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ABSTRAKT: 

Cílem této bakalářské práce je předložit komentovaný překlad textu The Intent to Live autora 

Larryho Mosse. Celá práce je rozdělená na několik částí – samotný překlad a analýzu překladu, 

která obsahuje analýzu originálu, překladatelské problémy a typologii překladatelských 

posunů.  
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ABSTRACT: 

The aim of this thesis is to bring forth translation of the text The Intent to Live of Larry Moss 

and the commentary of the translation. The thesis has several parts – the translation itself and 

the commentary which consists of analysis of the original text, translation problems and 

typology of the translation shifts. 
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I. Text překladu 
 

ÚVOD: 

OBJEVOVÁNÍ SNU 

Když mi bylo jedenáct, jezdil jsem každou sobotu ve strašlivém letním vedru na kole do 

kina El Portal v Severním Hollywoodu, abych viděl první odpolední představení. 5 

Nemohl jsem se dočkat, až budu v chládku uvnitř, až si koupím popcorn a usadím se jako 

vždycky u uličky v polovině hlediště. A jako vždycky sám. Nebyla to žádná tragédie, 

chodil jsem tam rád sám, bylo to dobrodružství. Nikdy jsem nevěděl, co se bude promítat 

a bylo mi to jedno. Byl jsem ve svém světě – ve světě filmu. 

 Jednu takovou sobotu se po filmovém týdeníku a upoutávkách na plátně objevilo 10 

něco nepředstavitelného – Na východ od ráje režiséra Elii Kazana. Ten film na mě 

zapůsobil jako bomba. Jde o příběh osamělého vyvrhele, který zoufale postrádá lásku 

svého otce, příběh chlapce, jehož bratr je vždy ten lepší a jehož matka zmizela. Film se 

rozvíjel a já viděl život toho mladého muže, to hledání, zoufalství, zlomené srdce, zlobu, 

výčitky a zmatek. Ale nesledoval jsem film, sledoval jsem svůj vlastní život. To já byl 15 

ten kluk. Ten kluk, co plakal, vztekal se, byl romantický, slabý, nejistý, pomstychtivý a 

především byl statečný. Když film skončil, celý jsem se třásl. V sále byla zima kvůli 

puštěné klimatizaci, ale já se klepal z jiného důvodu. 

 Z kina jsem vyšel v naprostém šoku, venku mě udeřila teplota asi 40 stupňů 

Celsia a málem jsem omdlel. Právě jsem na plátně viděl cosi jako svůj život, ale nebyl to 20 

můj život, byl to život Johna Steinbecka, Elii Kazana, Jamese Deana, Julie Harrisové a Jo 

Van Fleetové – všech těch skvělých umělců. Celé dny jsem plakal. Každou noc jsem se 

budil. Srdce jsem měl plné, ožil jsem novými nápady a nadějí. Toho rozpáleného dne se 

můj život naprosto změnil. Objevil jsem svůj sen – sen stát se hercem. 

 Znovu mě takhle něco zasáhlo, když mi bylo patnáct, tentokrát to ale bylo 25 

v divadle. Četl jsem v novinách recenzi, ve které stálo, že by si diváci neměli nechat ujít 

velmi silný výkon skvělé newyorské herečky. Autor psal o tom představení tak nadšeně, 

že mě přiměl nastoupit do autobusu a vydat se na dlouhou cestu do centra, abych viděl 

hru A Far Country, v níž hrála hlavní roli Kim Stanleyová. Je to hra o otci psychoanalýzy 

Sigmundu Freudovi a jeho objevu příčin hysterické paralýzy. Na konci druhého dějství 30 

vysvětluje Freud mladé ženě, která nemůže chodit, proč tomu tak je. Tu noc, kdy zemřel 
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její otec, mu totiž nedošla do horního patra domu dát léky, které potřeboval – byla 

unavená a někde hluboko uvnitř si jeho smrt nevědomky přála, aby byla zase volná. 

Seděl jsem v přední řadě a pozoroval, jak Kim Stanleyová zrudla v obličeji, pak najednou 

propukla v pláč tak prudce a silně, že jsem sevřel okraj sedadla. Začala padat opona a 35 

herečka ze všech sil křičela: „Ne, to je lež!“ A i ve chvíli, kdy se opona dotkla podlahy, 

ječela v temnotě dál. 

 Půl minuty nato se v sále rozsvítila světla a celé divadlo jako by se zbláznilo. Lidé 

si překotně skákali do řeči a snažili se ostatním sdělit své dojmy, právě totiž viděli 

skvělou herečku podat výkon, který se nezdál předstíraný, naopak vypadal jako skutečné 40 

životní trauma a to by přece divák neměl sledovat. Přesto jsme tu šanci měli. Zase jednou 

jsem odcházel z představení naprosto omráčený. Hluboce mě zasáhl vývoj té postavy a 

skvělý výkon, který Kim Stanleyová podala. Nejvíc mě ale zajímalo, jak v sobě může 

lidská bytost najít v určitou chvíli tak silné emoce, jako to dělala Kim Stanleyová večer 

co večer. 45 

 Pronásledovalo mě, jak to herci dělají, a chodil jsem proto na všechna 

představení, která se v té době v Los Angeles objevila. A byla jich spousta, protože 

naštěstí tenkrát velcí herci, kteří slavili úspěchy na Broadwayi, objížděli se svými 

představeními alespoň rok celou zem. Sledoval jsem ty úžasné herce a byl jsem 

v rozpacích, protože jsem nemohl pochopit, že při představení dokážou na povel předvést 50 

nádhernou práci s hlasem, pohyb a živelnost a vydat ze sebe tak silné pocity. 

 Když mi bylo devatenáct a začínal jsem životní pouť studenta herectví, navštívil 

jsem muzeum umění ve Washingtonu D.C. Vůbec poprvé jsem se do muzea vydal sám, 

abych si prohlédl obrazy a, jak jsem procházel sbírkami impresionistů, zastavil jsem se 

před jedním Van Goghem, prvním, kterého jsem v životě spatřil na vlastní oči. Zůstal 55 

jsem stát jako přikovaný. Byl to obraz chalupy, kolem které se vinul vratký plot. 

Překvapilo mě, že každá plaňka toho plotu byla vyvedena v jiném odstínu hnědé, od té 

nejsvětlejší béžové až po tmavě hnědou skorou černou. Svým způsobem mě ten obraz 

probudil. Musel jsem tam zůstat. Zdálo se mi, že plot ožil svou vlastní energií a, jak jsem 

pochopil až později, volbami umělce – tím, jak do něj Van Gogh vtiskl své vnímání 60 

světla a stínu, Van Goghova interpretace vystižená barvami, texturou a formou. Jeho 

„obyčejný“ plot pro mě představoval příběh o přeměnách, jemnosti a smělosti. Tušil 

jsem, že to, na co jsem se díval, silně souvisí s hraním, ale roky mi trvalo, než jsem 

pochopil jak přesně. 
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 V té době se pro mě staly hudba, divadlo a literatura vykoupením, tekly mi žilami 65 

jako krev, staly se smyslem mého života. Cítil jsem obrovské emoce, nesmírnou touhu, 

ale nevěděl jsem, jakým způsobem bych měl vyjádřit drama, které se uvnitř mě 

odehrávalo. Začínal jsem tehdy studovat hlasové techniky, tanec, hraní, analýzu scénáře a 

také zkoumat svůj vlastní vnitřní svět. Byl jsem posedlý učením. Musel jsem znát 

odpovědi na všechny své otázky o hraní. Po tolika letech, kdy můj život ovládal zmatek, 70 

kdy jsem tolikrát chyboval a vyhýbal se zodpovědnosti, jsem konečně pochopil, že na 

všechny moje palčivé otázky o herectví i o životě existují odpovědi. 

 Rád bych, aby vám tato kniha pomohla na vaší herecké pouti. Vložil jsem do ní 

důležité techniky a užitečné tipy, které jsem se naučil a které dvaatřicet let předávám 

jiným jako učitel a instruktor herectví. Mnohé tyto rady dopomohly spoustě mých 75 

studentů k velmi úspěšné kariéře. Ať už jste začátečníci nebo pokročilí herci, chtěl bych 

vám dát základní nápady, které můžete ve svém tréninku použít a to třeba hned, jako 

byste byli v mém kurzu a přímo bychom spolu pracovali. Některé tyto nápady jsou 

jednoduché, jiné komplikovanější. Čtěte tuto knihu pomalu a donuťte se dělat všechny 

úlohy, které vám zadám. Přečtěte si hry a shlédněte filmy, které zde používám jako 80 

příklady. A plňte úkoly, které vám dám – pořádně, jak jen můžete. Slibuji, že se vám to 

vyplatí. 

 Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem se o hraní naučil, je fakt, že se vám 

nikdy nepodaří oddělit váš život od umění, které vytváříte. Z toho důvodu se s vámi 

podělím i o své životní zkušenosti a to, co mě naučily o vysokých cílech, o sebedůvěře a 85 

o tom, že nesmíte dovolit nikomu – ani sami sobě – aby stál v cestě vašemu snu. V 

druhé kapitole se dozvíte, že tohle bude vaším řídícím úkolem. 

 Opravdu velcí herci jako James Dean nebo Kim Stanleyová na plátně nevypadají, 

že hrají, oni své role skutečně prožívali. Proto jsem tuto knihu pojmenoval Odhodlání žít, 

ne Odhodlání hrát. Můžete si být jistí, že jste ve společnosti velkých herců, když v kině 90 

nebo v divadle zapomenete, že sedíte v publiku a sledujete fikci, a místo toho prožíváte 

příběh s jeho postavami. Chci vám předat, co jsem se naučil o prožívání herecké role. 

Velmi důležitou částí zde je interpretace a s tím právě, jak jsem pochopil, souvisí Van 

Goghovo pojetí toho plotu. Plaňkový plot není jenom plot – ne pro umělce. Protože 

tenhle umělec si řekne: „Přivedu ten plot k životu tak, jak ho vidím já, pomocí různých 95 

odstínů barev, namaluji ho překypující energií, emocemi a příběhem.“ To přesně děláme 

i my jako herci, když přivádíme k životu scénář. 
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 Chci vám říct i jiný osobnější důvod, proč jsem tuto tak tuto knihu pojmenoval. 

Když jsem byl mladý herec, byl jsem plný negativních pocitů vůči sobě i svému životu. 

A učinil jsem rozhodnutí nezničit sám sebe, ale pokusit se tu bolest, která mě občas 100 

drtila, vyléčit. Jinými slovy jsem se rozhodl žít. A jednou z věcí, která mi pomohla, bylo 

naučit se hereckému řemeslu. 

 Na začátku mě mé okolí příliš nepodporovalo. Můj první učitel divadelního zpěvu 

mě před celou třídou obeznámil s tím, že mám nejhorší hlas, jaký kdy slyšel. Není nutné 

říkat, jak strašné ponížení to pro mě bylo. Můj první učitel herectví Sanford Meisner mi 105 

řekl, že nemám pražádnou schopnost přirozeně hrát nebo reagovat. Ale touha hrát byla 

silnější než pocit ponížení, tak jsem studoval dál a trénoval hlas dvě až čtyři hodiny 

denně. Syrový talent, který se schovával někde ve mně pod povrchem a já ani nevěděl, 

jak s ním pracovat, se konečně ukázal, když mi bylo dvacet. Tehdy v podstatě začala 

moje herecká kariéra a dosáhl jsem jednoho snu – účinkovat na Broadwayi. Pořád na 110 

mně bylo co formovat a stále jsem se učil, ale už jsem si osvojil tolik techniky, aby mě 

mohli považovat za profesionálního herce na volné noze. 

