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Abstrakt 

 

Práce je tvořena dvěma částmi – překladem vybraných kapitol z francouzské knihy 

Les neuf vies du chat (Laurence Bobis, Paris: Gallimard, 1991) a komentářem překladu. V 

komentáři překladu se práce zabývá překladatelskou analýzou originálu, v níž text 

charakterizujeme na základě popisu vnětextových a vnitrotextových faktorů. Dále se v 

práci zabýváme překladatelskými problémy, na něž jsme při překladu narazili, 

překladatelskými postupy, jež bylo nutné využít, a charakterizujeme metodu překladu.  

 

 

 

 

Abstract 

 

The work consists of two parts - the translation of selected chapters from the French 

book Les neuf vies du chat (Laurence Bobis, Paris: Gallimard, 1991) and the commentary 

of the translation. The commentary of the translation deals with the analysis of the original 

text in which we characterize the basic textual factors. Furthermore, the commentary deals 

with translation problems, which we encountered during the translation, translation 

processes, which were used, and we characterize the method of translation. 
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ÚVOD 
 

Tato práce se dělí na dvě části – překlad vybraných kapitol knihy Les neuf vies du 

chat a komentář překladu. Výběr knihy Les neuf vies du chat byl ovlivněn mým vřelým 

vztahem ke kočkám. Zájem o knihy, jež o kočkách vycházejí, mne přivedl právě k této 

publikaci. Jelikož první kapitoly knihy již byly přeloženy studentkou Ústavu translatologie 

Petrou Pistulkovou (viz Bibliografie), v této práci byly přeloženy kapitoly následující. 

Na českém knižním trhu se objevuje mnoho publikací věnujících se problematice 

domácích mazlíčků, zvláště pak jejich chovu a péči o ně. V takových knihách se často 

dozvíme i něco o historii domácích zvířat, o jejich původu atd. Kniha, která by se zabývala 

výhradně historií koček a vztahem člověka ke kočce měnícím se v průběhu staletí, však v 

českém prostředí chybí, a proto by bylo přeložení a vydání takové knihy jistě přínosné. 

Komentář překladu se zabývá charakteristikou překládaného textu, jeho 

překladatelskou analýzou a uvádí základní informace o vybrané publikaci a její autorce. V 

komentáři rovněž postihujeme typologii překladatelských problémů, jež se při překladu 

textu objevily a jež bylo nutné vyřešit. Při překladu docházelo k překladatelským posunům, 

jejichž typologii v práci uvádíme i s příklady, jež tyto posuny ilustrují. 

Cílem práce bylo přeložit vybraný text a v komentáři provést jeho celkovou 

charakteristiku, popsat překladatelské problémy, zdůvodnit překladatelské postupy a 

posuny a stanovit metodu překladu. 
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1 PŘEKLAD: Devět kočičích životů 
 

1. 1 Raný novověk 
V bouřlivé době honů na čarodějnice se natrvalo usadila hrozivá pověst kočky. 

Stejně jako tehdy se v dnešní době mnozí lidé zachvějí při pohledu na černou kočku. Je to 

však něco zcela jiného než pověrčivý strach, který v temných dobách zakoušeli muži lační 

po hmatatelných důkazech ďáblovy přítomnosti při velkém krveprolití koček odhaleném 

romantickými historiky. 

 

Francouzský básník Martin Le Franc napsal již v roce 1440 dílo Champion des 

dames (Obhájce dam). Je to rozhovor dvou lidí s protichůdnými názory, nepřítele žen a 

jejich obhájce. Ten první mezi svými misogynskými argumenty uvádí popis stařen, které 

se v podobě kočky nebo kozla po tisících odebírají na sabat, zvaný také „synagoga“. Tam 

uctívají ďábla, jenž poslouchá jejich žádosti jako soudce či advokát, učí je čarodějnickému 

umění a krouží uprostřed shromáždění v podobě kočky. Kolem roku 1450 jeden neznámý 

Savojan vypráví, že gazaři (členové sekty, jejichž jméno je nepochybně odvozeno od slova 

„kataři“) byli rovněž svědky zjevení černé kočky. Stopu tohoto středověkého námětu 

najdeme i v obviněních vznesených proti kacířským čarodějnicím v 15. století, jež se 

zmiňují o kočičích mistrech obřadů. 

