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Úvod 

 

Předkládaná disertační práce je propojením mého dlouhodobého zájmu o neapolský prostor 

a jeho záviděníhodné kulturní bohatství a mé odvěké vášně pro překlad. Jelikož jsem se 

k bližšímu zkoumání Neapole z různých úhlů pohledu původně dostala přes zájem o 

neapolštinu, je jí v této práci věnován poměrně velký prostor. Zároveň ale toto studium různých 

poloh a funkcí neapolštiny v analyzovaných textech není samoúčelné, jelikož hluboké 

porozumění jazyku původního textu považuji za nutný (ovšem nikoli postačující) prvek pro 

jakýkoli překlad. Přestože má neapolština na rozdíl od spousty jiných dialektů několikasetletou 

literární tradici, tudíž by se dala zkoumat na různých typech literárních děl, rozhodla jsem se 

zaměřit na divadlo, a to ze dvou důvodů: i. zvolené dramatické texty zachycují neapolštinu 

v různých a velmi zajímavých polohách, včetně její mluvené podoby, ii. tyto texty ve velké 

míře zachycují neapolskost, unikátní soubor vlastností obyvatel města, jež mě tolik fascinuje. 

Posledním krokem při promýšlení této práce byla otázka, jak by tento souhrn zajímavých prvků 

a reálií bylo možné zprostředkovat českým čtenářům a divákům. 

Tato disertační práce se věnuje neapolské dramatice, která v průběhu staletí ovlivnila nejen 

domácí italskou, ale také světovou divadelní scénu. Zaměřuje se na její vývoj v průběhu 

dvacátého století prismatem jejích tří předních představitelů – Eduarda De Filippa, Annibaleho 

Ruccella a Enza Moscata. V první části se text probírané látce věnuje především z pohledu 

literárněhistorického. Kromě uvedení základních bibliografických údajů zmíněných dramatiků 

a nastínění hlavních idejí uměleckého směru Nová neapolská dramatika, do níž bývají řazeni 

Ruccello s Moscatem, se práce zabývá uměleckým vývojem všech autorů, a zároveň jejich 

nejslavnějšími, ale i méně studovanými díly. V rámci nastiňováni společenskohistorických 

kulis, v nichž dramatikové nejprve vyrůstali a později tvořili, je mimo jiné kladen důraz na 

osobnosti a události, které jejich tvorbu ovlivnily. Následně jsou blíže analyzovány jejich 



konkrétní hry. V druhé části práce se text analyzovaným autorům a jejich dílům věnuje 

z pohledu teorie překladu. Překladatelské otázky, jež jsou zde nastiňovány, vycházejí 

především z poznatků získaných v první části práce. Prismatem těchto překladatelských otázek 

jsou v dalším sledu posuzovány již existující české překlady traktovaných neapolských her a 

výsledek těchto dílčích analýz je podrobně rozebrán v závěru. 

  



Shrnutí jednotlivých kapitol 

 

 

V úvodu předkládané disertační práce jsou nastíněny především hlavní cíle, které jsem si 

stanovila. Mimo jiné je zde naznačeno rozvržení práce a stručný obsah jednotlivých kapitol. 

Úvod také pojednává o dosavadním stavu bádání na dané téma. 

Druhá kapitola, rozdělená do tří podkapitol, se podrobně věnuje životu a dílu Eduarda De 

Filippa. Stran jeho života je kladen důraz především na události, jež determinovaly jeho tvorbu, 

jako je například dětství strávené v rodinné divadelní společnosti jeho zprvu nepřiznaného otce 