 Občas tušíme, že v sobě máme dar, který ostatním nemůžeme předat, protože 

nevíme jak nebo se stydíme ten dar ukázat. Máme v sobě přirozené nadání, které se tu a 

tam projeví, třeba i úžasným způsobem, chybí nám ale technika a proto nevíme, jak 115 

s tímto darem důsledně pracovat, abychom dosáhli maxima. Prostě nám chybí vzdělání, 

jak odvést hereckou práci po technické stránce – ať už máme chuť nebo ne, jsme 

vyděšení, příliš bázliví nebo emočně zablokovaní. Tohle všechno jsem zažil sám, takže 

přesně rozumím, čím si člověk musí projít. Je to cesta, po které stále ještě kráčím. Pevně 

doufám, že vás tato kniha inspiruje, že se jí budete řídit a plně se oddáte hereckému 120 

řemeslu. Snad vám dá víru, že pokud vytrváte a budete řemeslo milovat, stanou se z vás 

herci, kteří na jevišti i obrazovkách skutečně žijí. 

 Pokud se tak stane, ovlivníte možná životy dalších lidí způsobem, jaký jste si ani 

neuměli představit. Na jednom půlnočním promítání filmu E.T. od Stevena Spielberga 

jsem sledoval naštvaného osamělého teenagera, který se posadil do řady přede mnou, 125 

zabořil se do sedadla a pohrdavě civěl na plátno. Sálala z něj tak negativní energie, že 

jsem si chtěl přesednout, ale kino už bylo plné. Když film začal, ten kluk se pořád na 

svém sedadle hlasitě vrtěl, ale za chvíli už se ani nehnul. Viděl jsem, jak se jeho výraz 

mění – od přezírání po pobavení, překvapení, úžas a nakonec k naprosto neskrývanému 

pláči. Hned jak se objevily závěrečné titulky, vyběhl z kina, styděl se, že ho to tak dojalo. 130 

Nechtěl, aby kdokoliv viděl, jak je ve skutečnosti zranitelný. Stejně zranitelný jako jsem 
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byl já, když jsem v jedenácti letech sledoval Jamese Deana. Toho může dosáhnout naše 

práce: znovu dáváme lidem naději, že se věci změní, rány se zahojí, že si lidé odpustí a 

zavřená srdce se zase otevřou.  

 

 

 

1. DANÉ OKOLNOSTI: 135 

STAVĚT OD ZÁKLADŮ 

Před osmnácti lety uspořádalo několik mých známých večeři, kde mě chtěli představit 

slavné učitelce herectví Stelle Adlerové. Bylo to malé setkání na úrovni, na které se 

všech osm účastníků pečlivě obléklo, Stella si ale dala záležet nejvíc. Přišla v rudých 

večerních šatech a svůj typicky hluboký výstřih ozdobila drahými šperky. Se Stellou 140 

jsem se setkal už na jejích přednáškách analýzy scénáře, kam jsem chodil tři roky. Ale 

bylo tam přibližně pětasedmdesát a víc studentů a v hodinách mluvila jen ona, takže jsem 

tušil, že si mě pamatovat nebude. 

 Až na počet osob se ta večeře od jejích přednášek příliš nelišila a já jsem zase 

jednou mlčel. Když se Stella rozpovídala o Georgi Bernardu Shawovi a Henriku 145 

Ibsenovi, všichni kolem jí viseli na rtech, a to byli mnozí stejně slavní jako ona. Bylo mi 

určeno místo po její pravici. Když jsme se všichni usadili, najednou se ke mně otočila a 

panovačně se ptá: „Čím se živíte, mladý muži?“ „Jsem učitel herectví.,“ řekl jsem. Na 

chvíli jí v očích zaplálo a pak se vyzývavě zeptala: „A co přesně učíte?“ A já skoro 

nesměle odpověděl: „Tři roky jsem chodil na váš předmět analýzy scénáře a doufám, že 150 

budu moct studentům předat něco z vědomostí a technik, které jsem se od vás naučil.“ 

K mému překvapení mě Stella chytila za ruku, upřeně se mi podívala do očí a zaníceně 

vyhrkla: „Nenechte ty myšlenky zemřít! Zapřísahám vás, předávejte je dál.“ Pak sklonila 

hlavu a rozplakala se. V této chvíli začali slzet všichni u stolu, včetně mě. A tak nás tam 

osm lidí z herecké branže vzdychalo s hlavami ve zbytcích kuřecího na talířích a s plným 155 

nosem jsme huhňali, jak moc pro nás znamená láska k hraní a co bychom chtěli, aby 

přinesla dalším generacím. Touto knihou částečně plním slib, který jsem Stelle dal. 

 S výukou herectví začneme od základu a základem je analýza scénáře. 

V určitém smyslu se analýza scénáře podobá postupům, které používá detektiv, 

aby vyřešil případ. Stejně jako se detektiv učí pozorovat a chápat životy lidí zapletených 160 

do případu (jejich minulost, vztahy, chování, motivy), tak naučím já vás pozorovat a 
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chápat životy postav ve scénáři. Ukážu vám, jak je vnímat jako skutečné lidi. To vám 

umožní odhalit dynamiku celé hry nebo filmu. Přesně pochopíte pohnutky své postavy i 

ostatních postav i co hýbe celým příběhem. 

 Jestli máte pocit, že tohle je jen rozumové cvičení, ujišťuji vás, že u všeho v této 165 

knize jde o víc než o racionální myšlení. Všechno, co vás o herectví učím, má jen jeden 

cíl: vyburcovat vaše emoce a chování tak, abyste podali živý, nezapomenutelný výkon, 

který diváky strhne. Takže když mluvím o tom, že máte použít rozum, v podstatě říkám, 

abyste ho použili k okysličení vašich emocí a představivosti. Víte, jak to vypadá, když 

rozpouštíte jedlou sodu ve vodě? Nevznikne hned čirá tekutina. Sklenice je plná 170 

bublinek, které stoupají, naráží jedna do druhé, jsou plné energie, jsou živé. A to je 

podstata všeho, co se vás snažím naučit – nechci, abyste hráli, chci, abyste žili. 

 Pro všechno, co vám autor ve scénáři říká o vaší postavě a situaci, ve které se 

postava nachází, se používá termín dané okolnosti. Dané okolnosti jsou fakta, nejsou to 

informace, o kterých lze polemizovat. Jinými slovy, jsou nevyvratitelné. Jsou základem, 175 

na kterých stavíte své tvůrčí volby a jedině od nich můžete začít. Později budeme mluvit 

o interpretování postavy, ale fakta jsou fakta a nesmíte je přehlížet. 

 Možná se vám to zdá jasné, ale viděl jsem herce, kteří zapomněli, že jejich 

postava má podle scénáře rýmu, nebo právě vstoupila na scénu z vánice a nebo že se 

právě dozvěděli, že jejich matka má smrtelnou nemoc – zapomněli přesně takovou danou 180 

okolnost, která by měla zabarvit váš výkon v dané scéně od chvíle, kdy do ní vstoupíte. 

 Scénář popisuje i činy a jednání vaší postavy a i ty patří do daných okolností. 

Všechno, co vám scénář říká o vaší postavě nebo o tom, co vaše postava dělala před 

začátkem děje, je součástí jejích daných okolností. 

 Proto je tak důležité přečíst si text. A číst ho znovu a znovu, dokud vám v něm 185 

není všechno jasné. Slyšel jsem některé herce říkat: „Já to ani nečetl celé, jen ty scény, ve 

kterých jsem.“ To je podle mého názoru nezodpovědné a arogantní, protože dané 

okolnosti jsou nedílnou součástí práce a bez nich nemůžete podat plný výkon. 

 Dám vám několik příkladů daných okolností, abych tyto myšlenky objasnil. 

Začnu u jedné z nejslavnějších her historie – Hamleta. Na začátku hry nám Shakespeare 190 

řekne, že Hamletův otec zemřel a Hamlet se tedy vrací zpět do Dánska, aby oplakával 

svého otce a byl se svou matkou Gertrudou. Ta se s šokující rychlostí provdala za bratra 

mrtvého krále, Claudia. V poslední scéně prvního aktu prozradí duch mrtvého otce 

Hamletovi, že ho zavraždil právě Claudius, a žádá, aby ho Hamlet pomstil. Duch také 

Hamletovi řekne, že Gertruda nese stejně jako Claudius část viny, je ale zcela otevřeno 195 
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interpretaci, zda věděla o vraždě, nebo jen vilně toužila po Claudiovi. Právě tato nejistota 

znamená pro Hamleta další muka. Podle ducha se má Hamlet pomstít Claudiovi, 

Gertrudu má ale přenechat nebesům nebo jejímu vnitřnímu zmatku. Pokud hrajete 

Hamleta, pak nejsou okolnosti smrti vašeho otce, okolnosti vašeho návratu, ani duchova 

návštěva nebo jeho vzkaz informace, o kterých lze polemizovat. Hamletův otec není 200 

mrtvý jen možná, ani se Hamlet nevrátil do Dánska, protože si chce vzít svou lásku 

Ofélii, nebo že by chtěl slavit kvapnou svatbu matky a strýce. Smrt Hamletova otce, 

Hamletův žal, zjevení ducha a jeho žádost o pomstu Claudiovi i Gertrudin nevhodně 

malý zármutek jsou fakta, to jsou dané okolnosti. 

 Váš výkon musí být založen na daných okolnostech – podkladech, které vám 205 

autor dává, co si k tomuto základu přidáte, už je vaše konkrétní interpretace. Rozhodnete 

se, že váš Hamlet bude rozčilený a agresivní, nebo utlumená, ztrápená postava, co 

nenávidí samu sebe? Nebo obojí? Text, který nám Shakespeare vložil do rukou, nám 

umožňuje tyto i jiné interpretace. A interpretovat je hercova práce. Ale základní fakta 

scénáře měnit nemůžete a pokud je budete ignorovat, rozpadne se váš výkon a hra nebo 210 

film tím pádem nebudou dávat smysl. 

 Před pár lety předváděli dva mladí herci u mě ve třídě jednu z posledních scén 

Čechovova Racka. V této scéně prosí mladý spisovatel Treplev herečku Ninu, do které je 

léta nešťastně zamilovaný, aby přijala jeho lásku. Ona ho krutě odmítne a vášnivě se před 

ním vyzná z lásky k jinému muži, Trigorinovi, úspěšnému spisovateli, kterému Treplev 215 

závidí. V tu chvíli začal herec hrající Trepleva herečku v roli Niny bít a vláčet ji po 

místnosti. Zaskočená herečka velmi rychle deklamovala svůj poslední monolog, aby se 

zachránila. Po této promluvě, jak je dáno ve scénáři, Treplev spálil všechno, co kdy 

napsal, přiložil si k hlavě zbraň a zabil se.  

 Když jsem je hodnotil, zeptal jsem se toho herce, čím v textu by podložil svoji 220 

volbu agresivního chování vůči Nině těsně před tím, než si prožene kulku hlavou. 

Hercova odpověď mě překvapila: „Už mě unavuje vidět, jak Trepleva hrají jako oběť. 

Chtěl jsem tu hru oživit.“ 

 Upozornil jsem toho herce, že celou hru zabil a to právě tím, že odmítl přijmout 

dané okolnosti své postavy. V této části hry Čechov nevkládá Treplevovi do úst nic, čím 225 

by vyjadřoval hněv nad ztrátou lásky. Treplev v sobě tu přílivovou vlnu emocí dusí. A 

navíc je Nina napsaná tak, že necítí sílu Treplevovy bolesti. Kdyby Treplev vyjádřil svůj 

vztek vůči ní agresivně, ona by na to nějak reagovala, a to jí žádná řádka textu nedovolí. 

V této scéně Treplev pouze odhalí zranitelnou lásku, potřebu a bezmoc. Kdyby byl tak 
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jednoduše schopen Ninu fyzicky napadnout a přímo tak ventilovat svůj hněv, možná by 230 

nemusel zničit všechno, co napsal, a možná by se nestřelil do spánku. 