1. 1. 1 Kočka a čarodějnictví 

Čarodějnictví je složitý fenomén – pronásledování se odehrávalo v různých dobách 

a na různých místech. Nelze se divit, že role přisouzená kočce ve výpovědích obviněných 

se občas kraj od kraje značně liší. Obecně je dost ojedinělé, aby si na sebe ďábel bral 

podobu kočky, ať už aby okouzlil čaroděje nebo vedl sabat. Výjimečný je případ 

čarodějnice z vesničky Boucoiran v Provence, jíž se ďábel Robin představil v kočičí 

podobě. Čarodějnice trápená soudci se při výslechu často vzdala a ve zmatku se zmínila o 

dobře známém zvířeti, které vídala každý den. Ve Francii stejně jako v Anglii se ďábel 

proměňoval v kočku hlavně proto, aby byl v každodenním kontaktu s čarodějnicí. Bylo 

přece velmi jednoduché obvinit dobře známé zvíře údajné nebo odhalené čarodějnice – 

zdrcená otázkami nakonec mnohdy přiznala ďábelskou povahu své kočky. 
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1. 1. 2 Koně, kočky a košťata 

Ačkoliv jsou hole potřené důmyslně připravenou mastí tradičním dopravním 

prostředkem čarodějnic, rády cestují také na zvířatech. V Lotrinsku to jsou téměř vždy 

černí koně, zatímco čarodějnice z Alsaska mají zálibu v kočkách. Jak popisuje čarodějnice 

Anne-Marie z německého města Münster, ďábel vozí své přisluhovače na sabat ve voze 

taženém čtyřmi černými kočkami. Zdá se, že tento námět je především germánský – 

severská bohyně Freya cestuje v kočáře taženém spřežením černých koček – je však známý 

i v jiných evropských regionech. Například v italském Furlánsku se Benandantům, 

ozbrojeným jednotkám bojujícím proti čarodějnicím, nepříčilo užívat stejného dopravního 

prostředku a cestovat ve vzduchu na kočkách nebo jiných zvířatech. 

1. 1. 3 Kouzelný prach a vzývání ďábla – kočka ve všech svých podobách 

Ďábelská pověst kočky byla opravdu účinnou přísadou v tajemných lektvarech 

vyráběných čarodějnicemi. Dodnes se dochoval tento recept užívaný savojskými gazary: 

poté, co jsme ji nacpali ječmenem, pšenicí a ovsem, kůži černé kočky, kterou obvykle 

necháme tři dny ponořenou ve vodě, následně usušíme a rozdrtíme, čímž získáme prach se 

strašnými účinky. Pokud je za větrného počasí rozprášen z vrcholku hory, zneúrodní půdu 

a zpustoší celý kraj. 

Ve Skotsku v pohoří Skotská vysočina byl v 17. století mnohokrát vykonáván 

pohanský obřad „Taghairm“ neboli „Ďáblova večeře“. Sloužící kněz měl za úkol narazit 

živé černé kočky na kůl a opékat je po dva dny. Mrtvá zvířata nahrazoval dalšími, dokud 

jejich drásavé mňaučení nepřivolalo ďábla. Ten pak souhlasil s tím, že mu splní všechna 

přání. 

1. 1. 4 Proměny čarodějnic – od sovy až po kočku  

Kočka jakožto vtělení ďábla nakonec hraje ve svědeckých výpovědích dost malou 

roli. Naproti tomu se čarodějnice, pověstné svou schopností přeměnit se za účelem konání 

zla, téměř vždy proměňují v kočku. Není totiž nic lehčího než vzít na sebe podobu 

poddajného, nočního a tichého zvířete, pak se vplížit do domu a zadusit děti v kolébce. V 

antice a na počátku středověku bývaly strigy, druh čarodějnic požírajících děti, nočními 

ptáky. Moderní démonologové však uvádějí mnohé historky, v nichž sovy nahrazuje 

kočka. Pokud se rodičům přivolaným křikem kojence podařilo udeřit prchající kočku, 

našly se posléze stopy ran na těle stařeny ze sousedství, která brzy přiznala, že se 

přeměnila v kočku nebo kocoura. V letech 1486–1487 zaznamenávají rýnští inkvizitoři 
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Heinrich Institor Kramer a Jakob Sprenger, autoři slavného Kladiva na čarodějnice, 

následující příhodu. Dělník bydlící ve štrasburské diecézi právě štípal dřevo, když byl 

napaden třemi kočkami. Podařilo se mu je zahnat, vrátil se do města a byl obviněn třemi 

nejváženějšími městskými ženami, že je zbil a zranil. Řešení bylo jednoduché – soudce 

však zavázal dělníka k mlčení a sami inkvizitoři „ve jménu milosrdenství a počestnosti“ 

aféru ututlali. 