Eduarda Scarpetty, spolupráce s Luigim Pirandellem, přímý kontakt s následky války či 

konfrontace s měnícími se hodnotami společnosti. Okrajově se text ovšem zabývá i jeho 

působení na stříbrném plátně, jeho prací v televizi či osobním životem. Dále je věnován velký 

prostor charakteristikám jazyka, který Eduardo ve svých hrál používal, především s ohledem 

na další cíle práce. Co se jeho poetiky týče, práce popisuje, jak se dostal od lehkovážných 

neapolských frašek přes měšťácké komedie, nepřiznaný (a domnělý?) pirandellismus, proto-

neorealistická díla a moralismus až ke společenské angažovanosti. Kromě zvratů v Eduardově 

poetice text vyzdvihuje i opakující se témata a motivy. Na konci první kapitoly jsou 

analyzovány tři De Filippovy hry, konkrétně Natale in casa Cupiello (1931), Sabato, domenica 

e lunedì (1959) a Il sindaco del rione Sanità (1960). Tyto tři hry byly vybrány z toho důvodu, 

že (alespoň dle mého mínění) v nejvyšší míře zachycují „napoletanitu“, které bude věnován 

větší prostor v dalších kapitolách, a proto by teoreticky mohly klást silný odpor při překladu. 

Zároveň bylo zásadní, že byly tyto hry v minulosti již přeloženy do češtiny. 

Třetí kapitola je rovněž rozdělena do tří podkapitol, které jsou dále členěny na menší celky. 

První z nich se věnuje uměleckému směru zvanému Nová neapolská dramatika, do něhož bývají 

řazeni Annibale Ruccello a Enzo Moscato. Text se zabývá primárně otázkami, kdy tento směr 



vznikl, kdo ho tvořil, jaká byla jeho poetika a v jakém smyslu navazoval na umělecký odkaz 

Eduarda De Filippa. Aby práce mohla co nejpřesněji zodpovědět poslední otázku, věnovala 

prostor i individuálnímu vztahu obou mladších dramatiků k Eduardovi a jeho tvorbě. Jedním 

z leitmotivů práce je i již zmíněný pojem „napoletanità“, tedy neapolskost, jíž umělci tvořící 

součást zmíněného směru považovali za zkostnatělou a již se snažili redefinovat. Po přiblížení 

všech těchto otázek práce stáčí pozornost k Annibalu Ruccellovi. V první řadě se věnuje jeho 

životu, zmiňuje například bigotně katolické prostředí, v němž vyrůstal a jež později silně 

ovlivnilo jeho tvorbu (církev a církevní představitelé jsou v jeho hrách nahlíženi velmi 

kriticky), jeho obzvláštní zájem o neapolskou historii, tradice a folklór, jež jsou v jeho dílech 

rovněž velmi přítomné, jeho setkání s Robertem De Simonem, který ho přivedl k hudbě, tolik 

se promítající do jeho dramat, ale i setkání s Enzem Moscatem. Kromě těchto témat a motivů, 

které se v jeho dílech objevovaly a u nichž bylo možné vysledovat pravděpodobné inspirační 

zdroje, se práce zmiňuje i o femminiellech, jimž ve svých textech často dával prostor, či o jeho 

velkém zájmu o média, jež podle něj měla na svědomí devalvaci neapolštiny. S tímto posledním 

tématem neodmyslitelně souvisí i Ruccellův umělecký jazyk, jemuž byl v práci věnován 

patřičný prostor. Následně byl věnován prostor analýze dvou jeho her, Le cinque rose di 

Jennifer a Ferdinando, jež patří mezi jeho nejdůležitější a nejúspěšnější hry a zároveň již máme 

k dispozici jejich český překlad. 

V poslední části třetí kapitoly se pozornost upírá k poslednímu traktovanému dramatikovi 

Enzu Moscatovi. Text v první řadě pojednával o Moscatově pedagogické kariéře a o tom, jak 

se divadlo stalo jeho primární profesí. Dále nebyl opomíjen nezpochybnitelný vliv filozofie a 

poezie, které se ve velké míře otiskly do jeho tvorby. Práce si rovněž všímá i dialektiky 

přízemních a intelektuálních prvků, jež charakterizují jeho poetiku, či jejího zvratu, když se 

Moscato odklonil od narativněji laděné tvorby a nechal do svých textů více pronikat 

zmiňovanou lyriku. Vzhledem k charakteru práce text pojednal i o Moscatově velmi osobitém, 



stylizovaném jazyce, kde je téměř barokní neapolština prokládána jinými světovými jazyky. 