 Čechov tu roli napsal tak, že Treplev je oběť. Je obětí narcistického nezájmu své 

matky, což v něm vyvolává pocity neschopnosti. To je daná okolnost. Proto si Treplev 

vybral Ninu, která je stejná jako jeho matka v tom, že také nevidí Treplevovy klady a 

nedokáže si ho vážit. Právě tento nesnesitelný pocit, že je neviditelný očím těch, jejichž 235 

lásku potřebuje, ho donutí se zničit. Ten mladý herec u mě ve třídě se snažil o to, aby 

jeho volby byly kreativnější, a možná že měl i vnitřní potřebu ten hněv vyjádřit, ale pro 

tuto scénu zvolil zcela nepřiměřený a škodlivý způsob. Jeho vlastní touha po kreativitě a 

sebevyjádření ho zcela zaslepila vůči potřebám hry. 

 Čechov dal Treplevovi prostor být k Nině agresivní, když ho odmítne poprvé na 240 

začátku hry. Ale čím je Treplev starší, tím víc se uzavírá do sebe a vnitřně se dusí a ničí. 

Aby člověk zahrál Trepleva správně, musí rozumět daným okolnostem, které vycházejí 

z hloubky Čechovova porozumění lidské psychologii. Čechov to chápe tak, že 

Treplevovy sebevražedné sklony jsou vlastně hněv obrácený dovnitř. Pokud budete hrát 

Trepleva, musíte chápat jeho chování, jeho interakci s Ninou a jeho úhel pohledu na 245 

život. To vše je konkrétně vyjádřeno v textu. 

 Čechov nám od začátku hry jasně dává najevo, že pro Trepleva je svět frustrující 

a chladné místo plné klamu a že jeho jedinou šancí na štěstí je uspět jako spisovatel a 

získat lásku Niny. Tyto sny mu ale bolestně unikají. Podívejte se, kolik daných okolností 

se o Treplevovi dozvíme v první scéně, kde se objeví. Říká svému strýci Sorinovi: „Má 250 

matka mě nemá ráda. A proč taky! Chce se jí žít, milovat, nosit světlé blůzičky, ale mně 

je pětadvacet a neustále jí připomínám, že už není mladá. Když tu nejsem, tak je jí teprve 

dvaatřicet, ale v mé přítomnosti třiačtyřicet a za to mě nenávidí.“ Jen v této promluvě 

nám Čechov dává kontext Treplevova pohledu na život: je nemilovaným synem matky, 

která si přeje, aby neexistoval. 255 

  A Treplev popisuje dál své ponížení a porážky: „Někdy prostě pociťuju egoismus 

obyčejného smrtelníka; bývá mi líto, že má matka je známá herečka, a zdá se mi, že 

kdyby byla obyčejná žena, byl bych šťastnější. Strejdo, jaká situace může být zoufalejší a 

trapnější: stávalo se, že u ní seděli na návštěvě samí slavní lidé, herci a spisovatelé, a 

mezi nimi jenom já jsem byl nula...“ Jeho matka, která je na tom finančně dobře, ho 260 

odmítla podporovat: „Odešel jsem ze třetího ročníku univerzity z důvodů, za něž, jak se 

říká, redakce nenese odpovědnost,“ vysvětluje Treplev, „nemám žádné nadání, v kapse 

ani pětník,“ Také se cítí být sociálně níže postavený: „A podle osobního průkazu jsem 
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kyjevský občan. To je můj společenský statut. Můj otec totiž byl kyjevský občan, ačkoliv 

byl taky známý herec.“ Treplevův otec – který, jak se dozvídáme, je mrtvý – zvládl 265 

vystoupat společensky výše díky svému hereckému talentu, ale Treplev sám o sobě říká, 

že talent nemá žádný. Později dodává: „A když mi tedy v matčině salonu všichni ti herci 

a spisovatelé věnovali svoji blahosklonnou pozornost, tak se mi zdálo, že svými pohledy 

přeměřují, jak veliká jsem nula – dovtípil jsem se a trpěl jsem tím ponížením.“ 

V několika málo větách nám Čechov říká téměř vše, co je potřeba vědět o Treplevově 270 

životním úhlu pohledu. 

 John Malkovich prý jednou řekl, že pochopit to, jak vidí jeho postava svět, mu 

napovídá, jak zahrát všechny scény. Někdy je životní postoj vaší postavy v textu 

vyjádřen jasně, jako u Trepleva, jindy musíte z textu pracně kusé informace vybrat a 

z nich pak její postoj skládat. Musíte text pečlivě studovat: zjistit si minulost vaší 275 

postavy, jak s postavou zachází ostatní, jak na to reaguje ona a jak jedná – nejen co říká, 

ale jak jedná -  a z toho jste schopni určit, že na svět nahlíží určitým způsobem. V tomto 

smyslu je životní postoj vaší postavy součástí, a to neoddělitelnou součástí, jejích daných 

okolností. 

 Ve filmu Jamese Brookse Lepší už to nebude je danou okolností, že Melvin Udall 280 

(Jack Nicholson) trpí obsedantně-kompulzivní poruchou a celý svět vidí skrze tuto 

nemoc. Tohle není má psychoanalýza Melvinovy postavy, tento fakt několikrát zmiňuje 

jasně a často velmi zábavně samotný scénář. Poprvé, kdy se Melvin objeví na scéně, jde 

ustrašeně po ulici do své oblíbené restaurace a zoufale se snaží vyhnout kolemjdoucím a 

zabránit tomu, aby se dotkli oni jeho nebo on jich (říká: Nesahat!). Také se pokouší 285 

nešlapat na praskliny v chodníku. V restauraci netrpělivě čeká na jeden konkrétní stůl, 

kde vždy sedí, a na jednu jedinou číšnici – Carol Connellyovou (Helen Huntová) – která 

ho obsluhuje vždycky. Osloví osoby sedící u stolu, který chce, a uráží je řečmi o tom, že 

mají velké nosy a jsou Židé tak dlouho, dokud neodejdou. Takže danou okolností této 

scény je, že muž středního věku trpící obsedantně-kompulzivní poruchou, který přijde do 290 

restaurace, chce svůj stůl a svou servírku, u jeho stolu ale sedí někdo jiný a on potřebuje, 

aby všechno vyhovovalo jeho vnitřním potřebám, jinak by se necítil bezpečně a začal by 

ze strachu hystericky jančit. Součástí jeho jednání je i to, že pokud se cítí frustrovaný 

nebo vystrašený, uráží jako důsledek své poruchy všechny kolem sebe. 

 Carolinou danou okolností je fakt, že je matka samoživitelka, pracuje jako 295 

servírka a všechen svůj čas věnuje péči o syna trpícího nebezpečnou formou astmatu. 

Není pro ni nic přednějšího, nemá jiný život než tenhle. Už Melvina obsluhovala 
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nespočetněkrát a zná ho. V úvodní scéně Carol Melvina varuje, aby se choval slušně, a 

zároveň ho chrání před nasupeným manažerem restaurace, který ho chce vyhodit. 

 Carolin úhel pohledu není ve scénáři zadán tak jasně jako Melvinův, ale stále ho 300 

lze z textu vyčíst. I když má těžce nemocného syna a skromné finanční prostředky na 

péči o něj, ve scénáři nám to, jak jedná s ostatními číšníky a číšnicemi a s Melvinem, 

říká, že je srdečná, má skvělý smysl pro humor a velkou dávkou trpělivosti. Takže 

součástí daných okolností této postavy je fakt, že je to pozitivní člověk, nenosí své 

problémy napsané na čele, je to bojovnice a na situaci, ve které se nachází, najde 305 

vždycky něco dobrého. 

 Když jsem s Helen Huntovou pracoval na přípravě pro tuto roli, přišla s několika 

úžasnými nápady, jak interpretovat Carolinu postavu, o tom ale více v kapitole Hercovy 

volby. Znovu musím zdůraznit, že všechna dobrá rozhodnutí vychází z daných okolností 

– z faktů, která vám předá autor ve scénáři. 310 

 Následující cvičení často zadávám hercům při přípravě role. Když stráví 

informace ze scénáře, požádám je, aby vyjádřili životní úhel pohledu svých postav tímto 

způsobem: „Jmenuji se (jméno postavy) a svět je pro mě (šest popisných slov nebo 

frází).“ Například, pokud jste Melvin v Lepší už to nebude, mohli byste říct: „Jmenuji se 

Melvin Udall a svět je pro mě děsivé, zlomyslné, nespravedlivé a zoufalé minové pole, 315 

kde musím bojovat o svůj holý život. Vše ve svém životě musím mít pod kontrolou tak, 

aby svět nepropukl v totální chaos, kde mě všechny ty bakterie sežerou.“ Takhle se 

Melvin projeví na začátku příběhu. Do každého scénáře musíte vstoupit s jasným 

vědomím toho, kdo jste, proč tam jste a co všechno máte už za sebou. 

 Během první větší scény, kde se v muzikálu Chicago objeví Roxie Hartová, má 320 

Roxie (Renée Zellwegerová) sex se svým milencem v ložnici, kde obvykle spí se svým 

mužem. Proč? Protože chce být slavnou zpěvačkou a domnívá se, že jí její milenec může 

zařídit práci v showbyznysu. Nejde s ním do postele jen proto, že ji přitahuje: danou 

okolností je, že po něm chce, aby jí pomohl v kariéře. 

 Doufá, že mění sex za kariéru, ale když se na ni její milenec vykašle, zastřelí ho. 325 

Pokud hrajete Roxie a myslíte si, že jdete s tím mužem do postele jen proto, že je sexy, 

pak celá ta scéna nebude fungovat – to, že ho zastřelíte, nebude dávat smysl. Zabijete ho, 

protože vám lhal: nic pro vaši kariéru neudělá, ani nemá ty konexe, o kterých mluvil. 

Navíc vás fyzicky zraní a poníží, když na něj uhodíte, že lhal. Vy v roli Roxie proto cítíte 

své nejhorší obavy: pro ostatní jste neviditelní a zbytečně jste se nechali zneužít. Proto 330 

vezmete manželovu zbraň a svého milence zastřelíte. 
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 Takže dané okolnosti na začátku scény jsou, že váš milenec je naživu, na konci té 

scény je danou okolností, že je váš milenec po smrti a to vaší rukou, zatknou vás, protože 

váš muž vás hloupě prozradí, detektiv vás posadí přímo do vězení a nejspíš vás brzy 

oběsí za vraždu. Jak vidíte sami, dané okolnosti se pro vaši postavu neustále mění a je 335 

nutné si pečlivě uvědomit měnící se situaci. 

 Roxie netuší, že ho zabije, dokud jí on neřekne, že ji jen chtěl svést, že vůbec 

neměl v úmyslu jí pomoct, protože potřebné kontakty v showbyznysu stejně nemá. Když 

na něj Roxie kvůli tomu tlačí, praští ji a srazí na podlahu. Výkon Renée Zellwegerové 

oživuje to, že ona nepředjímá své zklamání ani ponížení a už vůbec ne vražedné úmysly 340 

– na začátku scény je Roxiin život pohodička, míří přímo na vrchol. Renée reaguje na 

měnící se fakta minutu od minuty, jak se scéna odvíjí. 

 

Když studujete scénář, napište si dané okolnosti postupně u všech scén. Klaďte si 

následující otázky: 345 

   

  Kde se scéna odehrává? 

  Kdo ve scéně vystupuje? 

  Co ví má postava o ostatních postavách v této scéně? 

  Jaký je můj emocionální vztah k nim? 350 

  Co o mně říkají ostatní postavy? 

Je to podle informací ve scénáři pravda? 