1. 1. 5 Oběti 

V bouřlivých časech procesů a pronásledování se čarodějnice a jejich soudci při 

výpovědích přirozeně uchylovali ke zvířatům, když se pokoušeli dát ďáblovi konkrétní 

podobu. Nejzmiňovanější byla kočka, ale také ropucha, kůň a pes. Nemusíme si však 

představovat, že kočky byly systematicky pronásledovány a po stovkách házeny do 

stejných výhní, kde se upalovaly čarodějnice. I když jsou kočičí oběti v novověku 

potvrzeny téměř po celé Evropě, nemají alespoň zpočátku souvislost se zlověstnou kočičí 

pověstí. Naproti tomu jsou úzce spojeny s obřady, které udávaly roku řád. Začátek 

Masopustu a karnevalového období byl totiž často doprovázen rituálním nebo 

symbolickým usmrcením loutky či zvířete. Letní slunovrat nebo svátek svatého Jana byl 

také příležitostí k zapálení velkých slavnostních ohňů, do nichž se na některých místech 

tradičně házela zvířata. Oběťmi těchto lidových radovánek bylo velké množství koček. 

V Metách byla oběť pravidelnou každoroční událostí – třináct koček bývalo upáleno na 

každý svátek svatého Jana – jinde ve Francii však nebyla oběť jedné nebo více koček 

pravidelnou součástí slavnostních rituálních ohňů a byla spíše výjimečným povyražením. 

V jiných evropských regionech (Německo, Anglie) kočky nebyly upalovány, ale topeny. 

1. 1. 6 Zemědělské a sexuální praktiky 

 Všichni přítomní tančívali dokola okolo ohně, líbali se a přeskakovali plameny, 

aby se do roka sezdali, používali popel jako magickou sílu chránící proti nemocem a 

neduhům. Kočky obětované v průběhu slavností tedy mohly být přirovnávány k duchům 

přírody, jejichž smrt společenství zajišťovala rok plodnosti a prosperity. Kočky, psi, 

kohouti nebo lišky bývali ostatně obětováni také na konci žní. Například ve francouzském 

regionu Franche-Comté „zabít kočku“ znamenalo uvázat poslední snop. Lidé věřili, že  

obětovaná kočka symbolizuje chlad a zimu, nebo dokonce havěť či nepříznivé vlivy, které 

ohrožovaly podzimní a jarní setbu. Poněkud odlišné je pozdější vysvětlení, jímž britský 

etnolog James George Frazer zdůvodňuje zvyk z belgického města Ypry. Zde byly kočky 
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každou popeleční středu házeny z vrcholu městské věže. Byly vlastně „obětními beránky“ 

– symbolizovaly zlo opakovaně vyháněné během krvavých obřadů. 

1. 1. 7 V Antice měly lidské oběti zajistit dlouhou výdrž staveb 

Oběti u příležitosti otevření nové cesty nebo budovy byly považovány za nezbytné, aby při 

jejich užívání nedošlo k žádným nehodám. Lidské oběti byly postupně nahrazeny cennými 

zvířaty, poté zvířaty běžnými, jako je kočka. V belgickém Lutychu například zavřeli kočku 

do nového obydlí a drželi ji tam, dokud nezemřela hladem. Demolice starých domů, jež 

byly postaveny v novověku, odhalila zajímavé nálezy – ve Francii ve městech Quiberon 

a Rouen, na zámku v Saint-Germain, v kostele Saint-Jacques ve městě Saint-Quentin, v 

pařížské rue Mouffetard a v mnoha anglických městech bylo v základech budov nalezeno 

třicet mumifikovaných koček. Vedle zvířete byla někdy položena krysa, zřejmě proto, aby 

se k domu nepřibližovali hlodavci. Kočka je rovněž zmiňována v několika legendách 

vztahujících se ke stavbě mostů. Ať už je to ve městě Saint-Cloud poblíž Paříže, ve 

městě Saint-Cado v západní části Bretaně, v městečku Beaugency nebo jinde, příběh je 

stále stejný: ďábel se ujal stavby mostu výměnou za první duši, která po něm přejde. Byl 

však podveden a musel se spokojit s kočkou úmyslně vpuštěnou na most. 

1. 1. 8 Popisky 

 

Popisek – str. 73: 

Černá kočka, potomek čarodějnických koček, na obrazu Kartářka od Clémentine Dondey 

jako by viděla halucinaci. Naproti: Napůl kejklíř, napůl léčitel, předvaděč muzikantských 

koček (17. století). 

