-

tlumočení

z francouzštiny

Chyba (a.č.)

6%
Nepřesnost (a.č.)

20%
Správně (a.č.)

44%
Omise strategická
(a.č.)

7%

Omise
neopodstatněnil
(a.č.)

23%

Obrázek 2: Hodnocení profesionálních tlumočníků- tlumočení z francouzštiny
Chyba

(a.č

.)

6%

Nepřesnost (a.č .)

25%
Správně (a.č

.)

48%

Omise
strategická (a.č .)
3%

Omise
neopodstatněná

(a .č .)
18%
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Obrázek 3: Srovnání hodnocení

studentů

a profesionálních tlumočníků-

tlumočení

z francouzštiny
1.

2.

3.

Chyba

Nepřesnost

O mise
strategická

FR-

počet

údajů

nepřesností

příliš

neopodstatněná

3

4

5

je patrné, že se studenti dopustili stejného

množství chyb jako profesionální
výskyt chyb

Správně

chyb

2

Ze statistických

5.

4.
O mise

tlumočníci.
případě

významný (6% v

V obou

není

obou skupin). Výskyt

tlumočníků

je vyšší u profesionálních

případech

(25,3 % oproti 19,7

%). Studenti se dopustili více vynechávek než profesionální

tlumočníci,

a to jak vynechávek strategických (6,7 % oproti 2,7 % v případě
profesionálních tlumočníků), tak vynechávek neopodstatněných (23,3 %
oproti 18 % v případě profesionálních
správných

řešení,

mezi sebou

příliš

výsledky
neliší,

studentů

přesto

tlumočníků).

Co se

a profesionálních

je však výskyt správných

výskytu

tlumočníků
řešení

profesionálních tlumočníků (48 %u tlumočníků a 44,3 %u
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týče

se

vyšší u

studentů).

Tlumočení z češtiny

do francouzštiny

Tabulka 5
Studenti

a.č.)

a.č.)

Student 1
~:>tudent 2

o

Student 3
§_tudent 4
Student 5

o

11
5

19
19

7
10
6

2
2
2

5
1
6

5
5
5

19
19
19

1

4
5
4

2
2
1

1
7
1

12
5
12

19
19
19

o
o
o
o

5
8
3
4

19
19
19
19

5
0,4
2,2%

65
5,4
28,5%

228

1

9
10
11
12

!Rel. četnost

a.č.)

5
3

o
o
o

Průměr/student

Celkem

a.č.)

a.č.)

1
1

3

CELKEM (a.č.)

neopodstatněné Správně

2
7

Student 6
Student 7
student 8
Student
Student
Student
Student

~ynechávky

Vynechávky
strategické
lta.c.
v.)

Nepřesnosti

Chyby

2

4

o

o

2
2

5
6

8
11
9
7

19
1,6
8,3%

44
3,7
19,3%

95
7,9
41,7%

100,0%

Tabulka 6
Profesionální tlumočníci
Vynechávky
trategické

Nepřesnosti

phyby
a.č.\-

a.č.\

2
2

4

o

4

Profesionál 4
Profesionál 5
Profesionál 6
g_ELKEM (a.č.)

1
1
6

4
8
11
36

1o
53%

60
316%

Průměr/prof.

Rel.

četnost

neopodstatně né

a.Č.)

a.č.)

Profesionál 1
Profesionál 2
Profesionál 3

o

Vynechávky

5

!Správně

Celkem

a.č.)

a.č.)

1
1
2

1
1
5

11
10
8

19
19
19

1
2

2
4

19
19
19
114

100 o%

o

o

7

13

11
4
8
52

12
61%

22
114%

87
456%
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Obrázek 4: Hodnocení

studentů- tlumočení

z

češtiny

Chyba (a.č.)
Nepřesnost
(a.č.)

Správně (a .č .)

Omise
strategická
(a.č.)

Omise
neopodst.
(a.č.)

Obrázek 5: Hodnocení profesionálních tlumočníků- tlumočení z
Chyba (a.č.)
5%

Nepřesnost
Správně (a.č)

(a.č.)

46%

32%

Omise
neopodst.
(a.č.)

11%
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Omise
strategická
(a.č.)

6%

češtiny

Obrázek 6: Srovnání hodnocení

studentů

a profesionálních tlumočníků-

tlumočení

z češtiny
CJ - l>oěet i;hyb

50% -.---------------·--·---1 o Stu de nt i
• Profesionálové
40% +-------------------------------------~

20% +-------+

10% + - - - - - - 1

2
1-

2.

3.

Chyba

Nepřesnost

Omise
strategická

Profesionální

tlumočníci

studentů

Rovněž

5.
Správně

ne opodstatněná

případech

se však jedná o množství dosti

se u nich vyskytuje více

nepřesností

než u

(31,6% oproti 28,5 %), rozdíly jsou však minimální. Studenti

se i u tohoto

směru tlumočení

(8,3 % oproti 6,1 %) i
profesionální
podobné

4.
Omise

se dopustili více chyb než studenti (5,3 %

oproti 2,2 %), v obou
zanedbatelné.

5

4

3

neopodstatněných

tlumočníci.

Co se

výsledkům tlumočení

a profesionálních
míra správnosti o

dopustili více vynechávek strategických

tlumočníků
několik

týče

(19,3 %oproti 11,4 %) než

správnosti, výsledky jsou velmi

z francouzštiny,

se mezi sebou

neboť

příliš

výsledky

neliší,

přesto

procent vyšší u profesionálních

(45,6% u profesionálních tlumočníků a 41,7% u
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studentů

studentů).

je však

tlumočníků

Lze tedy

říci,

že rozdíly mezi výkony do

nejsou příliš výrazné

češtiny

a do francouzštiny

Výskyt chyb a nepřesností, vynechávek i

1
•

správných

řešení, ať

studentů

je u obou

směrů tlumočení

již u

nebo u profesionálních

obdobný.

Obě

tlumočníků,

skupiny se dopustily

vynechávek v tlumočení do francouzštiny než v tlumočení do

méně

češtiny.

3.8.2. Použité postupy

Tlumočení z francouzštiny

do

češtiny

Tabulka 7
Studenti
unkčně

tr

~eskriptivní

ransference kulturní
!samotná
~kvivalent
a.č.)

a.č.)

!student 1

4

!student 2
!student 3
!student 4

1
1
3

!student 7
Student 8
!student 9
Student 10

a.č.)

a.

~ELKEM

o

a.č.)

11

2

2

1

20

5
2
4

6
6
2

1
1
2

1
1
1

14
12
13

9
8

6
7

1
1

1
1

18
17

3

1

10
8

5
4

2
1

1
1

18
18

o

1
3

8
3

3
7

1
1

1

o

14
21

3

o
o

5
7

4
4

1
1

1
1

11
16

23

7

80

56

15

11

192

1,9
12,0%

0,6
3,6%

6,7
41,7%

4,7
29,2%

1,3
7,8%

0,9
5,7%

100,0%

o

a.č.)

Průměr

1
1

~trategická

~amotné
a.č.)

o
o
o

7

Student 11
Student 12
Celkem

o
o

llfynechávka

tvysvětlením

o
o

1

!student 5
Student 6

~kvivalent
a.č.)

ransference
~
ekvivalentem I llfysvětlení

I

student
Rel. četnost

1

Viz grafy v příloze č. 7
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Tabulka 8
Profesionální tlumočníci
Transference Kulturní
samotná
~kvivalent
(a.č.)

8
6

Profesionál
Profesionál
Profesionál
Profesionál

3
3
1
7
28
4,7
29,2%

3
4
5
6

(a.č.)

Průměr/prof.

Rel.

četnost

Transference
s

deskriptivní
ekvivalent

~kvivalentem
vysvětlením

(a.č.)

Profesionál 1
Profesionál 2

Celkem

Funkčně

(a.č.)

a.č.)

o

~ysvětlení

~ynechávka

~amotné

~trategická
(a.č.)

(a.č.)

CELKEM
a.č.}

3
4

9
7

1
1

o

7
6
2
8

1

o
o
o

1
1

o
o

6
4
1
1

o
o

4
0,7
4,2%

19
3,2
19,8%

39
6,5
40,6%

3
0,5
3,1%

3
0,5
3,1%

2
1
1

21
21

1

19
15
4
16
96

100,0%

Obrázek 7: Použité postupy- studenti- tlumočení z francouzštiny
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Obrázek 8: Použité postupy- profesionální tlumočníci- tlumočení z francouzštiny
Omise
strategická
3%

Transference
29%

Kulturní
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41%

20%

Obrázek 9: Srovnání použitých postupů - studenti a profesionální tlumočníci
tlumočení

1. Transference

z francouzštiny
2. Kulturní
ekvivalent

3. Funkčně
deskriptivní
ekvivalent

4. Transference s·
ekvivalentem/ 5.
vysvětle ním

Vysvětle ní

strategická

50%
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40%
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20%

10%
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5

6.
Omise

6

údajů

Ze získaných

vyplývá, že profesionální

tlumočníci

použili více

než dvakrát častěji samotnou transferend (29,2 % oproti 12 % v
případě studentů)

a také

častěji

(kulturním nebo

funkčně

transferenci

doplněnou

deskriptivním) nebo

ekvivalentem

vysvětlením

(40,6 %

oproti 29,2 % v

případě studentů).

obecně málo

Studenti užili dvakrát více funkčně deskriptivní

1
•

ekvivalence než profesionální
rovněž vysvětlení

Kulturního ekvivalentu bylo užito

tlumočníci

(41,7 % oproti 19,8 %) a

samotného (7,8 % oproti 3,1 %) - v tomto

případě

však nelze tvrdit, že jde o statisticky významný údaj.

Tlumočení z češtiny

do francouzštiny

Tabulka 9
Studenti

~eskriptivní

Transference
s
ekvivalentem I ~ysvětlení

ekvivalent

vysvětlením

Funkčně

Transference
samotná

Kulturní
ekvivalent

a.č.)

a.č.)

!Student 1

o

!student 2
lstudent 3

5
2

!student 4
Student 5
Student 6

4
3
3

a.č.)

l\lynechávka
strategická

~amotné
(a.č.)

a.č.)

CELKEM

a.č.)

a.č.)

o

7

4

3

o

14

1

4
5

3
3

2

1
2

16
12

8
6
7

2
1
3

2
2

2
1
2

16
13
17

4
10

1
5

2
2

1

o

10
18

o
o
o
o

9
9
3

1
6
4

2
1
4

2

14
18
14

6

4

1

2

13

22

2

78

37

21

15

175

student
Rel.

18

02

65

31

18

13

četnost

12,6%

%

44,6%

21,1%

12,0%

8,6%

Student 7
Student 8

2

o
o

Student 9
Student 10
Student 11

1

2
1

o

Student 12
Celkem
a.č.)

Průměr

o
o
o
o
o

o
o

2

o

I

1

1,1

Připomínáme,

kultuře řadíme

že doslovný překlad reálie neexistující ve stejné podobě v cílové
do stejné kategorie jako transferenci.
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100,0%

Tabulka 10
Profesionální tlumočníci
Transference
s
ekvivalentem ~ysvětlení
vysvětlením jsamotné

Funkčně

Transference Kulturní
samotná
ekvivalent
a.č.)

deskriptivní
ekvivalent
a.č.)

a.č.)

Vynechávka
strategická

a.č.)

a.č.)

icELKEM
a.č.)

a.č.)

Profesionál 1

3

1

4

5

2

1

16

Profesionál 2
Profesionál 3

o
o

10
6

5
5

o
o

2
2

17
13

Profesionál 4

1

7

5

3

1

17

Profesionál 5
Profesionál 6

4
6

o
o
o
o
o

5
6

2
3

o

1

3

o

12
18

14

1

38

25

8

7

93

23
15,1%

02
1,1 %

63
40,9%

42
26,9%

13
8,6%

12
7,5%

100,0%

Celkem

(a.č.)

Průměr/prof.

Rel.

četnost

Obrázek 10: Použité postupy- studenti- tlumočení z češtiny
Omise strategická
9%

Transference
13%

Kulturní ekvivalent
1%

Vysvětle

12%

Transference s
ekvivalentem/
vysvětlením

Funkčně

21%

deskriptivní
ekvivalent
44%

Jak bylo řečeno v teoretické části, v případě tlumočení nebývá kulturní ekvivalent
zpravidla vhodným postupem.
1
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Obrázek ll: Použité postupy- profesionální tlumočníci -tlumočení z
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40%

27%

Obrázek 12: Srovnání použitých postupů- studenti a profesionální tlumočníci
tlumočení

1. Transference

50%
40%
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vysvětle ním
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6

Vysvětle ní

6.
Omise
strategická .

I v tomto
častěji

%).

případě

tomu je v případě užití transference

vysvětlením

příliš

nejsou

Výsledky

-profesionální

ekvivalentem

tlumočníků

tlumočníci

ji použili

oproti

častěji,

skupinami

postatné (40,9 % v případě profesionálních

vysvětlení

12% v případě

tlumočení

oběma

deskriptivní ekvivalence mezi

44,6 % v případě

samotného

tlumočníků,

doplněné

skupinami však není významný. Rozdíly mezi

funkčně

výskytem užití

tlumočníků,

studentů)

oběma

rozdíl mezi

užití

samotnou transferenci

(26,9 % v případě profesionálních

21,1 % v případě

rovněž

tlumočníci

než studenti, rozdíly však nejsou tak výrazné (15,1 %oproti 12,6

Stejně

nebo

použili profesionální

z

studentů), stejně

(8,6

tak jako míra výskytu

v případě

%

profesionálních

studentů).

češtiny

se tedy shodují s výsledky

tlumočení

z francouzštiny 1, rozdíly mezi výskytem různých postupů mezi oběma
skupinami však nejsou v

případě tlumočení

tlumočníci

Lze poznamenat, že profesionální
transferenci samotnou

z

při tlumočení

češtiny

tolik markantní.

použili dvakrát

z francouzštiny než

z češtiny (29,2 % oproti 15,1 %), zatímco v

při tlumočení

případě studentů

užití tohoto postupu podle jazyků v podstatě neliší (12,6 % z
francouzštiny, 12% ve

častěji

se míra

češtiny

do

směru opačném).

3. 9. Analýza získaných dat
3.9.1. Hodnocení
částečně,

První hypotézu náš výzkum tedy potvrdil jen
profesionální

tlumočníci

studenti, a to

vpřípadě

se dopustili více chyb a
obou zkoumaných

neboť

nepřesností

směru tlumočení.

než

Naopak

byla naše hypotéza potvrzena v případě míry vynechávek, která byla
v případě

studentů

profesionálních
výsledků

1

v obou

tlumočníků.

směrech

tlumočení

vyšší

než

u

Podle našeho názoru nelze z těchto

usuzovat, že jsou studenti

Viz grafy v příloze č.7
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schopnější

než profesionální

tlumočníci,

a

měli větší

ale domníváme se, že profesionální
sklon se pokusit
kteří

zatímco studenti,

převést

mají

byli

reálie,

zkušeností a sebejistoty,

raději

složitější

reálie vynechali. Lze také zmínit

skutečnost,

studenti,

kteří

strávili

zúčastnili,

se experimentu

minimálně několik měsíců

ve Francii

smělejší

obtížně převeditelné

i velmi

méně

tlumočníci

(ať

že všichni

během

studia

již v rámci studijních

pobytů

nebo za jiných okolností), což jim mohlo v případě znalostí reálií
každodenního života značně posloužit.
Míra správností se prokázala u obou
přestože

identická,

profesionálních

byla

několik

o

tlumočníků.

případech přibližně

Správně

zkušené, ale i pro zkušené
projevech nevyskytují

často,

Tlumočník

v případě

vyšší

přetlumočená

byla

Můžeme

obtížně převeditelné

tlumočníky, neboť

téměř

skupin jako

procent

polovina pozorovaných reálií.