Co z toho, co já jako postava o sobě vím, je v této scéně relevantní, když 

se v ní objevím (má minulost, mé postoje)? 

Co má postava v průběhu této scény doslova dělá? 355 

Co v ní dělají ostatní? Jak se ke mně chovají? 

 

Když takhle projdete celý scénář a napíšete si všechny informace, které se z něj o své 

postavě dozvídáte, budete mít seznam daných okolností vaší postavy a uvidíte, jak se 

mění v průběhu příběhu. 360 

 Tohle všechno je domácí úkol, tato slova ode mě budete slýchat často. Když už 

scénu hrajete, zapomenete všechno kromě specifických potřeb a úhlů pohledu vaší 

postavy na začátku každé scény. Všechna tato cvičení děláme, abychom svému výkonu 

dali vnitřní strukturu a konkrétnost, ale když už hrajeme, musíme zapomenout, co víme – 

tím myslím, že musíme být nevinní, dokud nejsme konfrontováni s novými událostmi. 365 
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Nevnášejte do scény něco, co vaše postava ještě neví. Když jednáte minutu od minuty, 

měly by vás tyto události překvapovat a dát vám šanci reagovat spontánně. To vaši 

postavu oživí. 

 Chtěl bych říci, že zde používám slovo postava ve smyslu postava ve hře, ale 

mám na mysli lidskou bytost, osobu. Nevytvářejte si od své postavy zbytečný odstup tím, 370 

že o své roli budete přemýšlet jen jako o postavě, pokud vám toto slovo neevokuje osobu 

z masa a kostí. 

 Když analyzujete scénář, všimněte si, že vaše postava ne vždy říká to, co dělá, a 

zapište si tento fakt jako součást daných okolností. Například v jedné scéně může 

postava, tedy osoba, říct: „Nemiluju tě a nikdy tě milovat nebudu.,“ a v následující scéně 375 

může tato žena muže, kterému to právě řekla, vášnivě líbat. Pamatujete si na film 

Normana Jewisona Pod vlivem úplňku se skvělým scénářem Johna Patricka Shanleyho? 

Když Ronny Cammareri (Nicholas Cage) řekne Lorettě Castorini (Cher), že ji miluje, 

ona mu dá facku a řekne mu, aby se z toho vyhrabal. Ale o chvilku později mu padne do 

náruče. Pokud hrajete Lorettu a berete svoji postavu doslova, nepochopíte, co skutečně 380 

cítí. To poznáte z toho, jak skutečně jedná: políbí ho. Postavy, stejně jako skuteční lidé, 

říkají spoustu věcí, ale rozumíme jim především díky jejich jednání, proto jsem již dříve 

zdůrazňoval, že je potřeba definovat úhel pohledu vaší postavy pomocí toho, co dělá, ne 

nutně pomocí toho, co říká. 

 Specifický způsob, jakým oživíte svou postavu – vaše volba pohybu, hlasu, 385 

rozsah a hloubka vašich emocí, váš rytmus a tempo, výběr prostředků pro přednes 

autorova textu, barva a odstín vašeho výkonu – to všechno je součástí vaší interpretace, 

ale dané okolnosti jsou vždy stejné, ať už tu roli hraje kdokoliv. 

 Když mi bylo devatenáct, byl jsem v publiku vůbec první předpremiéry hry 

Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virginie Woolfové?, v níž hráli nadějná herečka a lektorka 390 

herectví Uta Hagenová a Arthur Hill. Hra začíná scénou, kde se Jiří a Marta, pár sezdaný 

již dvacet let, vrací pozdě v noci – ve dvě ráno – domů z oslavy pořádané Martiným 

otcem. Ten je děkanem univerzity, kde Jiří učí. Jiří si myslí, že půjdou spát, ale Marta 

pozvala na návštěvu mladý pár Nicka a Drahunku, které na oslavě potkala. To jsou dané 

okolnosti první scény. Ale nejsou to jediné dané okolnosti. 395 

 Marta je zklamaná a rozčilená na Jiřího, protože se Jiří na té oslavě příliš nebavil 

s ostatními (říká: „Sledovala jsem tě na té tátově oslavě a tys tam nebyl.“) To je její 

postoj k manželovi: je zklamaná a proto agresivní („Ježíši Kriste,“ řekne, když vstoupí 

do domu, „to je ale díra!“) Jiřího úhel pohledu je ten, že chce jít spát protože jsou oba 
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opilí a na párty ho to nebavilo (další daná okolnost). Když Jiří zjistí, že k nim Marta 400 

někoho pozvala, rozzlobí se. Začne fňukat, stěžovat si a sarkasticky na Martu dorážet, 

nakonec odmítne její smyslné flirtování a tím tu noc začíná mezi nimi válka. 

 Jiří Martu rád irituje, protože je na ni stejně naštvaný jako ona na něj. To ale 

neznamená, že by k sobě nebyli připoutáni potřebou a svou specifickou definicí lásky. 

Jedním z velkých problémů jejich manželství, jak tato scéna ukáže, je fakt, že Marta je 405 

tatínkova holčička a někde uvnitř touží po tom, aby ji Jiří vysvobodil z emočního incestu, 

který z ní léta činil poznamenané dítě. Je rozčilená, že Jiří není dostatečně silný, aby byl 

na škole jejího otce úspěšný a tím ji zachránil. Chtěla, aby Jiří mířil vysoko, a léta ho 

trestala za jeho neúspěchy a slabosti. To jsou součásti daných okolností této hry a také 

základy pro postoje postav a jejich interakce v první scéně. 410 

 Marta mluví velmi hlasitě. Jak to vím? Říká mi to scénář. V jedné části hry říká 

Jiří Martě: „Aspoň na všechny neječím“. Marta se musí očividně projevovat dost nahlas, 

aby mohl Jiří používat výraz „ječet“. Hra mi taky říká, že Marta má důvody, proč mluví 

tak hlasitě. Pokouší se tak bránit Jiřího útokům ostrým jak břitva, kterými se ji snaží 

zranit a porazit v jejich surové hře. 415 

 Pokud hrajete Jiřího nebo Martu, musíte si být těchto faktů od chvíle, kdy vejdete, 

vědomi, musíte být jako štěkající se pár po dvaceti letech přesvědčiví – a z analýzy celé 

hry, ne jen několika scén, musíte pochopit, jaké problémy jsou za jejich hádkou. Do 

okolností patří i historie jejich imaginárního syna, „kluka“. 

 Zažil jsem zajímavou lekci, když jsem se o 40 let později účastnil jevištního čtení, 420 

kde si Uta Hagenová zopakovala roli Marty a skvělý Jonathan Pryce jí sekundoval jako 

Jiří. V průběhu první scény tohoto představení k sobě Marta a Jiří přistupovali s takovou 

samozřejmostí, že se na sebe sotva podívali, ale měli mezi sebou i humornou a zvláštní 

náklonnost. Jiří a Marta se i zde na sebe zcela jistě zlobili, ale většinu té scény se zdálo, 

že se baví, až do chvíle, kdy Jiří odmítne Martin sexuální návrh, v tu chvíli Marta 425 

zaútočí. Přivedli k životu konflikt páru po dvaceti letech – jeho dané okolnosti – ale 

udělali to po svém. V první produkci na Broadwayi, kterou jsem viděl, měla Uta 

Hagenová k dispozici stejné dané okolnosti a přesto hru interpretovala zcela jinak. Od 

začátku tam byla jedovatější a dravější Marta. V tom samém představení hrál Arthur Hill 

první scénu odtažitě, pasivně a unaveně, zatímco Jonathan Pryce s Martou téměř od 430 

začátku hrál provokativní hru. Obě tyto interpretace byly zcela oprávněné v rámci daných 

okolností hry. 
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 Na začátku klasického filmu List z roku 1940 brutálně zastřelí postava Leslie 

Crosbieové (hraje ji Bette Davisová) muže, jak jen to zhrzené hrdinky ve čtyřicátých 

letech v melodramatickém filmu společnosti Warner Brothers dělaly. Tyhle dané 435 

okolnosti rozhýbou celý příběh. Diváci jsou s nimi seznámeni okamžitě a o chvilku 

později vidíme Leslie, jak si lehá do postele ke svému manželovi a říká mu, že muž, 

kterého zastřelila, byl vetřelec, který se ji snažil znásilnit. Jsou to velmi podobné dané 

okolnosti jako v Chicagu, ale Chicago je komediální a satirický film, zatímco List je 

emočně vypjatý a velmi dramatický. 440 

 Film List byl natočen podle povídky W. Somerseta Maughama a obstojí ve 

zkoušce času, stejně jako výkon Bette Davisové. Když vidíte její pohled, jak střílí svého 

milence, víte, že je to odmítnutá žena. Na výkonu Bette Davisové je úžasné, že v jejích 

očích vidíte  skutečné dané okolnosti toho střílení, to odmítnutí, které vře pod povrchem, 

když se snaží zachránit si život a lže svému muži a všem kolem, včetně poroty. A 445 

zároveň v těch očích vidíte i jinou danou skutečnost, fakt, že zabila jediného muže, 

kterého kdy mohla milovat. Díky jejímu výkonu si uvědomíte, že toho mrtvého milovala, 

i když za celou dobu nevidíte jedinou scénu jejich vztahu. A právě hluboká snaha 

vystihnout všechny tyto dané okolnosti, kterou Bette Davisová předvedla, oživuje její 

výkon i po šedesáti letech od natočení filmu. 450 

 Stella Adlerová řekla slavnou větu: „Nestačí mít talent. Musíte mít talent pro 

talent.“ Součástí vašeho talentu musí být i schopnost analyzovat scénář a vyhledat v něm 

všechna fakta, která vám autor dává jako vodítka k pochopení postav, jednotlivých scén a 

celého scénáře. Možná, že ve vás tyto dané okolnosti při čtení vzbudí hluboké emoce a to 

je důležité, protože to ukazuje, že se mezi vámi a textem tvoří vztah. Ale stejně 455 

rozhodující jako emotivní reakce je znalost základních fakt příběhu. Protože tím, že je 

objevíte a přijmete za svá, stvoříte svou skutečnost – učiníte svůj výkon uvěřitelným. 

Ukotvěte své herectví v zemi (v daných okolnostech) a můžete se vznést vzhůru. 
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II. PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA 

2.1 ÚVOD 

V této části bakalářské práce přináším ucelený překladatelský rozbor anglického 

textu s příklady konkrétních překladatelských problémů. V poslední části pak uvedu 

překladatelské posuny opět s příklady a jejich řešeními. 

Překladatelské problémy, které se v tomto textu vyskytly, dělím do skupin podle 

oblastí, kterých se týkají. Částečně jsem v této části čerpala z překladatelské analýzy 

Christiane Nordové, ale jsem toho názoru, že striktní dělení faktorů na vnitrotextové a 

vnětextové není vhodné, protože se jednotlivé typy faktorů mohou překrývat. Mimo to 

svádí toto dělení k doslovnému zkoumání všech kategorií a to není u většiny textů 

relevantní. Proto jsem text Christiane Nordové nepoužívala jako primární zdroj. 

U příkladů z originálního textu uvádím číslování stran z původní publikace. U 

příkladů z překladu je uvádím s číslováním stran této bakalářské práce. 

2.2 TEXT ORIGINÁLU 

2.2.1 AUTOR, TEXT A POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCE 

Zvoleným textem pro tento komentovaný překlad je úvodní část a první kapitola 

knihy The Intent to Live: Achieving your true potential as an actor od Larryho Mosse. 