 

Popisek – str. 74: 

Francisco Goya vytvořil v letech 1797–1798 sérii leptů nazvaných Rozmary. Na třech z 

nich lze vidět znepokojivé postavy koček, zvláště na tomto se zvláštním názvem 

Experiment. Mohutný kozel tyčící se v pozadí scénu rázem situuje do temného světa 

rituálů černé magie. Mladá čarodějka, jejíž nohy se již nedotýkají země, se zřejmě drží za 

ucho staré levitující ženy. Bezpochyby se ženy právě natřely mastí, jež je v blízkém 

džbánku – tato slavná mast umožňuje čarodějnicím létat ve vzduchu. Obě kočky jsou 

tichými svědky, ale také spoluúčastnicemi podivného „experimentu“. Dole: Pocta ďáblu. 
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Obluda, napůl člověk a napůl kočka, na níž obkročmo sedí démon, luští čarodějnickou 

knihu. 

 

Popisek – str. 75: 

Čarodějnice není vždy vychrtlá stařena, může být také vyzbrojena všemi nebezpečnými 

svůdnými ženskými kouzly. Na této rytině od Jeana Pierra Maleuvra s názvem Odjezd na 

sabat starší čarodějnice natírá mladou učednici mastí z krve dudka či netopýra. Kotě spící 

na šatech, které si čarodějnice právě svlékla, vypadá stejně jako ona opravdu neškodně. 

 

Popisek – str. 76: 

Otec Athanasius Kircher, německý jezuitský učenec ze 17. století, je nezapomenutelným 

vynálezcem „kočičích varhan“. Hroty připevněné na koncích kláves bodaly do ocasu 

ubohá zvířata zavřená v úzkých přihrádkách, které jim znemožňovaly útěk i jakýkoliv 

pohyb. Jeden takový koncert se konal během oslav na počest krále Filipa II. v Bruselu. 

Dole: Sám ďábel řídí sbor. 

 

Popisek – str. 77: 

Oblíbeným námětem vlámského malířství v pozdním středověku byla přísloví. Mezi 

mnohými zvířaty se v nich objevuje i kočka, zřídka však díky svým dobrým vlastnostem. 

Jejím oblíbeným divadlem je kuchyň – právě zde páchá většinu svých zlých skutků. 

„Nechat kočku přijít k sýru“ znamená, že svobodná žena podlehla muži a spáchala tak 

hřích. Být „mlsná jako kočka“ je neřest rovněž přisuzovaná ženám. Přísloví „vycházet 

spolu jako pes a kočka“ vystihuje ustavičné hádky a nesoulad k sobě se nehodícího páru. 

 

Popisek – str. 79: 

Bohyně mládí a lásky Freya je severský protějšek řecké Afrodity a římské Venuše. 

Eddická báseň jí vytýká nestálost a nemravné chování; obviňuje ji, že měla za milence 

všechny bohy a elfy. Se svým bratrem Freyem a otcem Njördem zaujímá významné 

postavení ve skandinávských legendách. Všichni tři jsou spojováni s plodností a 

bohatstvím a patří k rodu Vanů. Ten bojoval a poté uzavřel příměří s jiným božským 
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rodem, Ásy (k nim patří Thór, Ódin a Tyr). Právě podle jména bohyně Frey byl vytvořen 

název Friday (anglicky pátek). Švédský malíř Nils Blommer ji romanticky ztvárnil na voze 

taženém spřežením koček, jak přelétá oblohu, aby našla svého manžela Óda. 

 

Popisek – str. 80: 

 „Antoine Lion a jeho žena [...] se mi svěřili, že jedné noci viděli, jak se v uzavřené 

místnosti objevily dvě velké kočky, které napadly jedno z jejich dětí. Spali a byli přivoláni 

až křikem a pláčem dítěte. Dvě kočky již ‚očarovaly‘ dítě, jež po několika dnech zemřelo 

na vysílení.“ Tento příběh se odehrál v Itálii a byl zaznamenán dominikánem Bartolomeem 

Spinou (1480–1546) v díle Quaestio de strigibus. Nahoře: Démon Haborym (Collin de 

Plancy, Pekelný slovník). 

 

Popisek – str. 81: 

Kočka a netopýr jsou si podobní – jednak nočním životem, jednak vampírismem, z něhož 

jsou obviňováni. To se může projevit i v jazyce, v některých oblastech jsou netopýři 

pojmenováni slovem, jehož součástí je francouzský výraz označující kočku – chat: „cate-

souri“ (v departementu Pas-de-Calais), „chat-souri“ (v departementu Yonne) a 

„Katzenfledermaus“ (v Německu). Dole: Sabat (anglické vyobrazení z 18. století). 