že reálie každodenního života jsou

získat zkušeností.

zúčastněných

v obou

tedy usoudit,
méně

nejen pro

tlumočených

se v obvykle

a není tedy zcela možné v této oblasti
bude vždy do

určité

míry

zaskočen,

když

se s takovým výrazem setká. Navíc je nutné dodat, že na hledání
správného

řešení

není mnoho

času,

a to ani v

případě tlumočení

konsekutivního.

3.9.2. Užjté postypy
Dílčí

hypotézu, podle které studenti v případě

převodu

reálií

použijí samotnou transferencí nebo doslovný

překlad,

náš výzkum

nepotvrdil, a to

opět

ani v jednom

rozdíly ve výskytu užitých
v případě
rovněž

tlumočení

postupů

směru tlumočení, přestože
oběma

mezi

z francouzštiny než

vysvětlení

Domníváme se, že k nepotvrzení

dílčí

skupinami

tlumočení

častěji

prokázala, že studenti užili

ekvivalence a samotného

častěji

funkčně

než profesionální
hypotézy došlo

výraznější

češtiny.

z

jsou

Data

deskriptivní
tlumočníci.

důsledkem

dvou

hlavních faktoru.
Prvním faktorem je již
kteří

zmíněná

se spíše odváží použít pro

překlad.

Studenti se

ekvivalencí nebo

patrně

vysvětlení,

zkušenost profesionálních
převod

reálií transferenci a doslovný

domnívají, že by
aby adresáty
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tlumočníků,

raději

nezaskočili

měli

použít

a nevzbudili u

náročnější

nich dojem, že nemají snahu použít
transference a doslovný
studentů může

Druhým

seminářů,

Domníváme se tedy, že se v případě

jednat o strach z doslovnosti.

domnělým

Studenti jsou

překlad.

strategie, než jsou

faktorem je

především

zvyklí

umělá

tlumočit

a jsou tedy zvyklí vžít se do

situace - jsou nuceni si

tlumočníci,

zvyklí

tlumočit

nedokázali

plně představit,

vytvořených

na hodinách

podmínek.

tlumočení během

uměle vytvořené komunikační

představit řečníka,

faktory, které mohou mít vliv na

tlumočené skutečnosti

povaha

adresáty i všechny ostatní

tlumočnická řešení.

Profesionální

v reálných situacích, si podle našeho úsudku
že

tlumočí skutečným adresátům, kteří

neznají. Je proto možné, že byli

kulturních specifik méně opatrní.
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během převodu

4.

Závěr

zaměřila

Tato práce se

na otázku

převodu

reálií z oblasti každodenního

života. Výzkum částečně vyvrátil hlavní hypotézu', protože se studenti
skutečně

sice

nepřesností

Dílčí

množství vynechávek, výskyt chyb a

u nich však byl slabší než u profesionálních

hypotézu 2

výzkum

údajů

statistických
doslovného

většího

dopustili

rovněž

u profesionálních

použití ekvivalence a vysvětlení u

Výsledky experimentu do

určité

a vyšší výskyt

Gilův

(1998: 70) názor,

studentů.

mhy potvrzují

důvodu,

Domníváme se, že

členové

tlumočení neměly

že je

situačního

se domníváme, že výzkum byl přínosný už jen z toho

podnětem

k dalšímu zkoumání v této doposud ne

prohádané oblasti, kterou
v konsekutivním

být

skupiny profesionálních

nebyli zcela schopni se "vžít" do zamýšleného

Nicméně

kontextu.

zpracování

tlumočníků

podle kterého by podmínky pro výzkum v oblasti

tlumočníků

neboť

nepotvrdil,

prokázalo vyšší výskyt užití transference a

překladu

vytvořeny uměle.

tlumočníků.

tvoří

tlumočení,

kulturní

specifičnost

výchozího projevu

a také proto, že prokázal rozdíly v přístupu

k řešení složitých kulturních specifik ze strany studentů na jedné
ze strany zkušených

tlumočníků

prokázat, že pokud jde o

příliš

na

straně

zřídka tlumočené

života, bohaté zkušenosti bohužel

druhé.

Rovněž

straně

a

nám umožnil

reálie z oblasti každodenního

tlumočníkovi

pomohou jen v malé

míře.

Vhodnost použité metody
Zejména v případě hodnocení je zvolená metoda

zákonitě

do

určité

míry

arbitrární a subjektivní. Detailní popis reálií každodenního života
v žádné odborné publikaci neexistuje, už ze

zřejmého důvodu,

že jsou

tato specifika velmi proměnná, proto jsme byli nuceni provést hodnocení
na

základě

k dispozici
1

2

vlastních
dostatečné

zdrojů.

Domníváme se však, že jsme

množství zcela ochotných a

Vizstr.71
Viz str. 71
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měli

svědomitých

pozorovatelů

a rodilých

mluvčích

obou

jazyků

prostředí

a kulturních

k tomu, aby bylo nabízené hodnocení co možná nejobjektivnější.

Doporučení

pro další výzkum
přínosný.

Podle našeho názoru by další výzkum v této oblasti byl velmi
Doporučujeme

relevantnější.

počet subjektů,

rozhodne

některé

tlumočený

aby byla získaná data statisticky

Také navrhujeme informovat se u

některých řešení,

použití

Rovněž

zvýšit

i snadno

neboť

převeditelné

reálie vynechat

tlumočník

cíleně,

aby byl

projev plynulejší a aby adresáti nebyli reáliemi zahlceni.
rozdělit

zkoumané reálie do

kategorií (gastronomie, masová kultura, atd.), aby se zjistilo,

zda by se mezi výkony
postupů

důvodech

o

je zcela možné, že se

se domníváme, že by bylo zajímavé

různých

subjektů

subjektů

objevily rozdíly v

v závislosti na kategorii reálií.

nahrávek a analýzy dat jsme

rovněž

kvalitě

Během pořizování

a

a poslechu

zjistili, že vysoký výskyt

preveditelných reálií má nezanedbatelný vliv na

přetížení

obtížně

pracovní

kapacity

tlumočníků,

tlumočení

reálií spojit s výzkumem v oblasti přetížení pracovní kapacity.

proto

doporučujeme

volbě
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další výzkum v oblasti

5. Resumé
5.1. Resumé v češtině
Anna Krizová: Kulturní dimenze originálu konsekutivním
zaměřením

tlumočení

do

mateřštiny

převedení

její

při

a do aktivního cizího jazyka, se

na převod reálií z oblasti každodenního života.

V této práci se zabýváme kulturními aspekty, které mohou ovlivnit
výkon

při

konsekutivním

života. V teoretické

části

k translatologii. Mezi
chápání

světa

společenství

a

skutečnosti

liší. Je úlohou

má k dispozici

určité

obezřetně

reáliemi každodenního

nejprve definujeme pojem kultura ve vztahu

různými

kulturami existují

větší či

menší rozdíly a

příslušníků různých

se podle

překladatele,

aby tyto rozdíly

kulturních
překlenul

a

úspěšnou

komunikaci. Aby svému úkolu dostál,

množství

překladatelských postupů,

umožnil mezi osobami

musí volit

tlumočení, konkrétně

a s ohledem na znalosti a

které však

očekávání adresátů.

Úloha tlumočníka je o to těžší, že na volbu adekvátního řešení nemá
příliš času.

Konsekutivní

upřesnění,

nemůže

tlumočník

má sice možnost požádat

si však na rozdíl od

překladatele

řečníka

o

danou reálii

dohledat.
Práce se

věnuje ověření

tlumočníci

pracovní hypotézy, podle které se profesionální

díky bohatším zkušenostem z oblasti tlumočení dopustí

chyb a vynechávek a ze strategií
vysvětlení,

častěji

použijí ekvivalenci nebo

převedou

reálii jako takovou

(pomocí transference nebo doslovného

překladu)

i v případech, kdy tato

reálie jako taková v přijímající

neexistuje. Hypotéza se vztahuje

zatímco studenti

častěji

méně

kultuře

na tlumočení v obou směrech.
V empirické

části

popisujeme experiment a analyzujeme získaný

materiál. Experiment byl proveden se
dvanácti

studenty

tlumočení

dvěma

a šesti

skupinami

subjektů,

profesionálními

a to s

tlumočníky.

Účastníci experimentu byli požádáni, aby přetlumočili dva projevy

s velkým množstvím reálií spojených s každodenním životem, první
v

češtině

a druhý ve

francouzštině.

Získaná data prokázala, že se studenti

121

skutečně

dopustili

většího

množství omisí než profesionální

ale menšího množství chyb a
potvrzena,

neboť

profesionálních

nepřesností. Dílčí

hypotéza

výskyt transference a doslovného

tlumočníků

byl naopak vyšší u

tlumočníci,

rovněž

převodu

byl vyšší u

a výskyt použití ekvivalence a

studentů.

důvodem

Domníváme se, že

hypotéz je rozdíl v přístupu k řešení
skupinami, tzn. že nezkušení studenti

převodu

raději

nebyla

vysvětlení

nepotvrzení

reálií mezi

oběma

reálii vynechali, než aby se

dopustili chyby, a také se více snažili vyvarovat se doslovnosti.

5.2. Résumé en francais
La dimensi on culturelle de 1' original - son impact en interprétation
consécutive vers la langue matemelle de 1'interprete ainsi que vers sa
langue étrangere active, notamment en ce qui conceme les aspects
culturels de la vie courante.

Cette étude théorico-empirique traite des aspects culturels pouvant
exercer une influence sur la prestation de !'interprete consécutif,
notamment les aspects culturels ayant trait
partie théorique, nous nous attachons

a la

vie courante. Dans la

a définir le

terme « culture » en

rapport avec la traductologie. On trouve des différences plus ou moins
importantes entre les cultures, et notre maniere de percevoir le monde et
la réalité sont fonction de notre appartenance

a

une communauté

culturelle donnée. C'est précisément le role du traducteur de permettre
aux membres de différentes cultures de communiquer aisément entre
eux malgré ces disparités. Pour mener a bien cette mission, le traducteur
dispose de plusieurs stratégies de traduction. ll doit cependant en user
avec précaution en tenant compte des connaissances et des attentes des
lecteurs. La tache de !'interprete est plus difficile dans la mesure ou il
doit décider dans l'urgence des stratégies

a utiliser,

étant donné le peu

de temps dont il dispose. L'interprete consécutif, contrairement
!'interprete de conférence, a au moins, quant

a lui,

demander des précisions a 1' orateur en cas de doute.
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a

la possibilité de

Notre étude vise

a vérifier l'hypothese selon laquelle les prestations des

interpretes professionnels contiendront moins

ďerreurs

et

ďomissions

que celles des étudiants en interprétation. Nous vérifions également
l'hypothese subsidiaire selon laquelle les interpretes professionnels
auro nt plus souvent recours

a 1'utilisation

de traductions indirectes

1

(équivalences) et d'explicitations que les étudiants, qui seront plus

a mot,

souvent tentés de traduire mot

y compris lorsque le fait de

civilisation en question n'existe pas en tant que tel dans la culture
ďarrivée.

Cette hypothese s'applique a l'interprétation consécutive vers

la langue maternelle de l'interprete ainsi que vers sa langue étrangere
active.
La partie empmque traite de la réalisation et de 1' analyse de
l'expérience, menée

a l'aide de deux groupes de sujets (12 étudiants en

interprétation et 6 interpretes expérimentés) auxquels il a été demandé
ďinterpréter

deux discours riches en occurences de faits culturels, l'un

en fran<;ais, l'autre en tcheque. La premiere hypothese a été
partiellement vérifiée (les étudiants ont commis plus
moins

ďerreurs

et

ďimprécisions).

ď omissions,

mais

La deuxieme hypothese n'a pas été

vérifiée (les interpretes professionnels ont traduit mot

a

mot plus

souvent que les étudiants, tandis que ces derniers ont eu plus souvent
recours

a

1'utilisation

ďexplications).

traductions

Nous sommes

ďavis

essentiellement par la différence
interpretes

professionnels,

a

indirectes

OU

que ces résultats s'expliquent

ď approche

savoir

(équivalences)

que

entre les étudiants et les
les

étudiants,

moms

expérimentés et moins téméraires, préferent omettre le fait culturel
plutot que prendre le risque de commettre une erreur, et osent moins
utiliser la traduction mot a mot.

1

Terminologie de Vinay et Dalbemet, 1958: 46
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5.3. English summary
The cultural dimension of the original - its role in consecutive
interpreting into the interpreter's mother tongue and active foreign
language, with focus on everyday life cultural aspects.

This theoretical-empirical study deals with cultural aspects and their
influence on the consecutive interpreter's performance, particularly
cultural aspects linked with the sphere of everyday life. In the theoretical
part, we offer a definition of the notion of « culture » from the point of
view of translation studies. Differences between cultures are more or
less important and the way we perceive the reality that surrounds us
depends highly on which cultural community we belong to. The
translator' s task is precisely to enable communication between members
of different cultures despite these hindrances. In order to achieve this
goal, the translator may use several translation strategies, but has to do
so carefully with regard to the addressee's knowledge and expectations.
The interpreters' task is more difficult as they work under time pressure
and have to choose appropriate strategies very quickly. Consecutive
interpreters have at least the possibility to ask the speaker for
explanations when in doubt.
The objective of our research is to confirm or refute our hypothesis that
interpretation students will make more mistakes and omissions than
professional interpreters and that they will use litera! translation more
often even when not appropriate, whereas professional interpreters will
have a tendency to use more equivalents and explicitations. This
hypothesis applies to both interpreting into the interpreters' A-language
and into their B-language.
The empirical part deals with the experiment realization and subsequent
analysis. The experiment has been carried out with two groups of
subjects (12 students and 6 professional interpreters) who were asked to
interpret two speeches with a high density of cultural aspects, one in
French and the other in Czech. The first hypothesis has been partially

confirmed (students made more omissions, but less mistakes and
inaccuracies). The second hypothesis has been refuted (professional
interpreters used literal translations more frequently than students,
whereas the latter used a higher proportion of equivalents and
explicitations). In our opinion, these results can be explained by the
differences of approach between the students on the one hand and the
professional interpreters on the other hand, namely that the students, less
experienced and less confident, often choose to omit some cultural facts
by fear of making mistakes and dare not use too many litera!
translations.
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Příloha

1-

Přepis

výchozího projevu ve francouzštině

Comment caractériseriez-vous votre enfance?

Mon enfance? ouh, c'est remonter loin <;a .... alors ... je dirais que <;a a été
celle ďun petit gar<;;on ordinaire, une enfance plut6t heureuse .... je n'étais
pas turbulent, je me contentais de peu. Mes premiers souvenirs
remontent aux Noěls de, je dirais de ma tendre enfance, chez mon grandpere et ma grand-mere, quand on mangeait de la búche, de la dinde
farcie, enfin bon, rien de tres spécial, quoi, tout ce que tout le monde
faisait.. .... mais j'en garde de bons souvenirs.
J'étais un gentil petit gar<;;on, j'avais une coupe Tintin, je regardais
Disney Channel tous les dimanches. Mon grand-pere roulait dans sa
vieille deux-chevaux, il faisait tres typique avec son béret! Ouais donc
bon bah tous les deux m'emmenaient regarder les feux ďartifice le 14
juillet. J'adorais <;a, je trouvais <;a magnifique! Bon en plus comme mes
parents travaillaient beaucoup, j'étais tres souvent chez eux ... c'était
génial.
Bon par contre, mon adolescence <;a a été plus difficile: mes parents ont
eu des soucis financiers et on a dú quitter Paris, enfin j 'entends Paris
intra muros pour déménager en banlieue, en plus <;a a été en banlieue
Nord, alors <;a, <;a a été un vrai choc. On s'est retrouvé dans un HLM
dans une cité au nord de Clichy.
Alors brutalement tout a changé. On n'avait pas ďargent, on s'habillait
chez Tati , euh bon c'était pas facile facile tous les jours ... bon alors euh,
j'ai dú grandir vite quoi et puis je suis passé rapidement de la grenadine
au café serré et au Ricard. Bon alors <;a veut dire que le soir, je traí'nais
avec mes amis dans la rue, je regardais les matchs du PSG a la télé. Mais
bon, en méme temps, je n'ai jamais mal tourné. C' était pas super a
l'école, mais je n'étais pas non plus un cancre, un mauvais éleve.
Pensiez-vous déjafaire carriere dans Za musique a l'époque?