K analýze konkrétních děl byly vybrány hry Pièce noire a Bordello di mare con città. Obě jsou 

považovány za jeho stěžejní hry a obě jsou k dispozici v českém překladu. 

Čtvrtou kapitolou počínaje se práce soustředí na vybrané aspekty teorie překladu, jež jsou 

později aplikovány při rozborech existujících překladů děl moderní neapolské dramatiky. Nejde 

však o samoúčelný odklon pozornosti, kapitola ve velké míře čerpá z doposud získaných 

poznatků a nastoluje překladatelské problémy právě s ohledem na specifika poetik jednotlivých 

autorů. Na začátku kapitoly jsou naznačeny odvěké problémy, s nimiž se překladatelská teorie 

potýká v podstatě od svých počátků, v dalším sledu jsou potom uvedeny stěžejní pojmy, překlad 

konformní a adaptační,1 s nimiž bude ve velké míře pracovat především kapitola následující. 

Po osvětlení těchto pojmů následuje vymezení specifik, jimiž se analyzované texty vyznačují. 

Práce poukazuje na skutečnost, že při jakékoli snaze o jejich převedení do češtiny musí mít 

překladatel na paměti, že se jedná v první řadě o texty dramatické, tudíž se nesmí zapomenout 

na jejich primární roli, tedy že mají sloužit jako podklad pro divadelní inscenaci; zároveň jde 

ale o texty dialektální a vícejazyčné. Po vymezení těchto specifik následuje osvětlení problémů, 

jež z nich pro překladatele vyplývají. Práce se nad všemi těmito těžkostmi pozastavuje a 

konfrontuje je s odbornými radami teoretiků, především Jiřího Levého. Jedním z největších 

problémů se jeví převod dvou (či několika) jazykových rovin do češtiny s ohledem na stylizaci 

divadelní řeči. Poučka J. V. Bečka,2 že níže postavení protagonisté mají hovořit lidovým 

jazykem, a nikoli vulgárně, a ti výše postavení naopak hovorově, je zpochybněna tvrzením Petra 

Sgalla, že hovorová čeština netvoří uvnitř spisovného jazyka souvislou vrstvu.3 Z tohoto 

důvodu je navrženo jiné řešení – které staví do popředí především vertikální funkci jazyka 

oproti té horizontální –, a to převádět neapolštinu do češtiny prostřednictvím její nespisovné 

 
1 Autorem těchto pojmů je Jiří Pelán. PELÁN, Jiří. Překlad konformní a adaptační (na okraj překladu Písně o 

Rolandovi). Souvislosti. 1998, 2. Dostupné z: http://souvislosti.cz/298pel.html. 
2 Citováno dle LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998, s. 195. 
3 Tamtéž, s. 187. 



varianty, obecné češtiny, a standardní italštinu pomocí češtiny spisovné. Tato teze je podpořena 

konfrontací obecné češtiny s neapolštinou a jejich zjevnými funkčními podobnostmi. Práce se 

poté zabývá případem, kdy v originálním textu dochází k míchání jazykových rejstříků, 

v těchto konkrétních dílech k míchání neapolštiny a italštiny. K převodu tohoto fenoménu je 

opět navrženo řešení, konkrétně analogické míchání dvou vrstev jazyka, spisovné a obecné 

češtiny, ke kterému u českých mluvčích (především na území Čech) dochází naprosto běžně.4 

V poslední části této kapitoly se text zabývá obecnějším překladatelským problémem, a to 

kulturním převodem, kde je s odkazem na Georgese Mounina5 kladen důraz na znalost výchozí 

kultury a reálií a jsou zde akcentovány výhody konformního překladu. 