  

Popisek – str. 83: 

Kniha La Démonomanie des sorciers (Čarodějnická posedlost ďáblem) z roku 1580 od 

Jeana Bodina, slavného právníka a ekonoma, měla velký vliv na průběh procesů, jelikož 

podala právní definici čarodějnictví. Bodin věřil, že existují duchové schopní proměnit 

člověka ve zvíře: „To dokazuje vernonský proces s čarodějnicemi, které se shromažďovaly 

a obvykle navštěvovaly místní zámek [...] v přestrojení za ohromné množství koček. Čtyři 

až pět mužů se rozhodlo strávit tam noc, kočky je však napadly. Jeden muž byl zabit, 

ostatní byli zraněni – muži ovšem rovněž zranili několik koček, které se pak proměnily 

ve zraněné ženy. A právě tak se zdá neuvěřitelné, že stíhání bylo zastaveno.“ Naproti: 

Obrázky ilustrující anglické pojednání o démonologii (Discourses of witchcraft, 1621). 
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Popisek – str. 84: 

„Vyrovná se něco melancholii blázna, jenž chce dát kaši tomuto směšnému kocourovi? 

Ještě hloupější je podle mne potrhlá Margot, která ho zavinula a zavázala těsněji než 

otýpku.“ Tímto komentářem k rytině na stejné téma můžeme dobře popsat také obraz od 

Niccola Frangipaniho. Podle kurátorky Elisabeth Foucart-Walterové a historika umění 

Pierra Rosenberga je na něm vyobrazen zvyk odehrávající se na Hromnice, kočka 

parodicky znázorňuje malého Ježíše, jemuž svatý Josef dává kaši. 

 

Popisek – str. 85: 

Ve Flandrech se odehrávaly nejvýstřednější slavnosti: soutěže ve zpěvu pěnkav, závody na 

oslech či hry s namydleným prasečím ocasem. K repertoáru těchto dodnes dodržovaných 

tradičních slavností patřilo i shazování koček z věže. Ve městě Ypry se každý rok konal trh 

s kočkami. Hlavice sloupu z 15. století: házením živých koček z vrcholu yperské věže 

býval tradičně pověřen nějaký blázen. 

V roce 1915 byla v průběhu demolice jednoho domu na pozemcích v Bloomsbury (část 

Londýna), patřícího vévodovi z Bedfordu, znovu objevena vysušená kočka. Nejstarší 

mumie jsou datované do druhé poloviny 13. století, nejmladší na počátek 20. století – to 

ukazuje, po jak dlouhou dobu se oběti prováděly. 

 

1. 2 Její veličenstvo kočka 

Od druhé poloviny 17. století si kočka získává přízeň měšťanů a aristokratů a 

vstupuje do světa literatury. Z dřívějšího lovce, odstrkovaného a nedostatečně živeného 

domácího zvířete, se díky svému půvabu a eleganci stala vyhledávanou společnicí. Začíná 

se těšit srovnatelnému postavení se psem, svým odvěkým soupeřem... 

 

Kočka měla vždy zapřísáhlé příznivce – básníci Francesco Petrarca, Torquato 

Tasso i Joachim du Bellay měli rádi a opěvovali kočky. Kardinál Richelieu miloval 

koťátka, která vyměňoval, jakmile dosáhla věku tří měsíců. V první polovině 17. století 

však šlo jen o výjimky. Kočka pozvolna získávala přízeň urozené společnosti, začalo se o 

ní mluvit a byla „povýšena do šlechtického stavu“. 
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1. 2. 1 Počátek změny ve vnímání domácích zvířat 

Nejhorší hříchy dospělých mají původ v dětské krutosti ke zvířatům, prohlásil 

francouzský filozof Michel de Montaigne, jeden z mála lidí své doby, který se netajil se 

svou citlivostí. Nicméně i slavný lékař Ludvíka XIII. Héroard zanechal svědectví o tom, 

jak mladý král žádal milost pro kočky, které se během svatojánské noci házely do ohně. 

Tato tendence za osvícenství zesílila – v roce 1758 byla ve městě Mety publikována 

skladba Uctivé výtky koček města Mety pánům radním, konšelům a úředníkům města Mety 

– což byla známka toho, že časy se mění a zvířata obětovaná při svátku svatého Jana 

konečně našla zastánce, přinejmenším u osvícených intelektuálů, kteří metskou slavnost 

označili za „ostudnost“. Úplného zákazu metského zvyku ovšem dosáhla až v roce 1773 

paní d'Armentières, manželka vrchního velitele Tří biskupství (oblasti vzniklé spojením 

metského, toulského a verdunského biskupství). Ve městě Ypry zvyk přetrval dokonce až 

do roku 1817. 