Pas du tout, non. C'est venu quand j'avais 18 ans environ. J'sais pas,
j'avais l'ame ďun artiste, ďun aventurier, ouais ouais on peut le dire, et
puis l'idée ďavoir une vie métro boulot dodo, <;a, <;a ne me plaisait pas
du tout. Alors j'ai commencé a chanter dans les bars, les bars de Paname,
avec quelques amis, et je me suis découvert une nouvelle passion, le
chant. J'écrivais des textes, euh bonj'utilisais pas maile verlan, le verlan
de ma cité pour parler aux jeunes, pour les toucher quoi, et puis dans mes
chansons, bahje parlais de la vie a eux quoi, de ma vie et dece que c'est
la vie dans les cités. Puis avec mon ami Rachid on se produisait tous les
deux et lui il faisait la musique ... ouais Rachid, bah c'était un algérien
hein, un vrai de vrai, ben lui il aurait pas voté Jean-Marie hein, c'est súr!
C'est toujours un bon ami a moi ďailleurs, et il m'a encore composé
quelques musiques Ia y' a pas longtemps ..... Enfin bon bref, a l'époque,
j'étais plein ďentrain. Bon c'est súr que j'aurais jamais tenté la Star
Académie, Graine de Star, enfin rien dans le genre quoi, et bon j'ai pas

ii

voulu non plus m'inscrire au conservatoire, j'ai pensé que c'était mieux
de rouler sa bosse et c'est ce que j'ai fait sur le terrain en donnant des
petits concerts a droite a gauche, dans les bars, les cafés, les caféconcerts et puis ďautres endroits, enfin bon la ou c'était possible quoi ....
heu, bon bien súr je continuais a prendre le RER tous les jours hein,
j'habitais en banlieue chez mes parents. Mais bon ~a ne me genait pas,
bof... je plaignais les gens qui croupissaient dans leur bagnole dans les
embouteillages du périph, ~a alors la, ~a ne me plaisait vraiment pas.
Votre vie a-t-elle beaucoup changé aujourďhui?

Ah ~a ouais, je prends plus le RER, je prends le TGV maintenant! et euh,
ouais puis, bon bah aujourďhui, j'ai acquis, on peut le dire, une certaine
notoriété, je donne beaucoup de concerts dans différentes villes
fran~aises. Mais, ben voila comme vous voyez, je peux quitter ma douce
France de temps en temps, la vous voyez je suis a Prague et je vous parle
en ce moment et Ia ce soir je donne un concert au "Bar Lucerna" , enfin
ouais que'qu'chose comme ~a, j'ai oublié le nom, heu j'suis désolé
(rires) .....j'crois que c'est rue "vadyskova". Ouais enfin bon. N'hésitez
pas a venir hein! je vais faire de mon mieux. Ouais ben apres je fais une
petite tournée en Espagne et puis au Portugal cet automne. J'ai également
participé a l'émission de la fete de la musique sur M6 la semaine
derniere, ouais c'était assez grandiose, enfin bon en tout cas, une belle et
grande expérience pour moi.. ... Mais bon, je ne considere rien comme
acquis. La notoriété, vous savez, ~a s'entretient. Et tant que je n'aurai pas
ma marionnette aux c6tés de PPDA aux Guignols de l'info, ben (rires) je
devrai faire mes preuves.

iii

Při1oha

2-

Přepis

výchozího projevu v

češtině

I. Kdy jste začala projevovat zájem o hudbu a jak byste
popsala vaše dětství?

několika

slovy

Hudba mě provázela... no, celým dětstvím! Základním pilířem mého
hudebm'ho vzdělání byl dědeček Lojzík, elegán, vždycky květinu v klopě
saka, a když měl velkou radost, tak dělal vrbu. To znamená, že se
postavil na hlavu, a stál tam hodně dlouho, k velkému potěšení nás všech
dětí. Děda byl velký zpěvák. S ním jsme s bráškou poznávali svět, lidové
obyčeje, s ním jsme zpívali písničky, třeba Svatému Mikuláši, který
k nám přicházel tradičně pátého prosince, a děda nás bránil před čertem,
který nás chtěl odnést do pekla. S dědou jsme zpívali koledy na Vánoce,
při pletení vánočky a pečení cukroví, to on nám sliboval, že když
budeme jíst na štědrý den zelňačku, uvidíme večer pod stromečkem zlaté
prasátko. S dědou jsme viděli poprvé v bijáku Pyšnou princeznu a
v televizi Tři oříšky pro Popelku, a zpívali potom s ním z plna hrdla
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Na Velikonoce časně ráno nás dědeček
jemně vyšlehal pomlázkou z postele, a šli jsme na koledu zpívat a
recitovat po sousedech výměnou za malovaná vajíčka.
Ale snad nejkrásnější byly výlety v létě. Maminka nám dala do uzlíku
rohlíky se šunkou a my šli s dědou na celý den do přírody. Peliny,
přírodní rezervace s Tichou Orlicí v údolí, a nad ní vysokánské opukové
skály. Výlety s dědečkem byly nevyčerpatelným zdrojem různých
dobrodružství. Žádný pozdější pionýrský tábor s bobříky odvahy a hrou
na Vinetoua, rudého bratra, se tomu nemohly vyrovnat. A samozřejmě,
celou dobu, co jsme byli v přírodě, jsme zpívali.

2. bez otázky
Později,

když po dědovi zbyly už jen písničky, nastoupili kamarádi
trempové. Trempská osada, trempské písničky u táboráku, opékání buřtů
a noci ve spacáku pod širákem. A také první vítězství na festivalu
trempské písně, Porta, v Hradci Králové. Na gymplu potom účinkování
ve školním muzikálu, po kterém se pak večer chodívalo pařit, ale
většinou bez alkoholu. Opíjeli jsme se totiž muzikou. Přispěl k tomu i
můj strejda Olda, který emigroval do Států, protože po něm šli estébáci,
a posílal mi desky, na kterých hrál Jimmy Hendrix, a zpívali Joan Baez,
Janis Joplin, Bob Dylan... no a takhle se ve mě postupně hromadilo
hudební bohatství, aniž jsem se o to nijak snažila.

3. Kdy se tedy vlastně zrodila vaše pěvecká kariéra? Vaším příjezdem do
Prahy? Kdy to vlastně bylo?
Do Prahy? No tam jsem se dostala až ve dvaceti letech. To jsem
vystoupila na Hlaváku, s baťůžkem, jak Hloupej Honza, který si vyšel
do světa, oblečená jak od Vietnamců, a kamarádka, která tam na mě

iv

čekala, mě

odvedla rovnou na muzikantský mejdan na Bílé Hoře. Zrály
zrovna třešně, tak jsem si sedla do trávy, cvrnkala pecky a chytala druhé
a třetí hlasy na jazzové písničky, které hrála báječná parta muzikantů. Ti
mě časem vzali mezi sebe, a právě z téhle kapely mě začal později a
úspěšně lanařit Spirituál Kvintet. Ale to už je jiná kapitola.

v

Příloha

3-

Přepis

sledovaných úseků v projevu ve francouzštině

Ul(Úsek 1)
Mes premiers souvenirs remontent aux Noěls de, je dirais de ma tendre
enfance, chez mon grand-pere et ma grand-mere, quand on mangeait de
Za buche, de Za dinde (arcie
U2 (Úsek 2)
J'étais un gentil petit gan;;on, j'avais une coupe Tintin, je regardais
Disney Channel tous les dimanches. Mon grand-pere roulait dans sa
vieille deux-chevaux, il faisait tres typique avec son béret! Ouais donc
bon bah tous les deux m'emmenaient regarder les feux ďartifice le 14
Juillet.
U3 (Úsek 3)
Mes parents ont eu des soucis financiers et on a díl quitter Paris, enfin
j'entends Paris intra muros pour déménager en banlieue, en plus ca a
été en banlieue Nord, alors r;a, r;a a été un vrai choc. On s'est retrouvé
dans un HLM dans une cité au nord de Clichy.
Alors brutalement tout a changé. On n 'avait pas ďargent, on s 'habillait
chez Tati
U4 (Úsek 4)

J'ai du grandir vite quoi et puis je suis passé rapidement de Za
grenadine au café serré et au Ricard. Bon alors r;a veut dire que Ze soir,
je trainais avec mes amis dans Za rue, je regardais les matchs du PSG a
Za télé.
U5 (Úsek 5)
J' sais pas, j'avais l'ame ďun artiste, ďun aventurier, ouais ouais on
peut Ze dire, et puis l'idée ďavoir une vie métro boulot dodo, r;,a r;a ne
me plaisait pas du tout. Alors j'ai commencé a chanter dans les bars, les
bars de Paname
U6 (Úsek 6)
J'écrivais des textes, euh bon j'utilisais pas mal Ze verlan, Ze verlan de
ma cité pour parler aux je unes, pour les toucher quoi et puis heu, dans
mes chansons, bah je parlais de Za vie a eux quoi, de ma vie et de ce que
c 'est Za vie dans les cités.
U7 (Úsek 7)
Rachid, bah c'était un algérien hein, un vrai de vrai, ben lui il aurait pas
voté ]ean-Marie hein, c'est sur
US (Úsek 8)
Bon c 'est sur que j 'aurais jamais tenté Za S tar Académy, Graines de
Star, enfin rien dans Ze genre quoi
U9 (Úsek 9)

vi

...je continuais a prendre le RER tous les jours hein, j'habitais en
banlieue chez mes parents. Mais bon r;a ne me génait pas, boj .. je
plaignais les gens qui croupissaient dans !eur bagnole dans les
embouteillages du périph

U10 (Úsek 10)
.. je prends plus Ze RER, je prends Ze TGV maintenant!
Ull (Úsek ll)
Mais, ben voila comme vous voyez, je peux quitter ma douce France de
temps en temps
U12 (Úsek 12)
J'ai également participé a l'émission de la féte de la musique sur M6 Za
semaine derniere.
Ul3 (Úsek 13)
Et tant que je n 'aura i pas ma marionnette aux cotés de PPDA aux
Guignols de l'in(o, ben ( rires) je devrai faire mes preuves.

vii

Přiloha

4-

Přepis

sledovaných úseků v projevu ve francouzštině

Ul (Úsek 1)
...s ním jsme zpívali písníčky, třeba Svatému Mikuláši, který k nám
přicházel tradičně pátého prosince, a děda nás bránil před čertem, který
nás chtěl odnést do pekla.
U2 (Úsek2)
S dědou jsme zpívali koledv na Vánoce, při pletení vánočky a pečení
cukroví, to on nám sliboval, že když budeme jíst na štědrý den zelňačku,
uvidíme večer pod stromečkem zlaté prasátko. S dědou jsme viděli
poprvé v bijáku Pvšnou princeznu a v televizi Tři ořlšky pro Popelku, a
zpívali potom s ním z plna hrdla Kdepak ty ptáčku hnlzdo máš.
U3 (Úsek 3)
Na Velikonoce časně ráno nás dědeček jemně vyšlehal pomlázkou
z postele, a šli jsme na koledu zpívat a recitovat po sousedech výměnou
za malovaná vajíčka.
U4 (Úsek4)
Maminka nám dala do uzlíku rohlíky se šunkou
U5 (Úsek 5)
Žádný pozdější pionýrský tábor s bobřlky odvahy a hrou na Vinnetoua,
rudého bratra, se tomu nemohly vyrovnat.
U6 (Úsek 6)
... nastoupili kamarádi trempové. Trempská osada, trempské písničky u
táboráku, opékání buřtů
U7 (Úsek 7)
A také první
Králové.

vítězství

na festivalu trempské

písně,

Porta, v Hradci

U8 (Úsek 8)
strejda Olda, který emigroval do Států, protože po něm šli estébáci
U9 (Úsek 9)
To jsem vystoupila na maváku, s baťůžkem jak Hloupej Honza. který si
vvšel do světa, oblečená jak od Vietnamců
Ul O(Úsek 10)
... a právě z téhle kapely
Kvintet.

mě začal později

vm

a

úspěšně lanařit

Spirituál
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Přepis

cílových projevů v

češtině

(sledované úseky)

1. Studenti
S- student
FR - tlumočení z francouzštiny
U - úsek textu

Student 1
Sl FR Ul
Vlastně moje první vzpomínka se váže k Vánocům u babičky s dědečkem,
kde se samozřejmě jedlo tradiční vánoční jídlo, vládla tam taková ta
pohoda, měli jsme nadívanou krůtu a vánoční dort.
Sl FR U2
U babičky jsem se často díval na dětské pořady, na Tintina, a na
Disneyovky a další dětské pořady. 14. července mě také babička
s dědečkem brávali na ohňostroj, což pro mě byl velký zážitek.
Sl FR U3
Museli jsme se přestěhovat na předměstí Paříže, konkrétně na severní
předměstí Clichy, kde je život složitější. Peněz bylo taky méně, takže jsme
se museli odívat v levných obchodech.
Sl FR U4
Proto jsem také velmi rychle dospěl, a vlastně jsem přešel od pití ovocných
št'áv rovnou na silnou kávu a anýzovku. S kamarády jsem se chodil dívat
na fotbal.
Sl FR US
jsem různé dobrodružné umělecké sklony a rozhodně jsem se nechtěl
stát součástí takového toho běžného nudného pařížského života, kdy se
ráno nasedne do metra, a jede do práce a večer se opět zase vrací a jde
se vlastně domů jenom spát. Začal jsem navštěvovat pařížské bary, kde
jsme začali hrát
Měl

Sl FR U6
jsem psát texty a hodně často jsem při tom textování používal
speciální pařížský argot, abych tak oslovil mladé a vlastně popisoval jsem
těžký život na sídlištích na pařížském předměstí.
Začal

Sl FR U7
Rachid je z Alžírska, je to tedy
rozhodně pravičáky nevolil.

skutečně

alžírský

přistěhovalec,

který by

Sl FR U8
V té době jak jsem začínal -jsem měl samozřejmě spoustu energie, chtěl
jsem si vyzkoušet zúčastnit se televizních pořadů jako je Superstar,
například

IX

Sl FR U9
Samozřejmě

nadále jsem bydlel u rodičů a dojížděl jsem do Paříže vlakem.
Někdy jsem si říkal, že je to možná lepší, než stát v autě v zácpě, které
často obklopují Paříž.
Sl FR UlO
Teď už nejezdím příměstskými vlaky v Paříži, ale spíš rychlovlaky TGV.
Sl FR Ull
Jezdím na koncerty po celé Francii,
Francii

občas

dokonce mimo naši sladkou

Sl FR Ul2
Zúčastnil jsem se také svátku hudby na jedné rozhlasové stanici.
Sl FR Ul3
se mi tedy dobře, ale neusínám na vavřínech,
udělat žádnou mediální loutku