Larry Moss je učitelem a lektorem herectví, pracuje ve Spojených státech 

amerických i v jiných zemích, dříve se také živil jako režisér a herec. V americké 

herecké obci je velmi známým a žádaným lektorem, věnoval se mnoha úspěšným 

hercům, například připravoval Helen Huntovou na roli ve filmu Lepší už to nebude, za 

kterou dostala Oscara, dále pracoval s Leonardem DiCapriem, Renée Zellwegerovou a 

mnoha dalšími. Kniha The Intent to Live je jeho autobiografií a zároveň příručkou pro 

začínající herce. Mimo rady, které čtenářům dává, jim popisuje i svou životní cestu 

studenta herectví, herce a později učitele herectví. 

Aby byl překlad úspěšný, je třeba si představit situaci, v které by se překladatel 

mohl v případě tohoto konkrétního textu nacházet. Ačkoliv není možné si pro tuto 

příležitost definovat všechny aspekty komunikačního procesu (můžeme například 

pouze spekulovat, jakou roli by mohl hrát zadavatel překladu), zdůrazním alespoň 
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některé. Především je třeba si uvědomit, jaký je cílový čtenář a k jaké cílové skupině 

českého publika by pravděpodobně tento text mířil. 

Sám autor v textu několikrát vyzdvihuje, že jeho kniha by měla být návodem, 

vodítkem pro začínající herce, jak se postavit ke studiu herectví. Bezesporu se ale jedná 

i o velmi zábavný a čtivý text a nemůžeme jej kategorizovat jako klasický učební 

materiál. Spíše bychom mohli říct, že by tato kniha mohla být doplňkovou četbou ke 

studiu. 

Českými čtenáři by pak byli studenti divadelních a filmových fakult, jejich 

vyučující, amatérští herci a další, kteří se o herectví zajímají. Je také nutné si uvědomit 

rozdíly mezi americkým a českým studentem herectví. Není vhodné, abych se z pozice 

laika vyjadřovala k metodám herectví vyučovaných v USA a v ČR (ačkoliv několika 

rozdílů přístupů k těmto metodám se dotknu v části 2.2.6 Terminologie), spíš je pro 

tento text relevantní zdůraznit, jaké rozdíly vyplývají z odlišných kultur a různého 

přístupu ke stylistickým projevům v textu.  

Podstatným faktem také je, že autor knihy Larry Moss není v České republice 

známý. Z toho důvodu, by nebylo možné tento text propagovat jen s jeho jménem, ale 

bylo by nutné doplnit i informace o autorovi. 

Kniha byla publikována v roce 2005, jedná se tedy o současný text, který je 

jazykem i tématikou zcela srozumitelný. Herce, režiséry, učitele, filmy i divadelní hry, 

o kterých autor hovoří, uvádí v textu tak, že i českému čtenáři dostatečně objasní, o 

koho nebo co se jedná. Několik málo příkladů, kdy tomu tak není, zmíním v oddíle 

2.2.5 Reálie a presupozice. 

2.2.2 FORMÁLNÍ ČLENĚNÍ TEXTU 

Autor se v každé kapitole zaobírá jinými tématy a vzhledem k tomu, že část 

vybraná pro překlad je ze samotného začátku, nejedná se o text vytržený z kontextu. 

Pokud se v překladu objevily odkazy na další části knihy, jsou přeloženy tak, jako 

kdyby byl zadán překlad celé knihy – názvy kapitol jsem tedy například v případě, že se 

jedná o termíny, vyhledávala v odborné literatuře. 

Právě tyto odborné termíny, názvy her a filmů a slova, která mají v textu 

obzvlášť velkou váhu, zvýrazňuje autor pomocí kurzívy. Stejný postup odlišení jsem 

zachovala i v překladu. 
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2.2.3 FUNKCE TEXTU, STYL A STYLISTICKÉ POSTUPY 

Pro určení komunikativní funkce textu jsem použila klasifikaci podle Romana 

Jakobsona. Funkce textu je proměnlivá – zatímco v úvodu by se mohlo zdát, že text má 

především funkci expresivní a referenční, v pasážích, kdy autor přímo oslovuje svého 

čtenáře, se mění na funkci konativní. A ta posléze výrazně převládá.  

Text je psán stylem prostě sdělovacím, který se může v určitých pasážích 

prolínat se stylem esejistickým. 

Komunikace se čtenářem – funkce konativní – se projevuje v několika směrech. 

Může se jednat o rozkazovací způsob ve větách, přímé oslovování čtenáře nebo 

řečnické otázky. 

Vzhledem k podtitulu celé knihy (How to achieve your true potential as an 

actor) nás nepřekvapí, že autor čtenářům dává rady a úkoly. Právě v těchto částech se 

nejčastěji projeví rozkazovací způsob, např. Read the book slowly and demand of 

yourself that yo do all the tasks and the homework that I give you. (str.3) 

Kromě komunikace se čtenářem je také zapotřebí udržet si jeho pozornost. 

Řečnické otázky jsou v tomto směru velmi účinným nástrojem. Například: You know 

how soda is carbonated? (str.8) Remember Norman Jewison´s film Moonstruck with a 

wonderful script by John Patrick Stanley? (str.15) Aby byl zachován účinek i u českého 

čtenáře, převedla jsem tyto otázky do českého překladu ve stejné formě. 

Zejména u předchozího příkladu by se mohlo zdát, že se český čtenář nebude 

v textu zcela orientovat. Není tomu tak, protože Larry Moss sice klade rétorické otázky 

jako prostředek koheze a představuje jimi čtenářům nové téma, ale za rétorickou 

otázkou většinou bezprostředně následuje odpověď. Čtenář tak neztratí pozornost. 

Dalším výrazným rysem textu je fakt, že ačkoliv se jedná o psaný text, obrací se 

autor na čtenáře, jakoby s nimi přímo hovořil. Je to součást konativní funkce textu. 

Najdeme zde například výrazy jako I want to say here… (str.15) nebo I want to tell you 

another more personal reason… (str.4). Také zde několikrát nalezneme staženou formu 

podmětu a slovesa, která je typická pro mluvený jazyk.  

 

Pravděpodobně nejvýraznějším stylistickým rysem textu je jeho patetičnost. 

Patos je ve Slovníku cizích slov definován jako „vzletný způsob mluveného nebo 

písemného projevu; nadnesené vzletné podání uměleckého díla“.  

Autor často používá expresivní slova a klišé. Nemusí se ale jednat nutně jen o 

výběr lexika. I některé příhody, které Larry Moss popisuje, znějí nadneseně. Patos a 
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určitá osudovost vyjadřování jsou v americké společnosti pevně zakořeněny. Úzce 

souvisí s ideálem amerického snu a pojmu self-made man. Patos je americkou 

společností lépe přijímán, protože příběhy o lidech, kteří překonali sami sebe, 

vypracovali se z ničeho a uspěli v tvrdé konkurenci, jsou součástí kultury (American 

dream). Je tedy celkem nepravděpodobné, že by si někdo z amerických čtenářů kladl 

otázku, zda autor s onou vzletností nezašel příliš daleko. Český čtenář by ale tento styl 

v překladu přijal jen těžko. Styl originálu jsem se proto rozhodla zmírnit a to zejména 

výběrem neutrálnějšího lexika v inkriminovaných částech, které patetickou atmosféru 

vytvářely. Ale českými čtenáři, jak jsme si definovali výše, by byli lidé pohybující se 

v hereckém prostředí a ti jsou na určitou míru emotivnosti zvyklí. Proto je v překladu 

nízká míra patosu zachována. Většinou jsem postupovala tak, že u slov, která nabízela 

možnost překladu více synonymy odlišujícími se stylistickým rejstříkem nebo 

intenzitou, jsem vybrala slabší výraz. 

2.2.4 LEXIKUM 

Text je psán spíše formálním stylem, ale v rámci konativní funkce používá autor 

slovní zásobu bližší čtenáři. Když se mu chce autor přiblížit, získat si jeho pozornost, 

popřípadě ho pobavit, užije expresivnější slovní zásobu nebo idiomatické výrazy – i ty 

si vyžadují překladatelovu pozornost (viz IV. Překladatelské posuny).  

Larry Moss pochází ze Spojených států, je tedy přirozené, že používá pro 

divadlo i kino slovo theater. Tento fakt vyžaduje soustředěnost a pečlivost překladatele, 

protože, pokud si nevyhledá správně, zda se jedná o divadlo nebo kino, popřípadě o 

film či divadelní hru, může svého cílového čtenáře zmást. Problém potom 

představovala kompozita jako theater-people, která zahrnuje, jak divadelní, tak i 

filmové herce a nejenom herce. Přeložila jsem jej jako lidé z herecké branže. 

Autor používá metafory a idiomatické výrazy (např. meat-and-potatoes, hunky-

dory), které je potřeba převést do češtiny pomocí odpovídající českých metafor či 

idiomů. Pokud v češtině takový výraz neexistuje, bylo nutné zachovat smysl na úkor 

formy. 

2.2.5 REÁLIE, PRESUPOZICE 

Do informací, které nejsou známé českým čtenářům, bych zařadila především 

jména míst a osob, které v České republice nejsou tak slavná.  
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Velká americká města jako New York nebo Los Angeles nevyžadují ze strany 

překladatele žádnou vnitřní vysvětlivku. Jiná místa jako kina nebo divadla jsou v textu 

dostatečně přiblížena, takže také mohou být do češtiny převedena tak, jak jsou. 

I jména herců či hereček jsou buď dostatečně známá, nebo doplněna popisem. 

Pro překladatele je zajímavé, jakým způsobem autor píše o velkých herečkách a 

hercích, kteří ho učili. Respekt a úcta jsou znatelné zejména v částech, kde se zmiňuje o 

Stelle Adlerové a Kim Stanleyové. Ovšem právě způsob vyjádření úcty patřil k částem 

textu, které byly do češtiny nepřeveditelné – více viz III. Typologie překladatelských 

posunů. 

Jednou z reálií, která si žádá důsledný převod do češtiny, je vyjadřování teploty 

ve stupních Farenheita. Stupně jsem přepočtem převedla a pak zaokrouhlila na celé 

desítky tak, aby teplota uvedená ve stupních Celsia co nejvíce odpovídala původnímu 

údaji. 

2.2.6 TERMINOLOGIE 

Divadelní a herecká terminologie, kterou v tomto textu Larry Moss používá, 

vychází z anglického překladu terminologie systému Konstantina Sergejeviče 

Stanislavského. Sám Stanislavskij se pojmenování systém bránil, ale tento výraz se 

užívá pro jasné označení hereckého přístupu, který Stanislavskij vyučoval.  

Stejně jako u citovaných překladů některých divadelních her je zde největším 

problémem fakt, že Larry Moss čerpá z anglického překladu z ruštiny. Stanislavského 

termíny přecházely do češtiny přímo z ruštiny a velkou roli zde hraje fakt, s jakými 

zdroji herci nebo překladatelé pracovali.  

Verze jeho stěžejní knihy Rabota akťora nad soboj v Sovětském svazu a ve 

Spojených státech totiž nebyly totožné. Stanislavskij ji nejprve připravil k překladu pro 

anglické vydání a teprve poté ji redigoval pro vydání v ruštině, v té době už byl ale 

vážně nemocný. Ruská verze měla oproti verzi anglické dvojnásobnou délku. Před 

vydáním v Rusku byla kniha zcenzurována a byly z ní vyškrtány všechny „temné 

termíny“ jako podvědomí, intuice a podobně. Tyto ideologicky upravené verze se 

užívaly i na českých divadelních školách. Tím vzniklo i odlišné vnímání Stanislavského 

osoby a díla. V zemích vlivu bývalého Sovětského svazu je Stanislavskij osobou 

kontroverzní, v České republice je spojován s ideologickým diktátem komunismu, 

konkrétně býval označován jako „sádrová modla socrealistického divadla“ (Ryčlová 
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2002:1). V USA je naopak jeho metoda velmi populární a je spojena se jmény mnoha 

vynikajících herců. 