 

1. 2. 2 Nový směr – anglický příklad 

Kolem roku 1630 byly do dveří v domě jednoho významného londýnského 

obchodníka vyřezány otvory pro kočky, a to „dokonce i v těch nejhezčích místnostech“, 

jak překvapeně zaznamenal tehdejší kronikář. Daniel Defoe (1660–1731), autor Robinsona 

Crusoe, rovněž potvrdil, že téměř v každé londýnské rodině měli kočku, někde i pět až šest 

koček. Od roku 1700 se v Anglii podle jednoho tamního historika šířila posedlost 

domácími zvířaty, neboli pets (mazlíčky). Byla vybraně krmena (často lépe než 

služebnictvo), krášlena, portrétována – zkrátka přijata mezi členy rodiny. Kočky tedy 

postupně získávaly výrazně lepší postavení právě v sídlech měšťanů a aristokratů. 

 

1. 2. 3 První náznaky obliby koček se na počátku 17. století začaly 

objevovat i ve Francii 

Francouzští cestovatelé, kteří navštívili Orient, jako Pitton de Tournefort v roce 

1700–1702, velebili lásku Turků ke kočkám, považovaným za nevinná a čestná zvířata, na 

rozdíl od psů, kterým zakazovali vejít do domu. Tehdy to bylo překvapivé, ale podle 

spisovatele Paradise de Moncrifa některé pařížské kočky již od roku 1727 neměly co 

závidět svým orientálním příbuzným. V 17. století se skutečně objevily první náznaky 

změny, i když někteří se ještě vysmívali módě spočívající v poblázněnosti kočkami. 
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Francouzský spisovatel Paul Scarron (1610–1660) v jenom jadrném listu vzpomíná na paní 

de Montatère, která byla tak poblázněná do své kočky, že ji jednou vyparádila náušnicemi, 

perlovým náhrdelníkem, košilí, sukní, „halenkou s volnými rukávy, límcem a šátkem 

kolem krku“, což „z ní udělalo opravdovou slečinku“. Když se zvířeti podařilo utéct, paní 

de Montatère litovala více ztráty kočky než šperků. Případ ochránkyně La Fontaina, paní 

de La Sablière, je dojemnější. Když se v roce 1679 vzdala světských radovánek a začala žít 

skromněji, ponechala si jen „svou kočku, svého psa a svého La Fontaina“. 

 

1. 2. 4 Salóny doslova proslavily kočku opěvovanou Paradisem de 

Moncrifem 

V roce 1727 vyšlo anonymně dílo s názvem Les Chats (Dějiny kočky), které mělo zvěčnit 

domácí kočku. Autorem byl François Augustin Paradis de Moncrif (1687–1770), muž 

vybraného chování a především předčitatel královny Marie Leczinské a choti 

francouzského korunního prince, později byl také vrchním ředitelem pošt. Jeho „velmi 

lehkovážné“ dílo je sestaveno ze souboru humoristických dopisů adresovaných jedné 

markýze, ve kterých můžeme kromě laškovného tónu objevit opravdovou lásku ke 

kočkám. Moncrif chtěl napravit dvě křivdy – i když existují chvalořeči na vši, blechy, psy, 

husy nebo koně, nikdo před ním nenapsal nic o kočkách. Bojoval také proti špatné a 

naprosto nepodložené reputaci, která škodila kočičímu druhu. Francouzský básník 

Fontenelle, vykreslený Moncrifem jako přesvědčený milovník koček, byl například 

vychován k tomu, aby věřil, že kočky se scházely na sabatu o svatojánské noci. To mu 

však nezabránilo mít kočku, s níž si často hrával. Egyptské kočky, indické nebo osmanské 

legendy, přísloví, etymologii, vědecké rozpravy, kočky z Levanty (které se dostaly do 

Evropy díky fiktivní dynastii kočky Brinbelle), verše věnované věhlasným kočkám – to 

vše a ještě více najdeme v knize pana Moncrifa. Někteří se jí ovšem vysmívali. Největšími 

posměváčky byli Voltaire a bavorský diplomat a spisovatel Melchior Grimm, kteří ji 

ztrhali, Moncrifovi dali přezdívku „dějepisálek“ a poslali ho ke všem toulavým kočkám. V 

roce 1733, v době Moncrifova zvolení do Francouzské akademie, se anonymně objevil 

zparodovaný projev Mňau aneb velmi vznešená a učená řeč pronesená umňoukaným 

panem Raminagrobisem 29. prosince 1733, v den jeho přijetí do Francouzské akademie. 