Daří

rozhodně

ze sebe nechci

Student 2
S2 FR Ul
Jedna z prvních vzpomínek je asi na Vánoce, které jsem trávil s dědou a
s babičkou, vzpomínám na to, jak jsme jedli dezert, který se jmenuje
~~-.Jl~N~~!, a je to vlastně taková čokoládová roláda, která se ve
frankofonních zemích dává jako vánoční dezert, vánoční zákusek.
S2FRU2
Já jsem byl malý, v neděli jsem se koukal na různé televizní programy
pro děti. Pak si také pamatuju jak jsme se například dívali s dědou na
ohňostroj

S2 FR U3
Naše rodina začla mít finanční problémy, takže jsme se museli přestěhovat
z Paříže na předměstí, bylo to předměstí, kde byly domy pro spodní
vrstvu obyvatel, takže samozřejmě to byl docela rozdíl, protože jsme se
jakoby z lepšího bydlení přestěhovali do horšího, byl to pro mě trochu šok.
Bylo to na severu části Francie, která se jmenuje Clichy, takže vše to prostě
pro mě byla velká změna. Kupovali jsme oblečení v takovém sociálním
obchodě, který se jmenuje Tati, kde jsou prostě různé slevy a to oblečení
prostě není značkové, není úplně nejvíc šik.
S2FRU4
Docela rychle jsem vyrostl a chodil jsem s kamarády ven, dívali jsme se na
různé filmy pro náctileté
S2FRU5
... a celkově prostě můj pohled... můj názor tehdy byl, že mi asi nejde o to,
abych nějak moc makal a chodil moc do práce. Chtěl jsem být jako spíš

X

v klidu, v pohodě, tak jsem se rozhodl že ... zajímala mě hudba a muzika a
rozhodl jsem se, že budu zpívat po barech. Zpíval jsem například v baru,
který se jmenoval Panama
S2FR U6
Psal jsem písňové texty, ve kterých jsem hodně používal speciální slang pro
mladé lidi, kterýmu se říká verlan - spočívá to v tom, že se vlastně
obrátí slabiky, aby to bylo jako jaksi zakódované, prostě takovej
mladistvej slang, abych prostě mládež oslovil, abysme byli na stejné vlně.
Zpíval jsem o životě mladejch, o životě ve městě
S2FR U7
Jedním z mých tehdy kamarádů byl Alžířan, Rachid, takže vlastně
přistěhovalec imigrant z Alžíru, kterej samozřejmě asi ne úplně zastával
názory radikálního politika Jean Marie Le Pena, který- myslím to spíš
ironicky, asi ho nevolil, Jean Marie le Pen je nacionalista, který se snaží
všechny Alžířany vykousat z Francie.
S2 FR U8
Nakonec jsem se i snažil dostat do jakési obdoby francouzské Superstar
S2FR U9
Každej den jsem jezdil z našeho předměstí, kde jsem bydlel s rodiči,
železnicí do centra, nebyl jsem z toho odvázanej, ale fakt, že bejt v auťáku
jako ostatní lidi a stát v nějakých strašných zácpách, o to jsem taky moc
nestál.
S2FR UlO
jsem
vlak TGV

Postupně

přestal

jezdit železnicí a

přesedlal

jsem na o

něco

rychlejší

S2 FR Ull
.. . takže občas také opouštím svou sladkou rodnou Francii a jedu do
zahraničí

S2FR Ul2
Minulý týden jsem
muzice

například

vystupoval v televizním

pořadu,

který byl o

S2FR Ul3
není

Student 3
S3 FR Ul
Moje první vzpomínka je z Vánoc, ta vzpomínka je, že jsem jedl buche de
Noel, což je takové typické francouzské vánoční jídlo. Je to vzpomínka,
kterou má asi každý z nás, a je to pro mě velmi příjemná vzpomínka.
S3 FR U2

xi

Také si pamatuji, že jsem se v dětství díval na televizi, na pohádky od
Disneyho, jako asi každé dítě. Rodiče mě brávali na ohňostroje, které se
pořádaly u příležitosti čtrnáctého července
S3 FR U3
Zničehonic

jsme najednou měli nedostatek peněz, museli jsme opustit Paříž
a přestěhovat se na předměstí. Přestěhovali jsme se na severní předměstí,
což je spíše chudší čtvrt' a pro mě to byl skutečný šok. A protože jsme měli
málo peněz, museli jsme si také kupovat levné oblečení u .•. v takovém
levném obchodě, který se jmenuje Tati
S3 FRU4
Ovšem na druhou stranu jsem díky tomu velmi rychle dospěl, byl jsem
k tomu vlastně donucen okolnostmi. Večer jsem jako asi všichni mladí lidé
chodil ven s přáteli
S3 FR U5
Byl jsem také svým způsobem dobrodruh a chtěl jsem víc nez Jenom
obyčejný život zasvěcený práci. A tak jsem začal zpívat po barech
S3 FR U6
Sám jsem si psal texty a hodně jsem používal i verlan, což je taková
speciální mluva francouzské mládeže. Tuto mluvu jsem používal ve svých
textech, protože jsem se obracel především na mladé publikum, zpíval jsme
o životě mladých ve městě a o tom, co se také mě bezprostředně týkalo.
S3 FR U7
Je to Alžířan původem
S3 FR U8
Samozřejmě
soutěže,

že v tu dobu bych si netroufl přihlásit se do nějaké hudební
jako je například Superstar nebo něco podobného.

S3 FR U9
V té době jsem stále bydlel na předměstí u rodičů. Do města jsem dojížděl
příměstskými vlaky a v podstatě jsem i litoval automobilisty, kteří trávili
svůj čas v zácpách.
S3 FR UIO
Dneska už
TGV

samozřejmě

nejezdím

příměstskými

vlaky, jezdím rychlovlaky

S3 FR ll
Mám možnost koncertovat. Dnes večer jsem tady s vámi
S3 FR U12
Minulý týden jsem měl množnost se

zúčastnit

S3 FR U13

X ll

svátku hudby

Každopádně

jsem rád, že to, co jsem dosáhl, jsem dosáhl pouze vlastním
úsilím a že mi v tom nikdo nepomáhal nějakou protekcí nebo něčím
takovým.
Student4
S4 FR Ul
Mé první dojmy byly asi dojmy, které se týkaly Vánoc, a mých
Vzpomínám si,jakjsmejedli vánoční cukroví

rodičů.

S4FRU2
Vzpomínám si například, že v neděli jsem se díval na televizi, nebo si také
vzpomínám, že čtrnáctého července jsme vždy chodili s rodiči na ohňostroj
S4 FR U3
totiž v té době měli finanční problémy, s čímž souviselo také to, že
jsme se museli na pařížské předměstí a to navíc na předměstí severní. Tedy
peněz se nedostávalo, například peněz na oblečení, a celé to bylo opravdu
problematické
Rodiče

S4FR U4
Večery jsem trávíval například s přáteli, procházívali jsme se po ulicích
S4FR US
Sháněl jsem nějakou práci, ale nechtěl jsem, aby to byla práce, kterou bych
dělal celý den a pak se akorát vrátil domů a šel spát. Začal jsem tedy
zpívat s přáteli v různých barech
S4FRU6
Také jsem si psal texty a hodně jsem používal verlánu, což je vlastně
typický jev používaný ve francouzštině, je to obracení slabik
jednotlivých slov. O čem jsem ty písně psal? Psal jsem o svém životě, psal
jsem o městě, kde jsem žil
S4FR U7
To byl vlastně jeden
teď stranou.

Alžířan,

no on by

určitě

nevolil Jean Marieho, ale to

S4FR U8
Tehdy jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych se stal opravdu
hvězdou, dokonce jsem se ani nechtěl zapsat na konzervatoř

nějakou

S4FRU9
Bydlel jsem v té době u rodičů na předměstí, ale vůbec mi to nějak nevadilo,
můj život mi vyhovoval a naopak jsem nikdy netoužil po tom žít tak, jak žili
někteří ostatní, kteří trávili večery v pěkných moderních autech někde
v zácpě na silnici.
S4FR UlO
V dnešní době jezdím rychlovlaky TGV

Xlll

S4 FR Ull
Francii také opouštím

Někdy

S4FR U12
Minulý týden jsem se zúčastnil také oslav hudby
S4FR U13
není
Student 5
S5 FR Ul
Jedna z mých prvních vzpomínek je na Vánoce, kdy jsme u
vánoční večeři a mám na to opravdu pěkné vzpomínky

prarodičů

jedli

S5 FR U2
Tak jako všechny děti jsem četl komiksy a v neděli jsem se díval na
pořady pro děti v televizi. Pamatuju si, jak můj dědeček nosil klasickou
baretku a jak jsme se také vždycky na státní svátek čtrnáctého července
chodili dívat na ohňostroj
S5 FR U3
Rodiče se dostali do finančních potíží a museli jsme se z Paříže přestěhovat
na severní předměstí, kde jsme bydleli na takovém tom klasickém
panelákovém sídlišti v severním Clichy a oblékali jsme se velice levně
S5 FR U4
Z toho, že jsem předtím pil syrup, jsem velice rychle
svými přáteli jsem se toulal po ulicích
S5 FR U5
V každém případě mě nelákala myšlenka
jsem vlastně začal zpívat v baru Paname

denně

přešel

na kávu a se

chodit do práce. No a tak

S5 FR U6
Psal jsem texty. Hodně jsem používal jazyka verlan, který tehdy mezi
mladými letěl, chtěl jsem je tím oslovit. Zpíval jsem a skládal jsem
písničky o svém životě, o životě ve městě, o životě mladých lidí
S5 FR U7
Rachid je Alžířan, to víte že by určitě nevolil radikální pravici
S5 FR U8
Nikdy jsem neměl ambice na to
se přihlásit na konzervatoř

přihlásit

S5 FR U9

XIV

se do

nějaké pěvecké soutěže

a ani

Celou dobu jsem samozřejmě dále jezdil městskou hromadnou dopravou,
bydlel jsem na předměstí u rodičů, ale nějak mi to ani nevadilo. Spíš mi bylo
vždycky líto když jsem v těch zácpách viděl lidi v jejich vlastních autech
SS FR UlO
Tak dneska už
TGV

městskou

hromadnou dopravou nejezdím, už jsem povýšil na

SS FR Ull
Někdy si dokonce můžu dovolit koncertovat mimo Francii
SS FR U12
Minulý týden jsem se také účastnil pořadu na M6
SS FR U13
Mohu říci, že jsem známý, že mám určitou popularitu, jistě ne takovou, aby
mě vynášeli do nebes a uctívali a stavěli mi pomníky
Student 6
S6 FR Ul
Moje první vzpomínky jsou z Vánoc, když jsem byl docela malý, Vánoce
jsem trávil u babička a dědečky, jedli jsme typické francouzské vánoční
jídlo, měli jsme nadívaného krocana a podobně
S6FR U2
Byl jsem docela milý chlapec, v

neděli

si pamatuju, že jsem koukal na
kreslené Disney seriály v televizi. Dědeček a babička byli typičtí prarodiče,
dědeček nosil typický francouzský baret a vždy 14. července na státní
svátek jsme se chodili dívat na ohňostroje
S6 FR U3
Moji rodiče se dostali do finančních potíží, takže jsme se ze středu Paříže
museli odstěhovat na předměstí, na severní předměstí, které je
problémové, byl to pro mě opravdový šok. Opravdu to byla obrovská
změna, museli jsme se začít oblékat v levných obchodech
S6FR U4
Takže jsem

dospěl velice rychle, z limonády jsem velmi rychle přešel na
tvrdý alkohol. Po večerech jsme se s kamarády potulovali v ulicích, dívali
jsme se na fotbal, především na Paris Saint Germain, náš oblíbený
fotbalový tým.

S6 FR US
Rozhodně mě

nelákal život, který by
celý den v práci, večer šel spát, to
v barech s mými známými
S6 FR U6

XV

spočíval

jenom v tom, že bych trávil
rozhodně ne. Začínal jsem tedy hrát

Ve svých písních jsem používal typický argot, který se používá na
předměstích, psal jsem o životě lidí na předměstích, o životě mých přátel.
S6FR U7
Rachid je Alžířan jaksepatří a rozhodně by nikdy nedal
extrémní pravici.

svůj

hlas Le Penově

S6 FR U8
Rozhodně jsem nikdy

neuvažoval účastnit se pořadů typu Superstar

S6FR U9
Dál jsem každý den dojížděl na předměstí příměstským vlakem, bydlel
jsem u svých rodičů, ale to mě rozhodně vůbec nevadilo, život na předměstí
mi nedělal vůbec žádné potíže.
S6 FR Ul O
Už nejezdím příměstskýrn vlakem, teď jezdím rychlovlakem TGV
S6 FR Ull
dokonce odjet z mé rodné Francie

Můžu

S6FR Ul2
se účastním některých pořadů v televizi

Rovněž

S6FR U13
Ani sláva nezůstane navěky, takže je ještě přede mnou velký kus práce.
Student 7
S7 FR Ul
Mé první vzpomínky se vazou k Vánocím, bylo to určitě hodně brzy,
protože si vzpomínám na babičku a dědečka, jedli jsme všechny typické
vánoční jídla, takže nadívanou kachnu a vánoční dort, prostě samá
obvyklá francouzská jídla.
S7FR U2
Byl jsem šťastné dítě, často jsem se díval na pohádky v televizi, a
vzpomínám si také na svého dědečka, který byl hodně typický, nebo který
byl hodně tradiční se svým baretem na hlavě, a pamatuji si že oba dva
s babičkou se rádi dívali na ohňostroje na státní svátek 14. července, které
jsem i já zbožňoval
S7 FR U3
jsme poměrně velké finanční problémy, takže jsme se z Paříže,
z centra, museli přestěhovat, navíc na předměstí spíše chudinské, takže to
byl pro mě opravdový šok. Bydleli jsme na sídlišti v paneláku na předměstí
Clichy. Všechno se v tu chvíli pro mě změnilo, opravdu jsme neměli moc
peněz, takže jsme se oblékali v těch nejlevnějších obchodech
Měli

S7FRU4

xvi

Musel jsem rychle dospět, takže jsem svou limonádu velmi rychle
za preso a panáka.

vyměnil

S7FRU5
Rozhodně

jsem si pro sebe nepředstavoval život, ve kterém by bylo nějak
extra moc práce, tahle představa se mi nelíbila. Takže jsme hrávali po
barech s přáteli

S7FR U6
Psal jsem texty- používal jsem vlastně tehdy slang, abych se dotkl, nebo
abych oslovil hlavně mladé, a ty písně byly většinou o životě, jak o životě
jejich nebo mém, tak vůbec o životě ve městě.
S7FRU7
Rachid je Alžířan, takže rozhodně nevolí extrémní pravici.
S7FRU8
Nikdy jsem zpěv nebral tak, abych se
podobných soutěží

přihlásil

do Superstar nebo do

S7FRU9
Každý den jsem přitom z toho mého předměstí, kde jsem stále bydlel
s rodiči, dojížděl v příměstském vlaku, ale nedá se říct, že by mi to nijak
příliš vadilo, spíše jsem se s úsměvem díval na lidi, kteří se mačkají v autech
v nekonečných zácpách na dálničním okruhu okolo Paříže.
S7FR UIO
Už jenom to, že už nejezdím těmi
TGV a podobnými rychlovlaky.

příměstskými

vlaky, ale naopak jezdím

S7 FR Ull
Jak vidíte, tak se nebojím ani Francii opustit
S7FR U12
Nedávno jsem se také účastnil nahrávání hudebního
kanálu M6, což je francouzský hudební kanál

pořadu

na hudebním

S7 FR U13
Takže si nemyslím, že bych měl své místo v síni slávy již teď rezervované.
Student 8
S8 FR Ul
Moje první vzpomínky se vztahují k Vánocům, kdy jsme trávili tyto svátky
s babičkou a s dědou, jedli jsme typické vánoční cukroví a plněného
krocana, takže na to mám skutečně velice hezké vzpomínky.
S8FRU2
Měl jsem typický chlapecký sestřih, sledoval jsem v televizi Disneyovky,
a také můj otec mi vytvářel hezké prostředí, nosil hezký baret, tak k tomu
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taky se váže moje vzpomínka, a s maminkou
14. července brali na ohňostroj

88 FR U3
Naše rodina

mě

vždycky na státní svátek

neměla

moc peněz, a z toho důvodu jsme museli opustit Paříž.
Přestěhovali jsme se na předměstí, dokonce na severní předměstí, což bylo
v té době velice těžké, bydleli jsme v paneláku a zkrátka neměli jsme moc
finančních prostředků, takže jsme si kupovali levné oblečení.
S8FRU4
A já jsem byl nucen rychle
kávy.

dospět,

takže z limonády rychle

přešel

na pití

88 FR U5
Nechtěl

jsem vést takový ten obyčejný život, kdy lidé tráví celý den
v kanceláři a pak jdou rovnou domů spát. Začal jsem zpívat po barech
se svými přáteli
S8FRU6
jsem psát písňové texty a v nich jsem používal argot z předměstí, tak,
abych zaujal mladé, protože oni mluví touto řečí. Psal jsem písně o životě
na sídlištích, tak, jak je znají právě mladí lidé.