Dohledání českých ekvivalentů Stanislavského termínů užívaných v tomto textu 

bylo tím pádem problematické. Pro jejich správný překlad bylo potřeba prostudovat 

několik Stanislavského děl (viz Bibliografie) a důsledně kontrolovat, zda souhlasí 

definice jednotlivých pojmů. Vzhledem k tomu, že na českém trhu není k dostání 

anglická verze Stanislavského, ukázal se tento postup být jedinou spolehlivou metodou. 

Je tedy jedině dobře, že Larry Moss všechny Stanislavského termíny v textu vysvětluje, 

pro českého čtenáře jsou totiž neznámé. Usnadnil tím nejen samotné vyhledávání 

termínů, ale překladatel k nim v textu ani nemusí doplňovat vnitřní vysvětlivky nebo 

poznámky překladatele. 

Uveďme si některé konkrétně. Nejpoužívanějším Stanislavského termínem 

v tomto textu jsou dané okolnosti (given circumstances), především vzhledem k tomu, 

že první kapitola nese název Given circumstances a čtenářům tento termín představuje. 

Larry Moss odkazuje i na druhou kapitolu, která má v názvu termín 

superobjective. Přeložit tento termín do češtiny bylo problematičtější. Ukázalo se, že 

paralelní text pro vyhledání českého termínu neexistuje. Proto jsem porovnávala 

jednotlivá Stanislavského díla a definice. Nakonec jsem dohledala pro superobjective 

termín řídící úkol. Pravdou ale je, že dostupná česká vydání Stanislavského jsou 

z období komunistického režimu a po roce 1989 nebyla jeho díla v Československu ani 

v České republice znovu vydána. Překlad jeho termínů je tedy zastaralý. V textu Ivany 

Ryčlové, ze kterého jsem informace o Stanislavském čerpala, jsem našla i poznámku, 

že často pracoval s předponou nad-, což by mohlo i odpovídat anglické variantě super-. 

Ovšem nikde jinde se výraz nadúkol nevyskytuje. 

Kromě Stanislavského terminologie, kterou zvýrazňuje kurzívou, používá autor 

i výrazy z divadelního prostředí jako matinée. To je možné přeložit jako matiné, což ale 

bude pro mnohé české čtenáře nesrozumitelné. Druhou možností je překlad pomocí 

výrazu odpolední představení a tato verze byla nakonec použita v překladu.  

Dalšími terminologicky problematickými místy byly názvy psychických poruch 

či problémů, které autor zmiňuje. Jedná se o pojmy hysteric paralysis a obsessive-

compulsive disorder. Slovník psychiatrických pojmů pro tyto termíny uvádí překlady 

hysterická paralýza a obsedantně-kompulzivní porucha. 
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III. TYPOLOGIE PŘEKLADATELSKÝCH PROBLÉMŮ 

3.1 METODA PŘEKLADU 

Mojí snahou při práci na tomto textu bylo vytvořit překlad, který by byl funkčně 

ekvivalentní výchozímu textu. Jak jsem již uvedla v odstavci 2.2.3 Funkce textu, styl a 

stylistické postupy, text má především funkci konativní, za ní následují funkce 

referenční a expresivní. 

3.2 POUŽITÉ CITACE HER 

Aby autor diváka neunavil a dobře ilustroval problémy, které mohou během 

herecké práce nastat, uvádí příklady z několika her. Jejich obsah se pokouší čtenáři 

přiblížit, ale jak sám v textu uvádí, očekává, že čtenář si dané hry přečte. Pro 

překladatele představuje tato intertextualita originálu podstatný problém. Četba 

citovaných textů (popř. sledování citovaných filmů – viz další oddíl) je nezbytnou 

součásti překladatelského procesu. Jedná se o hry Racek Antona Pavloviče Čechova, 

Hamlet Williama Shakespeara a Kdo se bojí Virginie Woolfové? Edwarda Albeeho. Na 

rozdíl od Racka a Kdo se bojí Virginie Woolfové? autor z Hamleta přímo necituje. 

V obou případech jsem použila pro překlad citací již publikované překlady. 

V rámci udržení jednotného přístupu k textu – užití již publikovaných překladů 

– jsem byla nucena u překladu Kdo se bojí Virginie Woolfové? přijmout i překladatelské 

řešení, které dle mého názoru nevyhovovalo originálu. K převedení citací do češtiny byl 

použit překlad Luby a Rudolfa Pellarových, který je jediným uvedeným překladem na 

českém trhu. V této verzi se překladatelé rozhodli převést i jména hlavních postav do 

českého úzu, z George je tedy Jiří a z Honey je Drahunka. Právě převod jména George 

jsem považovala za neodůvodněný. Jméno Honey ale v angličtině dokresluje 

charakteristiku postavy. Proto byla přeložena na Drahunku a vzhledem k tomu, že je 

třeba udržet jednotný přístup k celému textu, nebylo možné ponechat George v anglické 

podobě. Nakonec jsem se tedy rozhodla respektovat volbu původního překladatele.  

V případě Racka se ukázalo být pro tento postup poněkud problematické, že 

originál není v angličtině, Larry Moss citoval překlad z ruštiny. Stejně jako v případě 

ostatních citovaných her a filmů bylo úkolem překladatele vyhledat tuto pasáž 

v překladu českém. Při překládání jakéhokoliv textu dochází k posunům, buď 

v důsledku přizpůsobování textu cílovému čtenáři nebo kvůli nedbalosti překladatele. 
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Při překládání divadelních her je potřeba brát ohled na to, že text musí být mluvný, 

vhodný pro přednes na jevišti, a proto nás nepřekvapí, že dva divadelní texty přeložené 

z originálu do dvou různých jazyků mohou mít odlišné znění a odlišnou formu – 

v případě Racka to bylo rozdílné dělení vět nebo interpunkce. 

Pravděpodobně nejčastěji používaný překlad Racka je od Leoše Suchařípy. 

Autor v textu cituje z monologu jedné hlavní postavy – Trepleva. Snaží se na tomto 

úryvku ilustrovat Treplevův životní úhel pohledu. Ale právě podstatné informace, které 

jsou v anglickém překladu podtržené, v češtině zanikají, nebo dokonce vyzní zcela 

špatně. 

Treplev například v anglickém překladu říká: „My father was a bourgeois of 

Kiev,´ too, but he was a famous actor.“ V českém překladu Leoše Suchařípy: „Můj otec 

totiž byl kyjevský občan, ačkoliv byl taky známý herec.“ (str. 13) 

A také si neodpovídají překlady následující věty: „I left university my third 

year... due to circumstances, as they say, beyond my control.“ V českém překladu 

najdeme tuto větu převedenou takto: „Odešel jsem ze třetího ročníku univerzity 

z důvodů, za něž, jak se říká, redakce nenese odpovědnost.“ (str. 13) Snažila jsem se 

vyhledat jiný překlad, který by více vyhovoval záměrům autora ilustrovat na těchto 

pasážích charakteristiku postavy. Když ale anglickému překladu neodpovídala verze 

Racka od Josefa Topola ani verze jiných překladatelů, obrátila jsem se druhým směrem. 

Rozhodla jsem se zjistit, zda nedošlo k posunu při překladu do angličtiny. Ve 

spolupráci s mojí vedoucí práce jsem zjistila, že je český překlad bližší ruskému 

originálu. Proto neodpovídá anglickému méně doslovnému překladu. I přesto jsem se 

ale nakonec rozhodla použít u nás nejznámější překlad Leoše Suchařípy, který sice 

neodpovídá anglické verzi, ale je věrnější původnímu originálu.  

 

Jednou z dalších her, kterou autor textu zmiňuje, ale není z ní přímo citováno, je 

hra A Far Country. Tato hra od Henryho Denkera z roku 1961 nebyla do češtiny 

přeložena, ale autor ji čtenářům dostatečně přiblíží. Aby se český čtenář mohl posléze 

zorientovat, uvádím původní název v anglickém jazyce. 

Při překládání všech citovaných her je velmi podstatné uvědomit si rozdíly 

v přepisech vlastních jmen. Některá jména (jako právě ve hře Kdo se bojí Virginie 

Woolfové?) jsou zcela odlišná, ale ve velké spoustě případů se jedná pouze o český 

přepis – například Ophelia – Ofélie, Martha – Marta, Treplyev – Treplev). 
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3.3 POUŽITÉ CITACE FILMŮ 

Autor zmiňuje filmy Chicago, Lepší už to nebude, List, Pod vlivem úplňku, Na 

východ od ráje, E.T.. Stejně jako u divadelních her i v případě filmů je potřeba, aby se 

s nimi překladatel seznámil a přesně věděl, o čem je v původním textu řeč. Pokud by 

s dějem nebyl natolik obeznámen jako autor, mohl by informace o filmu či divadelní 

hře při překladu zkreslit. 

Pro překlad citací z filmů byly použity dostupné oficiální titulky nebo dabing. 

3.4 PŘECHYLOVÁNÍ A PROBLEMATIKA RODU 

Český překladatel musí na začátku překládání učinit několik základních 

rozhodnutí, jak bude řešit specifické problémy českého jazyka. Jedním z nich je 

přechylování ženských příjmení. Ačkoliv je často otázkou sporů, zda přechylovat jména 

známých osobností (v našem případě hereček), a je vyzdvihováno, že umělecká jména 

mohou zůstat nepřechýlená (jak uvádí Ústav pro jazyk český), ne všechny dámy 

zmiňované v tomto textu jsou českému čtenáři známé, což je jedna z podmínek, kterou 

je pro nepřechylování nutné dodržet. 

Jsem toho názoru, že přechylování ženských jmen je v českém jazyce zcela 

přirozené a čeští čtenáři jsou stále podvědomě zvyklí rozlišovat pohlaví podle formy 

jména. Překladatel si proto musí vyhledat pohlaví všech zmiňovaných osob, aby byl 

čtenář schopen už při prvním čtení rozlišit, kdo ze jmenovaných je muž a kdo žena. 

Z těchto důvodů jsem ženská jména v tomto textu přechylovala všechna, jedinou 

výjimkou je pak jméno americké zpěvačky a herečky Cher, které přechýlit nelze. 

Další překladatelský problém se objevil v pasážích, kdy se autor snaží čtenáře 

přimět, aby se vcítili do nějaké konkrétní role. Předpokládáme-li, že zde nehovoříme o 

alternativním či experimentálním divadle, je jasné, že ženské role hrají ženy a mužské 

role muži. V pasáži na stranách 13 a 14 autor popisuje scénu z muzikálu Chicago, kdy 

hrdinka Roxie zastřelí svého milence. Překladatel stojí tedy před problémem, jakou 

koncovku slovesa zvolit – autor totiž zcela jasně hovoří jen k herečkám. Stejně jako ale 

nijak nezdůrazňuji fakt, že když autor mluví o roli Trepleva, oslovuje jen herce, 

rozhodla jsem se na tento fakt neupozorňovat ani v místech, kdy hovoří jen k ženám. 

Proto jsem tuto pasáž převedla bez použití tvarů sloves, u nichž by pohlaví 

oslovovaného čtenáře určovalo slovesnou koncovku. Věta, která představovala největší 

problém, je na straně 14: „So the given circumstances at the beginning of the scene are 
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that your lover is still alive; at the end of the scene the given circumstances are that 

you´ve shot your lover, you´ve been arrested because your husband makes a stupid 

mistake and incriminates you, you are going directly to prison, and will probably be 

hanged for the murder.“ V češtině zní věta následovně: „Takže dané okolnosti na 

začátku té scény jsou, že váš milenec je naživu, na konci té scény je danou okolností, že 

je váš milenec po smrti a to vaší rukou, zatknou vás, protože váš muž vás hloupě 

prozradí, detektiv vás posadí přímo do vězení a nejspíš vás brzy oběsí za vraždu.“ 

(str.16) 

3.5 NÁZEV KNIHY 

Autor zvolil pro pojmenování knihy spojení The Intent to Live, v doslovném 

překladu Úmysl žít. Jak sám uvádí v textu, vedly ho k tomu dva důvody. První je, že si 

autor přeje, aby se noví adepti herectví do svého (i když zatím třeba jen) koníčku 

natolik ponořili, aby své role nehráli, ale žili. Druhým důvodem je pak jeho vlastní 

rozhodnutí nemařit svůj život a neutápět se v negativních pocitech, ale znovu najít chuť 

žít – znovu se odhodlat žít. 