Přisuzujeme jej radši samotnému Moncrifovi, který tak ironií oplácí posměch, jímž byl 

častován, a nevidíme v tom další útok proti prvnímu historikovi koček. 
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1. 2. 5 Zvíře je zrcadlem člověka aneb původ kočičího úspěchu 

Kromě změny ve vnímání zvířat, která se udála na přelomu 17. a 18. století, zřejmě 

existovaly zvláštní důvody k přívětivosti ke kočkám, o nichž se dosud moc neuvažovalo. 

Pokud věříme Moncriffovi, který v závěru svého díla vytváří obraz moderní kočky, kočičí 

druh měl mnoho předností. Od přírody veselé, svobodné a nezávislé kočky vytvářely ve 

městech jakési „republiky“, kde měly zajištěno živobytí i zábavu. Na rozdíl od psa, 

potřebného zvířete, „věrného otroka“, který „se bojí, že nedostane najíst“, kočka přichází k 

člověku z čisté náklonnosti a dopřává mu potěšení ze své společnosti. Vytýkáme jí ostré 

drápky, aniž bychom brali v úvahu úsilí, které musí neustále vynakládat, aby měla 

sametové tlapky. Má vznešené city, ryzí a hravý charakter, tělo nadané půvabem a 

harmonií. Kočka je z určitého pohledu zvířetem, které nejlépe odpovídá duchu 18. století. 

Je rebelantská a duchaplná, zkrátka zcela svobodná a vyhledávající pohodlí a soukromí 

salónů, kde se tvoří móda. Anglie měla tehdy velmi patrný vliv na Francii, což mohlo 

rovněž přispět k rozšíření oblíbenosti kočky v této zemi. 

Nakonec nelze zanedbat roli šlechtičen ve velebení koček. Moncrif uzavírá svou 

předmluvu opravdu výmluvnými slovy: „Ať dámy, zapálené pro kočičí druh, hltají tuto 

historii! A kolik mužů je v tomto smyslu ženami...“ Ve skutečnosti kocouři a kočky, kteří 

zanechali svá jména potomkům – Moricaut, Morlamain, Ménine, Tata – patřili, navzdory 

Moncrifovi, téměř všichni velkým dámám. Mezi nimi byly některé velmi ušlechtilé, které 

bezpochyby přispěly k proslavení koček v salónech a v srdci každého člověka, který žil na 

konci 17. století. Byla to například paní Deshoulières (1638–1694), jež opěvovala svá 

domácí zvířata, a zvláště kočku Grisette, hrdinku jedné tragédie, jejímiž postavami jsou 

samé kočky. 

Takoví kocouři a kočky se od ostatních značně lišili: Ménine, patřící paní de 

Lesdiguières, nikdy nebyla shovívavá k lásce kocourů. Brinbelle, kočka ze šlechtického 

paláce de Guise, zůstala věrná svému manželovi Ratillonovi z Austrasie poté, co ho žárlivý 

soused zlákal falešnými lichotkami a nechal ho vykastrovat kotlářem. 

1. 2. 6 Vášeň pro kočky – měšťanská záliba vyvolala prudké reakce 

Podle Nicolase Contata, dělníka a autora strhujícího díla Annales (Anály), měl prý 

jeden tiskařský mistr dvacet pět koček, jimž nechal pořizovat portréty a jež krmil pečenou 

drůbeží. Takové měšťanské rozmary špatně snášeli obyčejní lidé, jak o tom svědčí jiná 

Contatova anekdota. Dva učni z jednoho tiskařství v ulici Saint-Séverin, kteří byli každou 

noc buzeni kocouřími ranními zastaveníčky a neměli co jíst kromě zbytků, jež už kočky 
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nechtěly, se rozhodli pomstít se za takovou nespravedlnost. Byl tu ovšem jeden problém: 

mistrova žena zbožňovala kočky, zvláště jednu pojmenovanou „La Grise“. Aby jí mládenci 

kočky zprotivili, Léveillé, jeden z učňů, vyšplhal na střechu a kňoural po několik nocí tak 

strašlivě, že měšťan a jeho žena byli rozčarováni a požádali dělníky, aby je zbavili těch 

strašných koček, s výjimkou „La Grise“. To byl povel k opravdovému masakru, jehož 

první obětí byla právě tato kočka. Chycená již polomrtvá zvířata byla souzena a oběšena na 

dvoře dílny v jásavé a rebelantské atmosféře. 

Komediantské kočky nabízely lidem i mírumilovnější rozptýlení. Francouzský 

naturalista Valmont de Bomare popsal „kočičí koncert“, který se odehrál na trhu v Saint-

Germain, na němž kočky mňoukaly pod vedením opice. 