Začal

88 FR U7
Ano, Rachid je Alžířan jako poleno, takže ten by skutečně Le Pena nevolil.
88 FR U8
V té době jsem chtěl jít svou cestou a nikdy bych se
hudebních soutěží v televizi a Ia Superstar

nezúčastnil

žádných

88 FR U9
Ale samozřejmě dál jsem každý den jezdil metrem, protože jsem žil na
předměstí u rodičů. Ale nijak mi to nevadilo, naopak spíš se mi nelíbilo
pozorovat v zácpách lidi, kteří jezdí do práce autem.
88 FR UlO
V dnešní době už metro nepoužívám, nyní jezdím TGV.
88 FR Ull
Mám hodně koncertů ve Francii, a jak vidíte i mimo Francii

88 FR U12
Minulý týden jsem na televizním kanále M6 vystupoval u
svátku hudby v jednom televizním pořadu
88 FR U13
není
Student 9

XVI ll

příležitosti

S9 FR Ul
První vzpomínky, to bych řekl, že budou Vánoce s dědečkem a s babičkou.
Pamatuj u si na štědrovečerní večeři, jedli jsme krocana a dort.
S9FR U2
Vzpomínám si, že jsem se každou neděli díval na pohádky od Disneyho,
hodně času jsem trávil s dědečkem. Vždycky 14. července na státní svátek
jsme se chodili dívat na ohňostroj
S9 FR U3
To měli rodiče finanční problémy a museli jsme se přestěhovat z Paříže na
předměstí, do ... do paneláku, a opravdu jsme se neměli moc dobře, museli
jsme si kupovat to nejlevnější oblečení
S9 FR U4
Takže jsem musel rychle dospět.
s kamarády procházel venku na ulici

Večery

JSem trávil tak, že jsem se

S9 FR U5
Vždycky jsem si říkal, že bych nechtěl žít takovou tu rutinu, jenom
z práce do práce, takže jsem začal zpívat
S9 FR U6
V těch textech jsem používat francouzštinu, jakou se mluví na předměstí,
kde jsem bydlel, tak abych mohl odlovit právě mladé, mladé lidi a téhle
oblasti a i témata těch písní se týkala každodenního života tady v tom
prostředí.

S9 FR U7
Hudbě jsem se
Alžírec

věnoval hlavně

se svým kamarádem Rachidem, což je

S9 FR U8
Nikdy jsem nechtěl na konzervatoř ani jsem se
Superstar ani nic podobného

nechtěl zúčastnit

žádných

S9FR U9
Pořád jsem ještě bydlel u rodičů, takže jsem každý den musel jezdit vlakem
do Paříže, ale ani mi to nevadilo. Spíš jsem si vždycky říkal, co na tom vidí
ty lidi, co jezdí v autě, když musí stát tak dlouho v zácpě.
S9FR UlO
No každopádně dnes už nejezdím tím vlakem z
používám TGV, takže rychlovlak
S9 FR Ull
A někdy se také dostanu i z Francie
S9 FR Ul2

xix

předměstí

do

Paříže,

ale spíš

Minulý týden jsem se
francouzské televizi

zúčastnil nějakých

akcí

při

svátku hudby na

S9FR U13
Ale uvědomuji si, že i když mám určitou popularitu, sláva se rychle ztrácí, a
tak ji musím udržovat.
Student 10
SIO FR Ul
První vzpomínka, kterou si pamatuj u, tak to bylo o Vánocích, s dědečkem a
s babičkou, jedli jsme štólu a krocana s nádivkou
SIOFR U2
Měl jsem sestřih jako Tintin,
14. července na státní svátek

dědeček

nosíval baret, brali mě na ohňostroj

Sl OFR U3
V dospívání už to bylo horší, protože rodiče měli finanční potíže, takže jsme
se museli přestěhovat z vnitřní Paříže na předměstí, na severní předměstí
Clichy, bydleli jsme vlastně v nějakým takovým paneláku. Byla to docela
velká změna, protože jsme neměli žádné peníze, oblékali jsme se u Tatiho ...
SlOFR U4
...a já jsem vlastně strašně rychle odrostl dětským střevícům, nebo ze št'ávy
jsem přešel na kafe a na Ricarda. Chodili jsme na fotbalové utkání Paris
Saint Germain, měl jsem spoustu kamarádů
SlOFR U5
Nedokázal jsem si představit, že bych jako vedl život tak, že bych byl
v práci a večer šel spát. Začal jsem zpívat po barech, nejdřív v baru
Panama

SlO FR U6
Psal jsem je verlenem, což znamená jako opačně, abych byl blízko
mládeže ze své čtvrti a ze svýho předměstí. Byly to texty z jejich života
Sl OFR U7
Hudbu mi psal Rachid, což je Alžířan, který by nikdy nevolil Le Pena
Sl OFR U8
Ale na druhou stranu bych asi nikdy býval nešel do Superstar ani do
žádného podobného pořadu
S10FRU9
Stále jsem ještě bydlel u rodičů a každý den jsem jezdil metrem a vlastně mi
to nevadilo, spíš jsem litoval těch lidí, co sedí ve svých autech v zácpách na
okruhu
Sl OFR UlO
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Teď

už nejezdím metrem, ale TGV, tedy rychlovlakem

Sl OFR Ull
Mám koncerty v různých francouzských městech, a někdy i mimo Francii
Sl O FR Ul2
Minulý týden jsem byl v pořadu televizní stanice M6, v pořadu u
příležitosti svátku hudby
Sl OFR U13
Ale zas tak známý nejsem,
Patrick Poivre d 'Arvor.

určitě

nebudu mít loutku v gumácích jako

Student ll
Sll FR Ul
První moje vzpomínka je vzpomínka na Vánoce, které jsme trávili s mými
prarodiči, a vzpomínám si na všechny tradice, které jsme tehdy dodržovali,
že jsme si dávali typické francouzské vánoční jídlo
Sll FR U2
Jak říkám, byl jsem skutečně obyčejným chlapcem, třeba jsem každou neděli
sledoval dětské pořady. 14. července, kdy je ve Francii národní svátek,
dobytí Bastily, a kdy se všude pořádají ohňostroje, jsme s rodiči chodili se
na tyto akce dívat
Sll FR U3
Rodiče neměli příliš peněz, měli

jsme velkou nouzi, a proto jsme se museli
přestěhovat do Paříže, a to na pařížské předměstí, na severní předměstí,
které se vyznačuje tím, že tam je hodně sociálních bytů, v panelácích, a
to pro mě tedy byl velký šok. Bydleli jsme tehdy na předměstí Clichy.
Rodiče neměli moc peněz, chodili jsme se oblékat do levných obchodů
Sll FR U4
Večer po škole jsem chodil hrát si se svými kamarády a nebo jsem se díval
na televizní pořady.
Sll FR U5
A pomyšlení na to, že bych měl celý život jenom tvrdě pracovat, jako
všichni ti ostatní, mě vůbec nenadchla A proto jsem se nakonec rozhodl, že
budu zpívat, v barech, v kavárnách, se svými kamarády.
Sll FR U6
V těch textech se objevoval příznačný francouzský příměstský argot,
protože právě mé písničky byly určeny lidem z města pro moji věkovou
skupinu.
Sll FR U7

xxi

Spolu se mnou texty psal také můj kamarád Rachid, což byl Alžířan, takže
můžeme říci, že současnou extrémně pravicovou stranu Jeana Marie Le
Pena by určitě nevolil.
Sll FR U8
Měl jsem tedy v té době hodně elánu, ale rozhodně bych se nepouštěl do
žádných velkých projektů a taky bych se tehdy nikdy nepřihlásil do něčeho,
co by se podobalo soutěži Superstar, tedy soutěži mladých talentů na
hudbu.
Sll FR U9
Bydlel jsem stále ještě u svých rodičů na předměstí, do Paříže do centra jsem
se dopravoval metrem, a vůbec mi to nevadilo. Rozhodně jsem nechtěl
dopadnout tak, že bych stejně jako spousta jiných lidí každý den jezdil do
práce autem.
Sll FR UlO
Už nejezdím příměstským metrem, jezdím vlakem TGV
Sll FR Ull
Už jsem se vydal i do zahraničí
Sll FR Ul2
Minulý týden jsem se také zúčastnil svátku hudby
Sll FR Ul3
Takže mohu už znova říci, že už nejsem
zpěvákem, ale stal jsem se poměrně známým.

nějakým

malým

pouličním

Student 12
S12 FR Ul
Moje nejstarší vzpomínka je asi na Vánoce, které jsem trávil u
Měli jsme tradiční štědrovečerní večeři jako všichni ostatní

prarodičů.

Sl2 FR U2
Pamatuju si, že v neděli jsem se vždycky díval na kreslené pohádky od
Walta Disneye. Můj děda byl takový typický starý pán s baretem, jako
spousta ostatních, a čtrnáctého července mě vždycky vodili na ohňostroje
S12 FR U3
Takže dětství jsem měl hezké, a dospívání- to už bylo těžší, protože jsme se
museli odstěhovat z centra Paříže na předměstí, bylo to na sever od Clichy,
neměli jsme peníze a, takže jsme si kupovali to nejlevnější oblečení.
S12FR U4
Musel jsem proto rychle dospět, a to byl vlastně konec dětství, a po večerech
jsem se s kamarády toulal po ulicích, dívali jsme se v televizi na fotbalové
zápasy
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Sl2 FR U5
se mi nechtělo žít takovým tím životem, kdy člověk chodí jenom
do práce a pak se jde domů vyspat a zase do práce. V té době jsem začal
zpívat s kamarády po barech

Rozhodně

Sl2 FR U6
Používal jsem v nich hovorovou francouzštinu, kterou mluvila mládež,
abych vlastně oslovil mladé, a ty písničky byly o jejich životě, i o tom
životě, který jsem žil já.
Sl2 FR U7
Rachid je Alžířan, je to tedy člověk, který by nikdy nevolil Le Pena
Sl2 FR U8
Nikdy se mi nechtělo účastnit se třeba Star Academy, což je taková
televizní soutěž ve zpěvu, jako je třeba u nás Česko hledá supestar.
Sl2 FR U9
jsem bydlel u rodičů, na předměstí, a do Paříže jsem jezdil
příměstským vlakem, ale vůbec mi to nevadilo a lidí, kteří trávili čas v autě
na cestě do Paříže na ucpané silnici, mi bylo spíš líto, než že bych jim to
Pořád

záviděl.

Sl2 FR Ul O
už nejezdím příměstskými vlaky, ale rychlovlaky TGV

Teď

S12 FR Ull
se vydám i za hranice Francie

Občas

Sl2 FR Ul2
Minulý týden jsem dokonce vystupoval na jednom
francouzské stanici M6

pořadu

o

hudbě

na

Sl2 FR U13
Slávu si musím udržovat, takže ještě mám před sebou hodně práce.

2. Profesionální tlumočníci
P - profesionální tlumočník
FR - tlumočení z francouzštiny
U -úsek textu
Profesionál 1
Pl FR Ul
Na co si vzpomínám možná v takovém tom ranném dětství byly Vánoce u
dědečka a babičky, kdy jsme měli taková ta tradiční jídla, vánoční poleno
a plněnou krůtu
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Pl FR U2
Dostával jsem nějaké knížky o Tintinovi a každou neděli jsem se díval na
kreslené seriály od Disneyho. Taky si vzpomínám, že jsem s dědečkem a
s babičkou chodíval na 14. července na ohňostroj
Pl FR U3
Rodiče měli

málo peněz a museli jsme se vystěhovat z takové té Paříže
intra-muros na předměstí, navíc to bylo předměstí na severu, "banlieue
nord", bydleli jsme tam v těch bytech pro sociálně slabší rodiny
s podporovaným nájemným, "HLM". Rodiče měli skutečně málo peněz,
takže oblékali jsme se u Tatiho
Pl FR U4
Musel jsem opravdu rychle vyrůst. Přešel jsem poměrně rychle od limonády
grenadýny ke kávě a k rikáru. Díval jsem se občas na fotbalové zápasy
Paris Saint Germain
Pl FR US
Prostě představoval jsem si život jinak, než ráno vstát, jít do práce, večer
se vrátit a zalehnout do postele. Chtěl jsem poznat život v Paříži,
"Paname", chodit po bárech

Pl FR U6
Začal jsem zpívat v takovém tom zvláštním obráceném jazyce "verlan",
takovém, jaké si vytvořilo naše sídliště, zpíval jsem o životě právě na
tomhle sídlišti.
Pl FR U7
To tedy byl opravdický Alžířan, ten by určitě Jean Marie LePena nevolil
Pl FR U8
Nikdy jsem nezkoušel žádné pěvecké soutěže, nějaké Star Academy
Pl FR U9
Jinak, to jsem vlastně pořád jezdil tím RER, metrem, a bydlel jsem pořád
na tom samém sídlišti u rodičů, a vůbec mě to nemrzelo, naopak mnohdy
jsem litoval ty chudáky co v těch svých fárech trčí v těch zácpách
nekonečných.