V páté kapitole je věnován prostor analýze již existujících českých překladů těch 

neapolských her, které byly blíže rozebrány v jednotlivých kapitolách věnujících se probíraným 

dramatikům. Analýza se zabývala následujícími překlady: Eduardo De Filippo – Starosta čtvrti 

Sanita (1962) v překladu Jana Makaria, Eduardo De Filippo – Sobota, neděle a pondělí (1974) 

a Eduardo De Filippo – Vánoce u Cupiellů (1981) v překladu Zdeňka Digrina, dále Annibale 

Ruccello – Ferdinand (2004) v překladu Anny Kareninové a Annibale Ruccello – Pět růží pro 

Jennifer (2004)), Enzo Moscato – Pièce noire (Kanária) (2008) a Enzo Moscato – Přímořský 

bordel s městem (2008) v překlad Terezy Sieglové. Při rozboru se práce soustředila především 

na to, jakou překladatelskou strategii jednotliví překladatelé zvolili (tj. jestli konformní, 

adaptační či obě), jak se překladatelé vypořádali s jazykovou mnohovrstevnatostí děl a 

případným mícháním rejstříků v jedné promluvě, či dokonce větě (jestli na ni rezignovali či 

jestli se ji pokusili převést do češtiny a pokud ano, tak jakým způsobem) a do jaké míry se zdařil 

kulturní převod. Text byl bohatě prokládán ukázkami z původních textů i překladů. Práce si ale 

všímala i jednotlivostí, jako je například míra a typ využití jazykových prostředků obecné 

 
4 SGALL, Petr a HRONEK, Jiří. Čeština bez příkras. Praha: Karolinum, 2014, s. 112. 
5 MOUNIN, Georges. Teoria e storia della traduzione. Tradotto da Stefania Morganti. Torino: Einaudi, 1965, s. 

120. 



češtiny či toho, jak si překladatelé poradili s mluvícími jmény či typicky neapolskými 

koncovkami. Mimo jiné se práce zároveň pokouší vyzdvihnout jiné přednosti překladů, či 

upozornit na jejich nedostatky.  

 

  



Závěry práce 

 

Výsledky analýzy provedené v páté kapitoly byly detailněji rozebrány v závěru. Přestože se 

daný vzorek zkoumaných překladů nedá považovat za stoprocentně reprezentativní (jelikož 

českých překladů těchto autorů neexistuje mnoho, ve zvoleném korpusu se opakují stejná jména 

překladatelů a překlady dělí řada let), analýza přinesla několik zajímavých poznatků, z nichž se 

přesto dají vyvodit určité tendence. Na základě rozboru a konfrontace těchto děl bylo zjištěno, 

že všichni překladatelé, tedy jak Jan Makarius, tak Zdeněk Digrin, Anna Kareninová i Tereza 

Sieglová, si k překladu zvolili primárně konformní překladatelskou metodu, ovšem dílčí 

překladatelské problémy řešili i pomocí metody adaptační, což můžeme vzhledem k odporu 

teoretiků k mísení těchto strategií považovat za překvapivý a důležitý výstup. Zároveň tento 

poznatek může poukazovat na občas opomíjenou skutečnost, že mezi překladatelskou teorií a 

praxí často zeje hluboká propast. Co se adaptačních řešení týče, byla preferována taková, u 

nichž docházelo spíše k záměrnému ochuzení lexika a k výběru obecnějšího termínu; naopak 

adaptační řešení, kdy byl čtenář příliš rušivě zničehonic přenesen do českého prostředí, nebyla 

považována za příliš vhodná. Další velmi zajímavé zjištění, které po rozboru vyšlo najevo, se 

týkalo využívaných jazykových prostředků překladů. Tři překladatelé ze čtyř používali v šesti 

překladech ze sedmi jak spisovnou, tak obecnou češtinu, což bylo v závěru, vzhledem 

k jazykové komplexitě původních textů, považováno za velmi pozitivní výsledek. Tito 

překladatelé, konkrétně Jan Makarius, Zdeněk Digrin a Tereza Sieglová, využívali především 

těch nejcharakterističtějších rysů obecné češtiny, za které můžeme (i s odkazem na P. Sgalla a 