Právě tato dvě zdůvodnění stála za mým překladatelským řešením Odhodlání žít. Verze 

Úmysl žít pro mě nesplňovala kritérium podstatné životní volby a především vzhledem 

k mírně patetickému odůvodnění se zdála být příliš strohým řešením. 

3.6 VĚCNÉ CHYBY 

V textu jsem nalezla jednu věcnou chybu. Larry Moss píše, že viděl představení 

hry The Far Country (Str.2), ve kterém hrála hlavní roli Kim Stanleyová. Při kontrole, 

zda tato hra někdy byla přeložena do češtiny, jsem narazila na nesrovnalost. Při hledání 

divadelní hry The Far Country jsem nacházela pouze odkazy na filmy tohoto jména, 

western z roku 1954 a také televizní film z roku 1986. Při bližším hledání jsem zjistila, 

že jediná hra, která odpovídá popisu (je o Sigmundu Freudovi a excelovala v ní Kim 

Stanleyová) je hra Henryho Denkera, která ale nese název A Far Country. Jedná se 

pouze o nepodstatnou chybu, proto jsem jméno hry ve všech případech opravila. 
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3.7 SYNTAX 

Pro autora je typické, že nechává své myšlenky volně plynout, jasně je navazuje 

za sebe a tomu odpovídá i syntax, která není nijak komplikovaná a až na několik 

výjimek, které uvedu, nepředstavovala velký problém. 

1) Jedním z případů, kdy si syntax žádala zvláštní zacházení, byly věty s příliš 

velkým množstvím kondenzované informace. 

2) Druhým případem byly věty, které v angličtině užívaly napojení dvou sloves, 

která se v češtině pojí s jiným pádem. 

3) Třetím případem pak byly věty, kde byly úseky stavěny volně za sebe například 

za použití středníku, ale pro překlad jednou větou byla souvětí příliš dlouhá 

nebo obsahovala příliš mnoho informací. 

Zde uvádím několik příkladů:  

Add.1: Příkladem, kdy byla informace ve větě příliš kondenzovaná a zároveň se 

zde projevil problém s odlišnými vazbami sloves v češtině, byla věta ze strany 3: 

„What amazed me, and seemed to awaken me, was that every slat of the fence was a 

slightly different shade of brown, from the lightest beige close to white to light brown to 

medium brown and on to the darkest brown close to black.“ 

I vzhledem k tomu, že autor větu and seemed to awaken me vydělil z obou stran čárkou, 

považovala jsem za oprávněný postup ji pro zjednodušení syntaxe vyčlenit jako 

samostatnou větu: „Překvapilo mě, že každá plaňka toho plotu byla vyvedena v jiném 

odstínu hnědé, od té nejsvětlejší béžové až po tmavě hnědou skorou černou. Svým 

způsobem mě ten obraz probudil.“(str.7) 

Add.2: Rozdílné vazby českých sloves mě donutily rozvést i myšlenku 

z následující věty: „You´ll be able to define precisely what drives your character, the 

other characters, and the story.“ Čeština nemá sloveso, které by samo o sobě 

vyjadřovalo to, co sloveso drive v této vazbě, a zároveň stylisticky odpovídalo textu. 

Musela jsem proto přistoupit k doplnění dalšího slova, kterým by se tento rozdíl vazeb 

přemostil: „Přesně pochopíte pohnutky své postavy i ostatních postav i co hýbe celým 

příběhem.“(str. 10) 

 Jako další příklad uvádím souvětí ze strany 2: „At the end of the second act, 

Freud tells a young woman that the reason she can´t walk is that the night her father 

died, she did not go upstairs to give him the medication he needed because she was 

tired, and that somewhere within her she wanted him to die so that she could be free.“ 
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Problematickým místem je napojení vedlejší věty na větu hlavní. V angličtině, 

která v těchto případech musí vyjádřit podmět, je jasné, kdo je podmětem věty vedlejší. 

Ale v češtině by vyjádřený podmět na začátku vedlejší věty působil přinejmenším 

nepřirozeně:  

„Na konci druhého dějství vysvětluje Freud mladé ženě, že důvod, proč ona nemůže 

chodit,...“  

Ale bez vyjádření podmětu by nebylo (alespoň po určitou část textu) jasné, zda nemůže 

chodit Freud či ona mladá dáma: „Na konci druhého dějství vysvětluje Freud mladé 

ženě, že důvod, proč nemůže chodit,...“ 

Proto jsem zvolila jako řešení rozdělení těchto dvou vět, kde by byl jasně vyjádřen 

kauzální vztah i podmět a zároveň by nedocházelo ke špatným interpretacím. 

„Na konci druhého dějství vysvětluje Freud mladé ženě, která nemůže chodit, proč 

tomu tak je. Tu noc, kdy zemřel její otec, mu totiž nedošla do horního patra domu dát 

léky, které potřeboval, byla unavená a někde uvnitř si jeho smrt nevědomky přála, aby 

byla zase volná.“(str.6) 

Add.3 Příkladem, kdy anglická syntax umožňuje napojení věty způsobem, který 

není v češtině možný, a celé souvětí obsahuje příliš velké množství informací, je 

následující pasáž ze strany 2: 

„I was deeply moved by the character´s journey and by Ms. Stanley´s amazing 

performance, and I was overwhelmed with curiosity as to how a human being at a given 

moment could demand such intense emotions as Ms. Stanley did night after night.“ 

Autor zde používá pasivní konstrukci, ve které je podmětem první osoba 

singuláru. V češtině by ale dvě pasíva za sebou působila nepřirozeně. Plnovýznamová 

slovesa, kterými jsem pasívum nahradila, se ale pojí s jiným pádem a jejich napojení by 

bylo problematické. V překladu tedy bylo použito řešení: 

„Hluboce mě zasáhl vývoj té postavy a výkon, který Kim Stanleyová podala. Nejvíc mě 

ale zajímalo, jak v sobě může lidská bytost najít v určitou chvíli takto silné emoce, jako 

to dělala Kim Stanleyová večer co večer.“(str.7) 

Pro ilustraci uvádím i problém z lexikální oblasti. V anglickém originálu 

najdeme větu: „This is all homework, a word you´re going to hear me use many times in 

this book.“ Na anglické kompozitum homework odkazuje substantivum word z druhé 

poloviny věty. Při doslovném převodu do češtiny bychom narazili na jasnou 

nesrovnalost. Domácí úkol v češtině jsou slova dvě. Je tedy nutné překlad přizpůsobit a 

nejen slepě přeložit originál. „Tohle všechno je domácí úkol, tato slova ode mě budete 
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slýchat často.“(str. 16) Také jsem se tímto překladem vyhnula kombinaci slýchat a 

v této knize, která by pro čtenáře zněla nesmyslně. 

Do žádné z těchto kategorií nelze zařadit následující větu, která využívá toho, že 

anglická syntax může napojit slovesa, která se pojí s jinou předložkou. „Martha is 

disappointed in and angry at George…“ (str. 16). Česká syntax si tento postup nemůže 

dovolit, proto je třeba jednotlivá slovesa od sebe oddělit. Přeložená věta zní takto: 

„Marta je zklamaná a naštvaná na Jiřího…“ (str.17) Tím, že není přesně udáno, v kom 

se Marta zklamala, je možné vyhnout se zbytečnému opakování George, ačkoliv tím 

dochází k ochuzení. 

3.8 KOHEZE A KOHERENCE 

Aby byl text soudržný, používá autor jako prostředky koheze a koherence 

zejména anaforické a deiktické odkazování pomocí neurčitého a určitého členu (I was 

invited to a dinner…  Except for size, the dinner party…; str. 7), zájmen, opakování 

substantiv nebo větných frází. Často zde nalezneme rétorické otázky, které otevírají 

nové téma. 

Není ale výjimkou, že jsou prostředky koherence nevýrazné. V několika 

případech použil Larry Moss jako prostředek koheze substantivum nebo větnou frázi, 

které sumarizují dřívější informace. 

Například na straně 8 končí první odstavec větou: „This book is part of my 

keeping this promise to her.“ A tato věta, konkrétně substantivum promise, do sebe 

zahrnuje dění v předchozích dvou odstavcích. Je nesmírně důležité, aby si překladatel 

v takových chvílích uvědomil, jakou funkci toto substantivum nebo věta má, a pečlivě 

zvážil možnosti překladu. 

3.9 SLOVOSLED A AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VĚTNÉ 

 Anglický slovosled je vázán striktnějšími pravidly než slovosled český, který je 

volný. Větné členy anglické věty mají pevné pořadí a možnosti práce se slovosledem 

v angličtině jsou omezené. Čeština pro určení slovosledu užívá princip aktuálního členění 

větného, kdy již známá informace – téma – předchází informaci nové – rématu. Tímto 

principem jsem se řídila a podle něj pracovala se slovosledem tak, aby zůstala zachována 

těžiště věty. Například jsem takto v překladu upravila větu ze strany 19 v pasáži, kdy 

autor popisuje dvě různá představení hry Kdo se bojí Virginie Woolfové?: „With the same 
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given circumstances, Uta Hagen interpreted the role very differently in the original 

Broadway production I saw.“ Rématem věty je very differently, to je ona podstatná, nová 

informace. Proto jsem větu přeložila následovně: „V první produkci na Broadwayi, 

kterou jsem viděl, měla Uta Hagenová k dispozici stejné dané okolnosti a přesto hru 

interpretovala zcela jinak.“ (str.18) 
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IV. PŘEKLADATELSKÉ POSUNY 

Typologii překladatelských posunů vytvářím na základě dělení překladatelských 

posunů, které představil Jiří Levý ve svých publikacích Umění překladu z roku 1963 a 

Bude literární věda exaktní vědou? z roku 1971. 

 

Překladatelské posuny dělí Levý na: 

 Generalizaci (zobecňování významu) 

 Stylistickou nivelizaci (zplošťování, ochuzování stylu) 

 Stylistickou intenzifikaci (zesilování intenzity) 

 Intelektualizaci –  Zlogičťování 

Vykládání nedořečeného/neurčitostí 

    Explicitace syntaktických vztahů 

 

V této práci uvedu příklady posunů, které byly relevantní pro tento text. 

4.1 STYLISTICKÁ NIVELIZACE 

Jak jsem již uvedla výše v oddílu 2.2.3 Funkce textu, styl a stylistické postupy, 

originální text se vyznačuje velkou dávkou patetičnosti. Najdeme v něm několik scén, 

které by doslovně převedené v češtině čtenáře zarazily. Proto jsem se rozhodla pomocí 

neutralizace lexika text přizpůsobit českému čtenáři. Jednalo se o zcela praktickou 

volbu, která vychází z mého přesvědčení, že si česká kultura žádá mírnější vyjádření. 

Ve scéně, kterou autor popisuje na straně 7, je chvíle, kdy se osm osob u 

slavnostní večeře velmi dojme. Jejich reakce je tam popsána slovy At which point 

everyone else at the table, including me, began to weep. Slovníkový překlad slova weep 

zní plakat, ronit nebo prolévat slzy. Takto podaná historka by ale českého čtenáře spíše 

udivila. Proto jsem se rozhodla slovo weep přeložit jako slzet. Autorovi šlo především o 

vyjádření pocitu, který sdíleli všichni účastníci večeře, a jeho popis zůstal zachován, 

ačkoliv došlo k neutralizaci. 