Pl FR UlO
teď už RER nějak moc nejezdím, spíš TGV
Pl FR Ull
Dokonce občas i tu svou sladkou Francii opustím
Pl FR Ul2
Minulý týden jsem se zúčastnil vysílání u příležitosti svátku hudby
Pl FR Ul3
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Sláva se musí pěstovat, takže nezbývá než občas dělat tu loutku vedle
Patricka Poivre d'Arvora nebo nějaké ty "guignoly", ty kašpárky, v té
televizní puppet show, když zkrátka chci, abych zůstal slavný.
Profesionál 2
P2 FR Ul
Vlastně jedna z mých prvních vzpomínek, to jsou Vánoce u dědečka a u
babičky, kde to probíhalo tak obvykle jako o jiných lidí, měli jsme takový
ten vánoční koláč, "buche", a krůtu s nádivkou a podobně
P2FRU2
Byl jsem chlapec docela hodný, měl jsem sestřih jako Tintin, vzpomínám
si, že jsem se v neděli díval na dětské pořady na Disney Channel, a děda
mě brával různě ven, jezdil s autem, Renaultem deux chevaux, a na
čtrnáctého července mě bral na ohňostroj
P2FRU3
Rodiče měli nějaké finanční

problémy a museli jsme se tehdy přestěhovat,
jsme se na předměstí, a navíc ono to bylo severní předměstí,
na sever od Clichy, bydleli jsme v paneláku, a to byla docela značná změna.
Prostě změnila se nám docela způsob života, začali jsme si nakupovat
oblečení v obchodním domě Tati
přestěhovali

P2FRU4
Poměrně rychle jsem přešel od limonád k expresu a anýzovce, a tak jsem se
toulal s kamarády po ulicích a díval se na fotbal v televizi
P2FRU5
Představa,

že budu každé ráno vstávat a chodit do práce a večer zase
domů mě jaksi neplnila žádným nadšením a představoval jsem si prostě, že
bych chtěl žít nějak jinak, a tak jsem začal zpívat po barech
P2FRU6
Skládal jsem hodně ve verlan, to znamená v tom jazyce, kde je přehozený
slovosled, jsou přehozené slabiky (pardón, se omlouvám). Je to způsob,
kterým hovoří právě mládež na sídlištích a tak jsem měl pocit že je jaksi
lépe oslovím, a zpíval jsem tam právě o životě této mládeže.
P2FRU7
Rachid je Alžířan, naprosto pravý originál
který by volil Le Pena

Alžířan, rozhodně

to není takový,

P2FRU8
Rozhodně

bych se nehlásil, ani bych se nikdy nepřihlásil, do Superstar

P2FRU9
Jinak samozřejmě denně jezdím metrem, tím dálkovým metrem, za rodiči,
a u rodičů bydlím, na tom sídlišti prostě, kam jsme se tenkrát odstěhovali, a
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já docela lituju lidi,
obchvatu.

kteří

tráví všechen

svůj čas

v dopravních zácpách na

P2FR UlO
Tak dnes už nejezdím do práce metrem, dnes už jezdím dálkovým TGV,
tím rychlovlakem
P2FR Ull
Občas i opustím sladkou Francii
P2 FR U12
A nedávno na kanálu M6 jsem se účastnil také slavnosti hudby
P2FR U13
Nemyslím, že bych už

měl zajištěného

svého gumáka v galerii slavných.

Profesionál 3
P3 FR Ul
Pokud jde o první vzpomínky, vzpomínám si na Vánoce, na dědečka a na
babičku, jak jsme jedli typické vánoční jídlo, nadívanou krůtu a tradiční
zákusek.
P3 FR U2
Jak říkám, byl jsem takový obyčejný kluk, díval jsem se na kreslené filmy,
četl jsem Tintina, díval jsem se každou neděli na televizní kanál Disney, a
táta, to byl takový typický táta s tou čepicí jak nosil, a vzpomínám si, jak
jsme se vždycky na státní svátek 14. července chodili dívat na ohňostroj.
P3 FR U3
Museli jsme se stěhovat, vystěhovali jsme se na sever od Paříže na
předměstí. Bylo to městečko Clichy, bydleli jsme v paneláku a vím, že jsme
nakupovali třeba oblečení v levném obchodě Tati
P3 FR U4
Poměrně

brzo jsem

přešel

od takových

těch

limonád k alkoholickým

nápojům

P3 FR US
Cítil jsem, že bych chtěl být umělcem a že bych nechtěl mít takový
jednotvárný život, dojet ráno hromadnou dopravou do kanceláře a
potom večer se jenom dopravit domů a spát, to nebylo nic pro mě. Já
jsem začal hrát v baru Paname
P3 FR U6
A ty texty byly

často

v argotu. Psal jsem o tom, co jsem prožil, o

městě

P3 FR U7
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životě

ve

Rachid je Alžířan, psal hudbu, já texty. Rachid, jak si asi umíte
by nikdy nevolil Le Pena.

představit,

P3 FR U8
V té době mi nikdy nepřišlo na mysl, že bych se účastnil takových
dnešních soutěží jako Francie hledá superstar a podobně.

těch

P3 FR U9
a dál jsem jezdil tím příměstským vlakem RER. Byl jsem dál u rodičů a
cestou jsem sledoval jak ti chudáci, co mají své soukromé auto, se tísní
v dopravních zácpách
P3 FR UlO
Teď už nejezdím příměstským RER, ale rychlovlakem TGV
P3 FR Ull
Občas vyjedu i za hranice
P3 FR U12
Minulý týden jsem měl natáčení na televizním kanálu M6.
P3 FR U13
Ale být slavný, to není nic daného, na tom musí člověk pořád pracovat.
Profesionál 4
P4FR Ul
Vzpomínky mám velmi pěkné, jako třeba i na Vánoce, které jsem trávil u
babičky a u dědy, a vzpomínám si na ty tradiční věci, které se s Vánocemi
spojují: klasickou roládu, které se n"ká buche de Noel, nebo nadívanou
krůtu.
~-·
. P4FRU2
V neděli jsem se například díval na Disney kanály, potom si vzpomínám,
jak mě rodiče brali 14. července na ohňostroj
P4FRU3
Když jsem začal dospívat, začali mít finanční potíže a museli jsme odejít
přímo z Paříže a přestěhovali jsme se na předměstí, a to ještě na předměstí
sever, a bydleli jsme v takovém tom klasickém paneláku se sníženým
nájemným a dokonce jsme ještě bydleli na Clichy v poněkud chudší čtvrti,
oblékali jsme se v těch laciných obchoďácích u Tatiho
P4FR U4
a tak jsem rychle přešel od té vody se št'ávou na silnou kávu a vyrostl jsem
poměrně dost rychle. Je pravda, že část svého dětství jsem trávil i
s kamarády na ulici nebo jsme sledovali zápasy Paris Saint Germain
v televizi.
P4FR U5
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a nechtěl jsem vést takový ten klasický život metro, práce a spát.
jsem zpívat v různých barech

Začal

P4FRU6
Používal jsem hodně takového toho argotu, kterému se francouzsky říká
verlan, tak, abych se obracel spíše na mladé lidi a abych zpíval - psal o
jejich životě i o svém životě, o životě ve velkém městě.
P4FRU7
Byl původem Alžířan, ale ne takový, který by volil Jean Marie Le Pena
P4FRU8
Já jsem neměl takové ty ambice zúčastnit se nějaké Star Académy
P4FR U9
Samozřejmě jsem jezdil tím příměstským

vlakem, protože jsem stále bydlel
u rodičů na předměstí, ale to mi nevadilo, spíše mi bylo líto těch lidí, kteří se
každý den přemíst'ovali do Paříže a trávili čas v dopravních zácpách.
P4FRU10
Už nejezdím tím
vlaky TGV

příměstským

vlakem, ale jezdím spíše

těmi

luxusními

P4 FR Ull
Můžu občas

opustit i Francii

P4FR Ul2
Také jsem se účastnil toho svátku hudby minulý týden
P4FR Ul3
Největší změna

je, ze JSem se stal skutečně znamym, tak nevím, jestli
v nejbližší době bych mohl mít nějakou také tu svou loutku v obdobě
vlastně francouzské českých gumáků.
Profesionál 5
P5 FR Ul
Zvláště si vzpomínám na Vánoce, to znamenám že se to týká dědečka,
babičky, jedli jsme samozřejmě francouzskou vánoční roládu, jedli jsme
nadívanou krůtu
P5FRU2
Vzpomínám na různé věci, hlavně na dědečka, který vždycky měl spoustu
věcí, které mi vyprávěl, a zrovna tak vzpomínám také na to, jak s maminkou
jsme čtrnáctého července koukali na ohňostroje.
P5 FR U3
Nakonec jsme se přestěhovali do takzvanejch sociálních bytů
P5FRU4
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Procházel jsem se se svými kamarády různě po těch malých
chodili jsme se dívat třeba na televizi někde, kde hrála

kavárničkách,

P5 FR U5
Nakonec jsem začal hrát s nějakými kamarády v nějakým menším baru
nebo v kafé takzvaně
P5 FR U6
jsme zpívat různé písničky na různé téma, a hlavně potom s mým
přítelem Rachidem jsme se přece jen do toho víc dostali a dostali jsme se i
do města do lepších prostředí.
Začali

P5 FR U7
není
P5FRU8
I když jsme nechtěli žít životem nějakých hollywoodských hvězd
P5 FR U9
Nezapomeňte,

žil jsem na předměstí, takže s tím bylo
jsem se dostal s autem do šílených zácep

často

spojené to, že

P5 FR UlO
Například dnes už nejezdím vlakem RER, ale jezdím TGV, to znamená
rychlostním vlakem
P5 FR Ull
není
P5 FR U12
Také minulý týden jsem se zúčastnil nějaké slavnosti hudby
P5 FR U13
A potom možná se zaměříme i na nějaké ty loutky.
Profesionál 6
P6FR Ul
Moje vzpomínka, první vzpomínka, je na Vánoce, když jsme byli u dědečka
a u babičky, a jedli vánoční buche, to je takový francouzský dort
vánoční, a krůtu, prostě to, co dělali všichni, klasické jídlo na Vánoce.
P6FRU2
Byl jsem ostříhaný a Ia Tintin a v neděli jsem se díval na Disneye, a
dědeček byl skvělý, byl takový typický Francouz, nosil baret, a oba se
mnou chodili na procházku, a vzpomínám, jak jsme byli na ohňostroji na
čtrnáctého července.

P6FRU3
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Rodiče začali

problémy, přestěhovali jsme se na severní
předměstí Paříže, což - nic moc, ocitli jsme se v paneláku v předměstí
Clichy, a rodiče neměli peníze, takže jsme se oblékali u Tatiho
mít

finanční

P6FRU4
Rychle jsem přešel z ovocné št'ávy, z grenadýny, na kafe ristreto, takové to
malinké kafíčko, hodně silné, a s přáteli jsem začal chodit po ulicích, a
vyrážet do- na různé věci, a v televizi jsem se díval také na různé pořady.
P6FRU5
Představa, že z metra půjdu do háku a potom do pelíšku, to
nelákalo, takže jsem začal chodit do barů v Paříži

mě vůbec

P6FR U6
Používal jsem hodně argot, specifický argot z předměstí, kde se
převracejí slova, aby tomu nikdo nerozuměl, říká se tomu verlan, abych
oslovil mladé lidi, a hovořil jsem vlastně o jejich životě, o tom jak probíhá
život mladých lidí na předměstí
P6FR U7
Rachid je takový čistokrevný Alžířan, a on by určitě nevolil Jean Marie Le
Pena a národní frontu pravicovou.
P6FRU8
Nic mě nelákalo z hlediska akademického života,
hvězda, tedy akademická

nechtěl

jsem být žádná

P6FRU9
Dnes a denně jsem jezdil metrem, RER, protože jsem i nadále bydlel
s rodiči na předměstí, a v podstatě jsem litoval všechny ty lidi, kteří
v dlouhých zácpách stáli v autech na periferním bulváru
P6 FR UlO
Teď samozřejmě

už nejezdím metrem, ale rychlovlakem TGV

P6 FR Ull
ale dokážu i sladkou Francii opustit
P6 FR Ul2
Minulý týden jsem byl na fete de la musique, což je takový hudební týden
P6 FR Ul3
Hrozně nerad bych se stal takovým tím kašparem, života tedy
informačního po boku Patricka Poivre d 'Arvor.
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Příloha

6 -

Přepis

cílových

projevů

ve

francouzštině

(sledované

úseky)
Studenti

Použité zkratky:
S- student
CJ - tlumočení z češtiny
U -úsek
Student 1
Sl CJ Ul
Le jour du Saint Nicolas, on a chanté des chansons traditionnelles aussi, et
grand-pere nous défendait du diable qui vient, qui accompagne St Nicolas
pendant les fetes.

Sl CJ U2
On a aussi chanté les chansons de Noel avec lui, et il nous promettait
toujours si on mangeait la soupe a l'oignon, on verrait le petit cochon ďor,
ce qui est une autre tradition tcheque. C'est aussi avec lui qu'on regardait
les contes traditionnels tcheques a la télé qu'on passe toujours a Noěl et
bien entendu on chantait toutes les chansons qui accompagnaient les
contes.
Sl CJ U3
A Paques, il nous fouettait doucement avec des jeunes branches d'osier,
ce qui est une autre tradition tcheque, et apres cela on est allé chanter
chez les voisins pour recevoir des oeufs, des oeufs colorés, des oeufs dorés.

Sl CJ U4
ne ní
Sl CJ U5
Les excursions avec grand-pere, c'était beaucoup mieux que toutes les
colonies de vacances ou on allait plus tard meme si on faisait les indiens et
tous les jeux

Sl CJ U6
Nous avons souvent chanté avec un groupe ďamis, nous allions dans les
forets, on faisait un feu et on s' asseyait autour pour faire des saucisses et
pour chanter des chansons folk.
Sl CJ U7
Apres cela, j 'ai gagné pour la premiere fois au festival de Ia musique
folk Porta

Sl CJ U8
ll avait émigré aux Etats Unis
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Sl CJ U9
Je suis descendue du train dans rnes vetements completement horribles
Sl CJ UlO
Et ď ici, c' et le groupe Spirituál Kvin tet, un groupe folk tcheque tres
connu
Student 2
S2 CJ Ul
C' est lui qui nous a appris a chanter des chansons traditionnelles, chanter
des chansons pour le féte de Saint Nicolas, qui se passe le 5 décernbre, c'est
le Saint Nicolas, c'est Ia tradition tcheque parceque c'est un évéque ancien
qui visite des rnaisons avec un ange et un diabolo - diable.
S2 CJ U2
ll nous aussi appris a chanter des chansons traditionnelles tcheques, des
chansons qu'on chante pendant Noel. Ces chansons on a chanté quand
nous avons préparé notre soi-disant bftche de Noel, mais nous avons
quelque chose ďautre, nous avons préparé des petits sucreries pour Noel
et pendant tout cela on a chanté. Et notre grand-pere nous a dit aussi que si
on va rnanger un potage de choux pour le déjeuner de Noěl, apres le soir on
verra un cochon ďor. Aussi a l'époque nous ne savions pasce que c'est le
cochon ďor rnais c'est une tradition, que si vous allez jeúner, apres vous
verrez quelque chose de spécial. Et c'est avec notre grand-pere que nous
sornrnes allés pour la prerniere fois au cinérna pour voir les films célebres
tcheques, tous les contes de fées qui sont tres jolis dans notre république.
S2 CJ U3
Et pendant les Páques, on a aussi suivi avec lui toutes les traditions et on
nous a appris qu'est ce qu'on doit faire, quelles sont les traditions tcheques
pour les Páques. Ici il y a aussi la coúturne qu' on va de rnaison en rnaison,
on chante et on dernande des gens des oeufs colorés et des petits chocolats
S2 CJ U4
Notre rnere nous a préparé des croissants beurrés avec du jambon
S2 CJ US
Je dois dire vrairnent que c'était beaucoup plus aventurieux que quelques
camps de pioniring des scouts que j'ai passé apres, rnérne s'il y avait de
jeux de Vinnetou, de tous les devoirs qu' on a dú faire et procéder dans ces
carnps la
S2 CJU6
Et apres, j'ai passé rnes loisirs en faisant le tramping, c'est a dire que avec
le groupe de mes amis, nous sommes allés dans le foret, on a passé des
nuits dans le sac a dorrnir au dessous des étoiles, on a préparé des saucissons
en feu
S2 CJ U7
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Et aussi il y avait le festival Porta a Hradec Králové
S2 CJ U8
Mon onde qui s'appelait Olda et qui est parti pour 1' Amérique parcequ'il
avait des problemes avec Ia police locale, de Ia République Tcheque
S2 CJ U9
Je me souviens que je suis sortie