J. Hronka) považovat typické koncovky pro adjektiva, typické tvary instrumentálů, protetické 

v, expresivnější lexikum, zkrácené tvary sloves v minulém čase apod. Zdeněk Digrin se 

v překladech navíc odvážil použít v psaných projevech méně typický rys: krátké i namísto 

dlouhého tam, kde je mluvčími vyslovováno. Toto zjištění svědčí o tom, že obecná čeština může 



neapolštinu velmi dobře a funkčně substituovat, a navíc je pro tyto účely překladateli aktivně 

využívána. Nejvěrněji se kombinací obecné a spisovné češtiny podařilo zachytit jazykovou 

složitost a organičnost originálu Zdeňku Digrinovi a Tereze Sieglové (ve dvou pozdějších 

překladech), kteří navíc, přestože ojediněle, ve svých překladech zachovávali i střídání 

jazykových kódů v jednotlivých promluvách, či dokonce větách. Jan Makarius oproti tomu 

zvolil poněkud zjednodušující použití těchto dvou jazykových variant, kdy některým postavám 

vložil do úst obecnou češtinu a jiným češtinu spisovnou, aniž dbal na původní rozvrstvení. Dva 

překladatelé (Makarius a Sieglová) ve svých překladech využívali i takzvaných náznaků, kdy 

v textech občas ponechali nějaké obecně známé italské slovo či sousloví, jako například 

Madonna nebo Mamma mia, což jim v práci bylo spíše vytýkáno, jelikož podobné výkřiky 

mohou jak v čteném textu, tak při přednesu, působit spíše parodicky a mohou ponížit úroveň 

hry nepříznivým vytvářením směšně působících stereotypů. Anna Kareninová na jazykovou 

stratifikaci původního textu naopak úplně rezignovala a rozhodla se celé dílo přeložit jen 

pomocí spisovné češtiny, navíc s archaizačními prvky. Tento překlad vykazoval spoustu 

problematických pasáží. Kromě jazykového ochuzení v něm docházelo (není jasné, čí vinou) 

k cenzuře, syntetizaci či vynechávání (někdy i velmi zásadních) pasáží. Práce se dále v rámci 

analýzy překladů zabývala i velmi specifickým problémem, který je typický pro neapolské 

texty, a to zkráceninami jmen a „neapolskými vokativy“. Tři překladatelé ze čtyř se v šesti ze 

sedmi zkoumaných her poněkud překvapivě rozhodli jak zdrobněliny, tak vokativy v naprosté 

většině případů ponechávat. Pokud se v textu vyskytl tvar jména, který by pro čtenáře mohl být 

vyloženě nesrozumitelný, uvedli bezpříznakovou formu jména, či jméno adaptovali a uvedli ho 

s českou příponou. Nezanechat žádný neapolský tvar jména se rozhodla opět jen Anna 

Kareninová. 

  



Možnosti dalšího bádání 

 

 

Přestože se tato disertační práce zabývala na první pohled poměrně úzce vymezeným 

tématem, domnívám se, že především část věnující se otázkám převodu vícevrstevnatých textů 

a kulturnímu transferu by mohla posloužit jako inspirace pro bádání v rámci jiných jazyků. 

Podobně by, především pro překladatele, mohl jako inspirace posloužit výsledek analýzy 

existujících českých překladů k tomu, aby se ve svých překladech – především tam, kde si to 

žádá originál – nebáli využívat bohatství v podobě obecné češtiny. 
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