Podobně jsem zmírnila i popis silného pocitu, který měl z promítání Na východ 

od ráje a z představení hry A Far Country. V obou případech přirovnává svůj zážitek 

k silné explozi. V prvním případě zní formulace an explosion hit the screen (str. 1), ve 

druhém pak the explosion happened again (str. 2). Považovala jsem za nejdůležitější 

zdůraznit, že se jednalo o efekt, který na autora ten zážitek měl. Proto jsem první 
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ukázku přeložila jako: „zasáhlo mě to jako bomba“, což je možná až přílišná 

interpretace, ale českému čtenáři by formulace plátno zasáhla exploze evokovala něco 

zcela jiného. Druhý příklad jsem pak přeložila jako znovu mě takhle nějaké představení 

zasáhlo. (str.6) Slovo zasáhlo vyvolává efekt, kterého se snažil autor dosáhnout, a 

protože jsem v prvním případě specifikovala, jaký účinek to přesně byl, v druhém 

případě bylo možné ponechat slovo zasáhlo samostatně. 

K oslabení výrazu jsem musela přistoupit i v případě odkazování ke dvěma 

důležitým herečkám minulého století, konkrétně Stelle Adlerové a Kim Stanleyové. 

Autor o nich píše téměř vždy jako o Ms. Adler a Ms. Stanley. U hereček, se kterými 

osobně pracoval používá křestní jméno (tak učiní i v případě Stelly Adlerové), ale 

z tohoto způsobu odkazování je cítit, že si těchto dvou dam velice považoval a vnímá je 

jako své mentory. 

Převést odkazy na ně do češtiny jako slečna Stanleyová a slečna Adlerová by ale 

bylo nevhodné a to z důvodu, že v češtině je výraz slečna chápán spíše jako definice 

rodinného stavu, což by například u Kim Stanleyové, která byla vdaná čtyřikrát, bylo 

poněkud zavádějící. Pokud bychom s ohledem na to, že autor textu obě dámy považoval 

za své učitelky, zvážili, jak jsou v České republice učitelé oslovováni, dostaneme znovu 

nevhodnou verzi paní (učitelka, profesorka, docentka). Zvolila jsem nakonec řešení, 

kdy jsem obě dámy zmiňovala celým jménem, ačkoliv tím došlo k určitému oslabení 

autorova uctivého přístupu. 

  

Příkladem lexikálního výrazu, kdy došlo v překladu k nivelizaci je meat-and-

potatoes stuff. Pro překlad tohoto idiomu jsem použila výraz základní nápady (str.8), 

protože v češtině neexistuje odpovídající idiom. 

 

I ve větě People started talking to each other, grabbing at each other for they 

had just witnessed a great actress give a performance that didn´t seem to be a 

performance at all but a trauma in a real person´s life that we shouldn´t be allowed to 

watch. (str.2) došlo k ochuzení výrazu, konkrétněji ke ztrátě významu při překladu 

slovesa grab at smb. Pro lepší pochopení je třeba představit si scénu, kdy si diváci po 

skončení divadelního představení nadšeně sdělují dojmy. Snaží se získat pozornost 

ostatních a právě proto, aby je jejich doprovod vnímal, se jich dotýkají – chytají je za 

předloktí nebo za rameno. Taková situace je pro účastníky nabitá energií a právě tuto 
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energii se snažil autor předat i čtenářům. Ale překlad pomocí slovesa chňapat (po 

sobě), chytat někoho za rukáv nebo jiných možností by zněl nepřirozeně. 

Zvolila jsem proto překladatelské řešení, které by čtenářům zprostředkovalo 

dojem z originálního textu i za cenu toho, že se nebude jednat o přesný překlad slovesa. 

Výsledkem je pak věta: „Lidé si překotně skákali do řeči a snažili se ostatním sdělit své 

dojmy, právě totiž…“(str.7) 

4.2 INTENZIFIKACE 

K mírné intenzifikaci výrazu došlo při překladu slova transfixed v následující 

větě: „…I suddenly stopped in front of a Van Gogh, the first I´d ever seen in person, 

and became transfixed.“ Cambridgeský výkladový slovník udává, že užití slovesa 

transfix je knižní. Vzala jsem to tedy v úvahu a pro překlad jsem zvolila idiom stát jako 

přikovaný. Ačkoliv se jedná o mírnou intenzifikaci, jsem toho názoru, že efekt ve větě 

zůstal zachován a mírně poetizující aspekt také. 

 

Ofélie ze Shakespearovy hry Hamlet je v textu označena jako (Hamlet´s) 

girlfriend, což je v rozporu s patosem některých částí textu. Je pravda, že anglické texty 

dostupné na internetu používají ve spojitosti s ní tento výraz velmi často (možná se 

jedná o snahu přiblížit hru mladšímu publiku). Překlad přítelkyně, dívka nebo partnerka 

by zde ale v českém textu nebyl na místě. Jedná se o příliš moderní výrazy, proto jsem 

se rozhodla pro popis pomocí slova láska – Hamletova láska Ofélie. Částečně jsem 

výrazu dodala více poetičnosti. 

4.3 ZLOGIČŤOVÁNÍ 

Jak je uvedeno v oddíle Reálie, presupozice, jednou z méně známých, ale 

dostatečně uvedených osob je Stella Adlerová. Stella Adlerová byla velkou herečkou a 

učitelkou herectví dvacátého století. Co ale český čtenář netuší, je fakt, že slečna 

Adlerová byla proslulá svým velmi hlubokým výstřihem. Proto by je velmi zmátlo, 

kdyby byl obrat the famous Stella Adler cleavage (str. 6) převeden doslova. V tomto 

případě jsem sáhla pro vnitřní vysvětlivku (Stellin) typicky hluboký výstřih (str.10). 
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4.4 VYJADŘOVÁNÍ SYNTAKTICKÝCH VZTAHŮ 

Typickým příkladem, kdy čeština zápasí s převodem anglické syntaxe, je použití 

nominální fráze. Jedním z takovýchto příkladů byla věta: When I was nineteen, 

embarking on my life as an acting student, I went to an art museum in Washington D.C. 

Nominální frázi  embarking on my life as an acting student by bylo možné převést do 

češtiny pomocí přechodníku, ale věta by byla příliš komplikovaná. I vzhledem k tomu, 

že je fráze z obou stran oddělena čárkou, považovala jsem za oprávněné ji vydělit jako 

samostatnou souřadně napojenou větou. V překladu jsem tedy použila řešení: Když mi 

bylo devatenáct a začínal jsem životní pouť studenta herectví, navštívil jsem muzeum 

umění ve Washingtonu D.C.(str.7). Sice jsem určitým způsobem interpretovala 

syntaktický vztah mezi oběma větami, ale jedná se zde o nejneutrálnější větný vztah – 

souřadnost. 

 

5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad textu The 

Intent to Live: How to achieve your true potential as an actor autora Larryho Mosse. 

V rámci překladu bylo mým úkolem analyzovat text originálu, určit nejpodstatnější 

překladatelské problémy a uceleným způsobem je shrnout v rámci komentáře této 

bakalářské práce Poslední část tvoří klasifikace překladatelských posunů. Mou hlavní 

snahou bylo vytvořit stylisticky a terminologicky odpovídající překlad. 

Nejproblematičtější aspekty překladu pak byly právě terminologie, patetičnost 

textu a intertextualita. Řešení těchto problémů si žádalo jednotnou překladatelskou 

metodu a koncentraci na cílového čtenáře. 
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6. RESUMÉ 

Úkolem této bakalářské práce bylo vytvořit překlad zvoleného textu The Intent to 

Live, přehled překladatelských problémů a typologii posunů. Jedním z nejtěžších úkolů 

překladatele bylo vyhledání terminologie Konstantina Sergejeviče Stanislavského, dále 

pak udržení jednotného přístupu k celému textu a stylistické přizpůsobení českým 

čtenářům bez přílišných zásahů do originálního textu. 

 

RESUMÉ 

 The aim of this thesis was to present a translation of the chosen text The intent to 

Live, the typology of translation problems and translation shifts. One of the most difficult 

tasks was to translate the terminology of Konstantin Sergejevič Stanislavskij, further to 

keep a coherent attitude towards the text and make it stylistically acceptable for Czech 

audience without too much intruding into the original text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

7. BIBLIOGRAFIE: 

MOSS, Larry. The Intent to Live: Achieving your true potential as an actor. New York: 

Bantam Books, 2005. 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Praha: Romeo,  

ALBEE, Edward. Kdo se bojí Virginie Woolfové?. Vyd. 2., V nakl. Artur v upr. 

autorské verzi z r. 2006 vyd. 1. Praha: Artur, 2008 

Slovník psychiatrických termínů ; [Red. Alena Palčová]. - 2. čes. vyd. - Praha : 

Psychiatrické centrum, 2004.  

STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví: (Z deníku 

hereckého adepta) [překl. Jaroslav Hulák]. Praha : Athos, 1946. 

STANSILAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Můj život v umění; z rus. orig. přel. Jaroslav 

Žák.  1983 

ČECHOV, Anton Pavlovič. Racek: komedie o čtyřech dějstvích: premiéra 9. a 10. 

června 2011 ve Stavovském divadle: divadelní program; [program připravila Iva 

Klestilová] ; přeložil Leoš Suchařípa. Praha : Národní divadlo v Praze, 2011. 

ČECHOV, Anton Pavlovič. Racek: komedie o čtyřech dějstvích; [z rus. orig.] přel. 

Vladimír Neff, Vlasta Petrovičová. Praha : Dilia, 1973.  

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. Slavné osobnosti divadla: herecké umění od 

antiky po dnešek; [ze slov. orig. přel., přeprac. a nová hesla dopl. aut.]. Vyd. 1. Praha : 

Brána, 2004. 

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum 2007. 

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: 

Academia 2006 

LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Československý spisovatel, 1963. 

LEVÝ, Jiří a Miroslav Červenka. Bude literární věda exaktní vědou?: výbor studií. 

1.vyd. Praha: Československý spisovatel, 1971. 

PARDYL, Handa Věkoslav. Anglicko-český a česko-anglický slovník divadelních výrazů 

a výrazů z uměleckých řemesel, Praha: Ediční centrum AMU, 2001 

GREPL, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2000. 

HODEK, Karel – HAIS, Břetislav. Velký anglicko-český slovník. Praha: Leda, 2003. 

LINGEA LEXICON 2000, verze 3.05. 

Oxford Advances Learner´s Dictionary 7th edition, Oxford: Oxford University Press, 

1997  



40 

 

PALA, Karel, VŠIANSKÝ, Jan. Slovník českých synonym, Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2000 

NORD, Christiane. Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und 

didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Tübingen: Julius 

Groos Verlag, 2009. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE: 

Ústav pro jazyk český – internetová příručka 

URL: <http://prirucka.ujc.cas.cz/> [cit. 10.5. 2012] 

RYČLOVÁ, Ivana: Konstantin Stanislavskij nenáviděný i uznávaný 

Revue politika – Politicko-společenská revue Centra pro studium demokracie a kultury: 

URL: <http://www.revuepolitika.cz/clanky/1033/konstantin-stanislavskij-nenavideny-i-

uznavany> [cit. 18.5. 2012] 

 

POUŽITÉ FILMY: 

Lepší už to nebude – režie James L. Brooks, Tristar Pictures, 1997 

Chicago – režie Rob Marshall, Miramax International, 2002 

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1033/konstantin-stanislavskij-nenavideny-i-uznavany
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1033/konstantin-stanislavskij-nenavideny-i-uznavany