a la gare principale avec un petit ruksak,

vraiment stressée
S2 CJ UlO
et qui apres m' a présenté le Spirituál K vintet.
Student 3
S3 CJ Ul
Par exemple le 5 décembre pour le St Nicolas et notre grand-pere nous
défendait toujours contre le diable.
S3 CJ U2
Pendant le Noěl, nous chantions aussi beaucoup, et c'était nottament notre
grand-pere qui nous disait que quand on mange de la soupe aux choux, on
verrait le cochon doré le soir. C' était aussi lui qui nous a montré les contes
de fées typiques tcheques et qui nous a fait chanter les chansons tcheques

traditionnelles.
S3 CJ U3
C'était aussi notre grand-pere qui pendant les Paques nous a amené chez nos
voisins, ce qui est aussi une tradition tcheque, et nous y chantions et nous y
recevions des oeufs, des oeufs colorés, ce qui est typique pour la Tchequie.
S3 CJ U4
Nous recevions toujours du pain avec du jambon de la part de notre mere
S3 CJ US
Et pour moi c'était beaucoup rnieux que tous les séjours officiels et
organisés.
S3 CJ U6
On organisait des soirées autour du feu avec Ia guitare, on chantait, on
grillait des saucises, c'est un phénomene typique tcheque qui s'appelle le

tramping.
S3 CJ U7
J' ai réussi a gagner au festival de musique qui s'appelle Portra, il est
organisé chaque année a Hradec Králové, qui est une ville tcheque.
S3 CJ U8
J'avais acette époque un onde aux Etats Unis, il s'appelait Olda
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S3 CJ U9
Je suis venue en train

a la

gare centrale avec un sac

a dos,

habillée en

vetements peu chers
S3 CJ 10
par le groupe musical qui s'appelle Spirituál Kvintet et qui est assez

connu en République Tcheque.
Student 4
S4 CJ Ul
Et aussije me rappelle la fete de Saint Nicolas, c'est le 5 décembre, et Saint
Nicolas arrivait toujours chez nous et c'est notre grand-pere qui nous a
défendu contre le diable
S4 CJ U2
Nous avons préparé également avec notre grand-pere Ia tresse et petits
fours pour Noel et tout <;;a naturellement en chantant. C' était également
notre grand-pere qui nous a expliqué qu'au Noěl il fallait manger une soupe
spéciale de légumes pour voir apres le petit cochon ďor. C'était avec notre
grand-pere que nous avons vu baucoup de contes de fées tcheques au
cinéma et a la télévision, et nous avons chanté ensemble avec lui des
chansons connues de notre langue, chansons tcheques.
S4 CJ U3
Pendant les Páques, nous devons nous lever le matin et nous sommes allés
chanter des chansons aupres des voisins pour recevoir des oeufs paints, les
peufs colorés.
S4 CJ U4
Notre maman nous a préparé a manger
S4 CJU5
C' était tout a fait une autre chose que les colonies de vacances auquelles
j 'ai participé plus tard avec les jeux aux indiens, etc.
S4 CJ U6
ll y avait le temps des tramps, les colonies des tramps, c' était des
chansons aupres du feu, des saucisses qui grillaient dans le feu ouvert
S4 CJU7
et apres, c'était la premiere victoire dans le festival musical appelé Porta
qui a lieu dans la ville de Hradec Králové
S4 CJ U8
Etil y avait également mon oncle Olda. ll a émigré aux Etats Unis car il était
poursuivi par le régime communiste
S4 CJ U9
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Ut j' ai descendu du train a la gare centrale avec mon petit sac
de vetements quej'avais acheté au marché

a dos, et vetue

S4 CJ UlO
Et encore plus tard c'était meme le groupe Spirituál Kvintet
Student 5
S5 CJ Ul
Par exemple c'est avec notre grand-pere que nous chantions des chansons
pour le St Nicolas qui venait nous rendre visite chaque 5 décembre et notre
grand-pere faisait toujours semblant de nous protéger contre le diablotin qui
nous mena<_;,:ait.
SS CJ U2
C'est avec notre grand-pere que nous chantions des chants de Noel et c'était
lui également qui nous disait que si nous allons manger la soupe aux choux,
nous verrons le cochon doré le soir de Noěl. C'est avec lui que nous avons
regardé les contes de Noel la premiere fois, que ce soit au cinéma ou a la
télévision.
S5 CJ U3
Aux Paques, il nous apprenait des chants et apres nous rendions visite a nos
voisins, nous allions ďune maison a 1' autre, nous chantions des chansons de
Paques pour en recevoir en revanche des oeufs de Paques joliment décorés.
S5 CJU4
ne ní
S5 CJ U5
Et aucune colonie de vacances n'ajamais été aussi aventurieux
S5 CJ U6
C'était mes amis, avec lesquels on faisait du tremping, euh du camping, on
sortait dans Ia nature, on passait des nuits dehors, toujours on était en train
de chanter
S5 CJ U7
C' était aussi la victoire
Hradec Králové.

ďun

festival de Ia musique, Porta, qui a eu lieu

a

S5 CJ U8
Louis, qui a dú quitté la Tchécoslovaquie pour les Etats Unis car il était
poursuivi par la police secrete
S5 CJ U9
Je suis descendue du train
grande ville, mal habillée

a la gare principale, sans rien connaltre sur Ia

S5 CJ UlO
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les membres de Spirituál Kvintet commen<;;aient a s'intéresser a moi.
Student 6
S6 CJ Ul
A la féte de Saint Nicolas, qu' on féte le 5 décembre, on chantait aussi des
chansons traditionnelles et notre grand-pere nous défendait contre le diable
qui venait pour nous emporter a 1' enfer.
S6 CJ U2
A Noel, on chantait des chansons traditionnelles tcheques, on mangeait
des patisseries traditionnelles, et aussi selon Ia tradition, notre grand-pere
nous disait que si on mangeait la soupe au choux, on verrait le soir le
cochonnet en or. Avec lui, on a vu a la télé pour la premiere fois des contes
de fées, comme par exemple un conte de fées tcheque Ia princesse
prétentieuse ou le Cendrillon et bien évidément on chantait toujours des
chansons traditionnelles tcheques.
S6 CJ U3
A Paques, encore une fois on chantait des chansons, pour avoir des oeufs, ce
qui était aussi une tradition tcheque.
S6 CJ U4
Notre maman nous préparait des sandwichs
S6 CJ US
Aucune colonie de vacances, aucun jeu aux indiens n'a pas pu nous
satisfaire
S6 CJ U6
ll a été remplacé par des amis, ce qu'on appelle chez nous des tramps, des
gens qui aiment vivre dans Ia nature, qui aiment aller dans la nature, et qui
ont aussi des chansons toutes spécifiques pour eux, qui font des feux
S6 CJ U7
Plus tard j'ai gagné au festival de Ia musique des tramps qui s'appelait
Porta a Hradec Králové, une ville de Boheme de l'Est.
S6 CJ US
Une autre source de musique était mon oncle Olda, qui a dli émigrer aux
Etats U ni s a cause des services de sécurité secrets communistes qui 1' ont
chassé
S6 CJ U9
Je suis descendue du train a la gare centrale, innocente et ignorante,
habillée comme une vraie villageoise
S6 CJ UlO
Spirituál K vintet a commencé a étre intéressé a travailler avec moi
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Student 7
S7 CJ Ul
On chantait ensemble les chansons a la fete de Saint Nicolas, quand le Saint
Nicolas avec le diable viennent visiter les petits enfants, et mon grand-pere
était toujours ma défense contre tous les diables
S7 CJU2
Puis on a chanté ensemble toutes les chansons de Noěl, dans les préparatifs
pour le 24 décembre, et puis pendant Noel on regardait tous les contes de
fées qui passaient dans la télé, on allait les voir aussi dans le cinéma, et apres
on chantait toutes les chansons qui étaient dedans.
S7 CJ U3
Lors des Paques, on chantait contre des oeufs, on chantait aux gens qui nous
donnaient des oeufs peints
S7 CJ U4
ne ní
S7 CJ US
Tous les camps, tous les colonies de vacances
égaler cela.

ďapres

n'ont jamais pu

S7 CJ U6
C'est mes copains qui l'ont remplacé et c'est avec eux que j'ai sorti dans
Ia nature, on faisait des randonnées, des longues promenades puis on
chantait autour de la feu, on faisait des petites barbecues improvisées
S7 CJ U7
et c' était surtout ma victoire lors de concours de chant
c'était le concours qui est appelé Porta

a Hradec Králové,

S7 CJ US
Mon onde, qui était émigré aux Etats Unis
S7 CJU9
J' ai descendu du train sur la gare principale, avec un grand sac
habillée d'une fa-.;on pas terrible

a do s,

S7 CJ UlO
Et c'est justement de ce groupe que Spirituál Kvintet m'a proposé de
chanter avec eux
Student S
SS CJ Ul
Le 5 décembre, c'est la fete de Saint Nicolas, il nous protégeait contre le
diable qui voulait, selon les habitudes tcheques, nous emporter a l'enfer.
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S8 CJ U2
C'était lui aussi qui nous a appris les premiers chants de Noel, qu'on a
écouté en faisant les patisseries typiques, et c'est lui qui nous a dit que si on
ne mangerait pas la soupe de choux, a la veille de Noel, on ne verra pas le
cochon ďor.C'est également avec lui qu'on a vu les premiers contes de
fées classiques ou bien typiquement tcheques au cinéma, et avec qui on a
appris achanter les fameuses chansons de ces films.
S8 CJ U3
Pendant les Paques, on allait avec lui ramasser les oeufs
S8 CJU4
Maman nous a préparé des sandwichs
S8 CJ U5
C' était pour nous une grande aventure qui dépassait de loin les camps
ďenfants qu'on passait au futur avec ďautres enfants pour jouer a l'indien
Vinnetou, etc.
S8 CJ U6
mes amis avec lesquels on sortait souvent dans Ia nature, on chantait des
chansons folkloriques, on faisait le feu pour manger des saucissons
S8 CJ U7
Et c'est aussi a cette époque que j 'ai re~u le premier prix a l'examen
Porta, c'était le prix pour les chansons folkloriques a Hradec Králové
S8 CJ U8
ll a émigré aux Etats Unis car il avait des problemes avec Ia police secrete
tcheque
S8 CJ U9
Je suis arrivée a la gare principale avec mon petit sac a dos et j'ai voulu
découvrir le grand monde. J'étais vetne dans des vetements a bon prix.
S8 CJ UlO
C'est un autre groupe, Spirituál Kvintet, qui a commencé de s'intéresser a
moi
Student 9
S9 CJ Ul
Quand le St Nicolas venait chaque année, 5 décembre, il fallait chanter, on
était toujours avec le grand-pere
S9 CJU2
Puis a Noel, on chantait des cantiques, pendant tout le temps qu'on
préparait des gateaux qu'on prépare pour Noei. C'est avec mon grandpere que j 'ai vu pour la premiere fo i s des films tcheques, ce sont des contes
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de fées en fait, ou on chante beaucoup donc on chantait les chansons qu'on
avait appris dans ce film
S9 CJ U3
Et puis quand les Paques sont venues, on allait voir les voisins, on leur
chantait et ils nous donnaient des oeufs colorés.
S9 CJ U4
Notre rnere nous préparait a chaque fois du pain avec du jambon
S9 CJ US
Beaucoup plus que plus tard dans les colonies de vacances par exernple.
S9 CJ U6
C'était l'époque de rnes arnis. On partait des villes, on allait s'installer dans
la nature, on chantait aussi beaucoup
S9 CJ U7
On a gagné pour la prerniere fois

a Ull festival de musique folk

S9 CJ U8
Mon tonton qui habitait aux Etats Unis, il a dli quitter le pays
police tcheque

a cause de Ia

S9 CJ U9
Je rne souviens quand je suis descendue du train a la gare principale, j' avais
un petit sac a dos, et vraiment j 'étais un peu perdue avec mes vetements
démodés.
S9 CJ UlO
Et c'est seulernent plus tard que le groupe Spirituál Kvintet a cornrnencé a
s' intéresser de rnoi
Student 10
SlO CJ Ul
ll nous a appris a chanter les chansons pour le St Nicolas, il nous défendait
pour que le diable ne nous fasse pas descendre aux enfers
SlO CJ U2
Pour Noěl, on chantait des chansons de Noel, on rnangeait des gateaux
tressés, on préparait des petits gateaux traditionnels de Noěl, et il nous
faisait croire que si on rnange pas de la soupe aux choux pendant la journée,
le soir du Noěl on pourra voir le cochon ďor. C'est avec lui qu'on est allé
au cinérna voir le prernier film de contes de fées Ia Princesse Orgueilleuse,
c'est avec lui qu'on a regardé a la télé le film sur Cendrillon, et on chantait
ensuite ensernble Ia chanson de ce film.
SlO CJ U3
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Pour Paques, on avait des fouets et tot le matin on s'est levé pour faire le
tour du village et des voisins pour chanter et pour obtenir les oeufs
SlO CJ U4
Maman no u s a préparé a chaque fois un gofiter, un casse crofite du pain et
dujambon
SlO CJ US
... source ďaventure qu'on ne peut pas comparer aux camps, aux colonies
de vacances des pionniers qu'on a fait plus tard, et ou on a fait des sentiers
de courage, des jeux aux indiens
SlO CJ U6
Ce sont les amis tramps qui ont pris sa place. En fait les tramps c'était un
mouvement de jeunes et on allait camper dans les bois, on chantait des
chansons aux feux de camp, on faisait des grillades
SlO CJ U7
C'était la premiere victoire a un concours de chansons tramps qui
s'appelait Porta, c'était a Hradec Králové
SlO CJ U8
Olda a émigré aux Etats Unis parcequ'il a été poursuivi par la police secrete
SlO CJ U9
Je suis arrivée a la gare centrale avec un sac a dos, je ressemblais a Hloupý
Honza, le personnage des contes de fées tcheque, mes vetements ne
correspondaient pas a Ia mode
SlO CJ UlO
Plus tard le groupe appelé Spirituál Kvintet m'a invitée a venir jouer avec
eux.
Student ll
Sll CJ Ul
Par exemple, il nous chantait les chansons pour Saint Nicolas. Saint Nicolas
venait comme ďhabitude le 5 décembre et notre grand-pere nous a protégé
devant le diable qui voulait nous apporter en enfer.
Sll CJ U2
Notre grand-pere nous a aussi appris beaucoup de chansons de Noel, et il
nous disait que si nous mangeons de la soupe aux choucroutes la veille de
Noěl, nous allons voir un petit cochon en or, ce qui est une tradition
tcheque. Nous avons aussi regardé avec notre grand-pere les contes de fées
télévisés, par exemple Ia Princesse Orgueilleuse, et ensuite nous avons
chanté toutes les chansons populaires de ces contes de fées.
Sll CJ U3
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Pendant les Paques, nous avons visité nos voisins, nous avons échangé les
oeufs, et nous avons chantré les chansons populaires.
Sll CJ U4
ne ní
Sll CJ U5
C'était méme meilleur que des camps ou des excursions qui étaient
organisés par les mouvements socialistes pour Ia jeunesse.
Sll CJ U6
Je faisais des randonnées avec mes copains, nous sommes allés dans la
nature, nous avons dormi sous la tente
Sll CJ U7
Nous avons aussi visité des festivaux, par exemple des chansons, des
chansons populaires, des chansons folk, par exemple le festival Porta.
Sll CJ U8
ll a dli se mettre en exil parceque Ia police secrete 1' a persécuté
Sll CJ U9
Je suis arrivée a la gare centrale, au centre de la ville, et je portais des
vetements qui n'étaient pas du tout a Ia mode, j'avais juste un petit sac
démodé, et je me sentais comme un vrai paysan.
Sll CJ UlO
le groupe de musiciens appellé Spirituál
persuader que je devrais les joindre.

Kvintet a essayé de me

Student 12
Sl2 CJ Ul
C'est également notre grand-pere qui nous apprenait des chansons qu'on
chantait chaque année le 5 décembre quand Saint Nicolas venait chez nous,
comme il venait dans toutes les maisons avec les enfants. Et c' était notre
grand-pere qui nous protégeait contre le diable qui accompagait le St
Nicolas et qui menagait ď emporter les enfants qui n' étaient pas sages avec
lui en enfer.
Sl2 CJ U2
Pendant Noěl, on chantait des cantiques avec notre grand pere, et je me
souviens qu'il nous disait souvent, qu'il nous disait chaque année que si on
mangeait bien de la soupe de choux, le 24 décembre, le soir on allait voir le
cochon doré, comme dit Ia tradition tcheque. C' est avec notre grand-pere
que nous allions au cinéma voir les fameuses contes de fées pour enfants
S12 CJ U3
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Et a Paques, nous avons fait la tournée des voisins, avec notre grand-pere en
chantant des chansons et en récitant des poemes, et ensuite les enfants nous
récompensaient avec des oeufs décorés ou des oeufs en chocolat.
S12 CJ U4
Maman nous donnait un petit snack pour lajournée
S12 CJ US
Aucune des colonies de vacances auxquelles j 'ai participé plus tard avec
tous les jeux aux indiens n' ont jamais égalé ces excursions avec mon grand
pere.
S12 CJ U6
Je partais de nouveau a des longues excursions dans la nature, mais cette
fois-ci c' était avec des amis de meme age que moi, on partait comme ~a a
l'aventure, on dormait dans une tente ou dans un simple sac de couchage
comme <;a a la belle étoile et on chantait ensemble des chansons autour
ďun feu.
Sl2 CJ U7
Ensuite est venue ma premiere victoire musicale, c' était au festival de
chansons folkloriques qui s'appelle Porta, c'était dans la ville de Hradec
Králové
Sl2 CJ U8
Mon oncle, qui avait émigré aux Etats Unis
Sl2 CJ U9
Je me souviens ďavoir débarqué a la gare des trains avec juste un petit sac
dos, vetue comme une pauvre fille de campagne

a

S12 CJ UlO
Le groupe de musique Spirituál Kvintet m'a trouvé

Profesionální tlumočníci
Použité zkratky:
P - Profesionální tlumočník
CJ- tlumočení z češtiny
U -úsek
Profesionální tlumočník 1
Pl CJ Ul
Ensemble nous chantions au St Nicolas, le 5 décembre, quand il est venu
avec son ange et son diable, contre celui-ci mon grand-pere nous a protégé
vaillament
Pl CJ U2
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Et puis c'est aussi avec lui que nous faisions Ia brioche de Noel, les petits
fours, c'était lui qui nous a convaincus que si on mange le jour de Noělla
soupe aux choux, on verra le petit cochon doré. C' est avec lui que nous
avons vu pour la premiere fois cette fameuse conte filmé, Ia Princesse
orgueilleuse, et puis ensuite les Trois noisettes pour Cendrillon, a la télé,
c'était avec lui que nous chantions a tue-téte cette chanson qui est le motif
central de ce film qui chante le petit oiseau qui s'est perdu, qui s'est
égaré de son nid.
Pl CJ U3
A Páques, il nous réveillait le matin, il nous battait légerement avec une - il
nous a donné quelques petits coups ďun fouet spécial qu'on prépare
pour l'occasion de Paques, et puis tous ensemble, nous sommes allés
demander aux gens des oeufs, des oeufs coloriés, comme le veut la coútume
tcheque.
Pl CJ U4
La grand-mere nous a préparé des croissants avec du jambon ou des petits
pains avec du jambon
Pl CJ US
C'était vraiment des aventures qui étaient bien plus supérieures a tout ce que
j'ai pu vivre par la suite pendant les colonies de vacances ou on jouait
toutes sortes de jeux qui sont souvent joués dans ces colonies
Pl CJ U6
C'était des tramps donc c'était des gens qui aimaient sortir dans Ia
nature, coucher dans la belle étoile avec le sac de couchage, nous faisoions
le feu le soir, nous grillions des saucisses et nous chantions surtout bien súr
Pl CJ U7
C'était ma premiere victoire au festival de Ia chanson folk
Králové, le festival qui s'appelle Porta

a

Hradec

Pl CJ U8
ll y avait aussi notre onde Olda qui avait émigré aux Etats Unis parcequ'il
avait été poursuivi par Ia STB, par Ia police secrete politique
Pl CJ U9
Je suis descendue a la gare principale avec mon petit sac a dos, j'étais mal
fichue, dans des vetements achetés chez les marchands vietnamiens,
j'avais vraiment l'air ďune bécassine.
Pl CJ UlO
Et en fait, c'était le groupe avec lequel j'ai ensuite chanté pendant assez
longtemps, le groupe Spirituál K vintet.
Profesionální tlumočník 2
P2 CJ Ul
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Je me rappelle comme a la Saint Nicolas, il nous défendait parceque comme
c'est dans les traditions populaires, Saint Nicolas va visiter donc les
familles avec les enfants acompagné de 1' ange et du diable alors mon grandpere faisait toujours attention a nous protéger devant le diable qui voulait
nous emmener en enfer.
P2 CJ U2
ll chantait également avec nous les cantiques de Noěl, alors je me souviens
toutes les traditions, les madeleines de Noěl, les petits fours et tout ~a, et
par exemple mon grand-pere nous disait que si pour le réveillon de Noel on
mangeait de la soupe aux choux alors nous allons voir le cochon doré la
nuit. Je me souviens aussi par exemple que c'est avec notre grand-pere que
nous sommes allés au cinéma, voir le film Pyšná Princezna, Ia Princesse
présomptueuse, et puis a la télé nous avons regardé ensemble Tři Oříšky
pro Popelku, c'est en fait Cendrillon, et on avait chanté avec lui donc Ia
chanson principale de ce film.
P2 CJU3
Ensuite a Paques, par exemple il nous réveillait de bon matin, le lundi de
Paques, en chantant les chansons traditionnelles de Paques, on allait
ensemble visiter les voisins, qui nous donnaient des oeufs paints, ď apres la
tradition
P2 CJ U4
Maman nous préparait des sandwichs avec du jambon
P2 CJ U5
C'était une aventure que les camps de vacances organisés apres par les
Pionniers ou les Scouts ou on jouait des jeux aux indiens, etc
P2 CJU6
J' en suis arrivée a la période de Ia vie en camping avec les amis autour ďun
feu de camp, avec les saucisses que 1' on grillait sur le feu de camp, et do ne
on dormait dans les sacs de couchage a la belle étoile, c'était donc toute une
période de cette musique un peu country
P2 CJ U7
Et évidemment cette période a culminé aussi par notre victoire au festival
de cette musique au festival Porta a Hradec Králové
P2 CJ U8
Mon oncle Olda qui a émigré aux Etats Unis parcequ'ici il était poursuivi
par la police secrete
P2 CJ U9
Je me souviens encore comme je suis arrivée a la gare principale, avec mon
sac a dos, habillée comme dans un marché aux puces
P2 CJ UlO
Et c'est lajustement que la troupe de Spirituál Kvintet...
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Profesionální tlumočník 3
P3 CJ Ul

Par exemple a la féte de la Saint Nicolas, la veille de Saint Nicolas le 5
décembre, dans notre pays, c'est Ia figure de Saint Nicolas accompagnée
par un diable et un ange, qui visite les foyers en donnant des cadeaux aux
enfants qui étaient sages, et le diable est toujours la pour effrayer les enfants,
et donc grand-pere nous protégeait contre cet affreux diable.
P3 CJ U2

Avec le grand-pere on apprenait les chansons de Noei et c'était avec lui
qu'on appenait beaucoup de cofitumes liées a Noel. C'est ďune pareille
maniere qu' on a vu au cinéma les fameux films, les contes de fées filmés
qui s'intitulent en tcheque Pyšná Princezna, Fiere princesse, et Tři
Oříšky pro Popelku, Trois noisettes pour le Cendrillon, et c'était de
nouveau avec le grand-pere qu'on chantait a la maison Ia chanson
principale de ce film.
P3 CJ U3

ne ní
P3 CJ U4

ne ní
P3 CJ U5
Aucun camp ďété, aucun camp d'enfants ou l'on jouait aux indiens ne
saurait pas étre ďune valeur équivalente.
P3 CJ U6

La période de tramping, on était sous la belle étoile, on chantait en plein
air pres du feu, on rótissait des saucissons, une habitude assez répandue
dans mon pays pendant les années du communisme.
P3 CJU7
La phase suivante c'était une victoire au festival de musique Porta
P3 CJ U8

Mon onde qui a émigré aux Etats Unis chassé de son pays natal par Ia
police secrete
P3 CJ U9
Je suis descendue du train a la gare centrale de Prague avec un sac a dos,
dans de vieux vetements
P3 CJ Ul O

Un autre groupe qui s'intitule Spirituál Kvintet
Profesionální tlumočník 4
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P4 CJ Ul
Par exemple a la fete du Saint Nicolas, le 5 décembre, et je me souviens des
figures traditionnelles déguisées en Saint Nicolas et en diable, et notre
grand-pere nous défendait toujours pour que le diable ne nous emporte pas
en enfer.
P4 CJU2
A Noěl nous chantions des chants traditionnels de Noel, en préparant les
gateaux typiques et traditionnels et notre grand-pere nous disait que si
nous mangions de la soupe de Noěl, nous allons voir ensuite le cochon ďor,
ce qui était une tradition que nous respections toujours. Je me rappelle
qu' il no u s emmenait au cinéma voir les différents contes de fées et les
films a 1' époque et nous chantions ensuite des chansons que nous
entendions dans ces films.
P4 CJ U3
A Paques je me souviens on gardait toujours des traditions, et le grand-pere
nous réveillait avec des verges, il nous battait légerement et on allait
ensemble voir les voisins, on chantait les chansons typiques de Paques et on
recevait les oeufs décorés
P4 CJ U4
maman nous a préparé des sandwichs
P4 CJ US
C'était quelque chose ďincomparable par rapport aux colonies de vacances
organisées sous le régime communiste ou on jouait différents jeux
inspirés par exemple du livre Vinnetou.
P4 CJ U6
Je me suis orientée plutót vers Ia musique folk. On passait nos étés, notre
temps libre dans des colonies spéciales ou on chantait de Ia musique
folk, ou on faisait un grand feu ou on rótissait des saucissons
P4 CJ U7
Et ensuite je me souviens du festival Porta dece genre de musique
P4CJ U8
mon oncle qui a díl émigrer aux Etats Unis car il a été persécuté par Ia police
secrete du régime communiste
P4 CJU9
J' étais sortie a la gare principale, j 'avais
tres bien, comme chez les vietnamiens

Ull

SaC

a do s et j 'étais habillée pas

P4 CJ Ul O
Plus tard c'était le groupe Spirituál Kvintet qui m'a voulu dans ses rangs
Profesionální tlumočník 5
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P5 CJ Ul
Par exemple les chansons qui étaient dédiées a Saint Nicolas, qui arrivait
régulierement le 5 décembre, et a cette occasion le grand-pere nous
défendait toujours contre le diable qui voulait nous emporter dans 1' enfer.
P5 CJU2
Nous avons toujours chanté aussi avec grand-pere les chansons de Noel,
tout en préparant les gourmandises sucrées, par exemple les pains
ďépices qui se font pour la Noěl, et il nous promettait toujours qu'on
pourrait voir le petit porc doré, le petit cochonnet doré, je jour de Noěl, si
nous mangeons la soupe aux choux. Avec notre grand-pere no u s avons vu
également au cinéma Ia Princesse orgueilleuse, a Ia télévision les Trois
noisettes pour Cendrillon, et apres cela nous avons chanté a haute voix
avec notre grand-pere Ia chanson OU. as-tu ton nid petit oiseau ?
P5 CJU3
Au printemps avec les fétes de Paques nous allions de maison en maison
avec notre grand-pere, chantant, récitant pour obtenir des cadeaux qui
accompagnent cette habitude populaire.
P5 CJU4
Maman nous préparait toujours des petits pains avec du jambon
P5 CJ U5
ne ní
P5 CJ U6
N ous avons commencé a faire des excursions dans Ia nature, a dormir sou s
le ciel plein ď étoiles, a chanter autour ďun feu pour griller des saucisses.
P5 CJ U7
Je me rappelle également la premiere victoire que nous avons remporté
Porta, c'était une espece de festival de chant, justement
P5 CJU8
Mon onde Olda, qui s'est vu obligé
police secrete le suivait.

a

a émigrer aux Etats Unis parceque Ia

P5 CJ U9
A la gare centrale de Prague, mal habillée, un sac a 1' épaule
P5 CJ UlO
C' est Spirituál Kvin tet qui a essayé de m' attirer vers eux.
Profesionální tlumočník 6
P6 CJ Ul
A la Saint Nicolas, c'est a dire le 5 décembre, le grand-pere nous défendait
contre le diable qui voulait nous emporter en enfer. On chantait des
chansons, des cantiques pour St Nicolas.
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P6 CJ U2
A Noěl, c'était a nouveau les cantiques, quand on préparait les petits fours,
ce sont les gateaux traditionnels de Noel tcheques, et quand on préparait
aussi le gateau qu'on appelle vánočka, une sorte de gateau spécial, et
puis grand-pere nous promettait que si on mangeait de la soupe aux choux
on verrait des cochons dorés sur le plafond de notre appartement, c'est a
dire si on faisait le jeiln. C' est avec lui que j 'ai vu la premiere fois Ia
Princesse orgueilleuse au cinéma et que j'ai vu les Trois noisettes pour
Cendrillon a la télé. Et en coeur nous chantions Petit oiseau, ou est ce que
tu as caché ton nid ?
P6 CJ U3
Et a Paques, c' était une autre coutfime folklorique traditionnelle, on
prenait un petit baton fait de saule, enfin un baton de saule, et puis on
allait faire le tour des voisins en chantant contre des oeufs, des oeufs décorés
qu'on nous offrait en revanche.
P6 CJ U4
Maman nous avait toujours préparé un petit pain fourré de jambon
P6 CJ US
Et <;a n'avait rien a voir avec les colonies de vacances par la suite ou on
essayait de gagner ce qu'on appelle le prix du courage a l'époque ou bien
quand on jouait a Vinnetou.
P6 CJ U6

C'était mes amis les tramps. On appellait tramps ceux qui vagabondaient
dans Ia nature et qui créaient ce qu'on appelait des communautés, ou
1' on chantait, ou on faisait cuire des saucissons au feu de camp
P6 CJ U7
Et puis ma premiere victoire au festival Porta a Hradec Králové
P6 CJ U8

Mon oncle Olda, qui a émigré aux Etats Unis a cause de la police secrete
P6 CJ U9
J' ai débarqué a la gare centrale, gare de Prague, mon sac a do s a la main, et
j'étais completement abassourdie par cette nouvelle vie, et puis j'étais
pas mal fringuée, disons plut6t mal fringuée
P6 CJ UlO

Et c' est la que j' ai été choisie par Spirituál K vin tet.
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