 

1. 2. 7 Buffon zahajuje válku psů proti kočkám z „vědeckého“ pohledu 

Pasáž o kočkách v knize l'Histoire naturelle (Historie přírody) je známá svou 

zaujatostí a polemickým začátkem: „Kočka je nevěrné domácí zvíře, které chováme jen 

proto, abychom se mohli zbavit jiného ještě horšího domácího škůdce.“ Po pravdě řečeno 

se zdá, že Buffon, jenž řadí popis kočky hned za popis psa, vidí v prvním jen kontrast k 

přednostem druhého. „Vrozená zlomyslnost, špatný charakter a zkažená povaha“ jsou 

výsadou koček, jejichž úspěch zřejmě přírodovědce rozčiluje – „dobře vychované“ kočky 

jsou podle něj povolné lichotnice. Mezi prohnanou kočkou a zcela upřímným psem tedy 

panuje přirozená, a tudíž nepřekonatelná nesouměřitelnost. 

Za rozmachu přírodních věd na počátku 19. století Buffon, spisovatel a vědec v 

jedné osobě, odhaluje, že kočka neměla jen přátele. Můžeme se dokonce ptát, jestli také 

zřetelně subjektivní prudkost jeho útoků nesvědčí o změně postoje ke kočkám. Poté, co 

kočka provázela člověka po staletí, aniž by na sebe upozornila, jako předmět temného 

pohrdání a často pověrčivého strachu, najednou nachází horlivé zastánce i náruživé 

pomlouvače. 

Klan příznivců koček se nyní postavil proti klanu příznivců psů. 

1. 2. 8 Popisky 

 

Popisek – str. 97: 

Kočka Armellino „políbená z lásky krásnou bohyní“, se vzdala krys a pila jen mléko, aby 

si zachovala „nedotčenou tlamičku a čisté srdce“ pro svou paničku, básnířku jménem 



13 
 

Alessandra Forteguerra (portrét italského malíře Giovanniho Redera, doprovázený sonetem 

abbého Bertazziho). 

 

Popisek – str. 98: 

Mnozí malíři zvláště v 18. století portrétovali mladé dívky nebo děti s kotětem. Byli to 

například François Boucher, Jean-Honoré Fragonard nebo Goya. Obraz holandského 

malíře Jana Miense Molenaera však mohl mít podle kurátorky Elisabeth Foucart-

Walterové symbolický význam – stejně jako kočičí seknutí může ohrozit bezstarostnost 

dětí, lidské štěstí může být zničeno zásahem osudu. 

 

Popisek – str. 99: 

Grafika První etapa krutosti anglického malíře Williama Hogartha popírá mýtus o tom, že 

dítě je od přírody nezkažené – pokud se krutě chová ke zvířatům, v dospělosti se z něj 

stane tyran. Výchova se tak stává nutnou občanskou povinností. Hogarth se drží svého 

didaktického záměru a své dílo komentuje takto: „Vezměte si ponaučení z tohoto příkladu, 

vy, kteří se oddáváte barbarským radovánkám, že krutost uráží pohled stejnou měrou, 

jakou ho okouzluje soucit.“ 

 

Popisek – str. 101: 

La Fontaine zvěčnil opičáka Bertranda a kocoura Ratona v bajce, v níž ukazuje 

nadřazenost opice, nejchytřejšího zvířete ze všech, nad kočkou zaslepenou marnivostí 

podobně jako vrána (v příběhu O lišce a vráně). Avšak tento obraz holandského malíře 

Davida Tenierse mladšího (1629–1670) nás znovu odkazuje k bohatému tematickému 

zdroji světa naruby, kde se zvířata chovají jako lidé. V kadeřnickém salóně opičáci-

lazebníci obskakují kočičí zákazníky, kteří přišli, aby se nechali oholit nebo si nechali 

nakadeřit knír. Existuje mnoho příkladů podobných „opičáren“, groteskních ukázek opic v 

nejpodivnějších situacích – například obraz Opičí stráže od téhož autora zachycuje opičí 

mušketýry, kteří odvádějí vězně – kočku – oblečenou do braniborské uniformy. 

 



14 
 

Popisek – str. 102: 

„Jednoho dne budou přednosti koček plně uznány. Je nemožné, aby v národě tolik 

osvíceném, jako je ten náš, stále převládala tak nerozumná předpojatost. Je neuvěřitelné, že 

si nedokážeme uvědomit, že v kočce nacházíme přítele a nejlepšího společníka, 

obdivuhodného mima, rozeného astrologa, výborného hudebníka, zkrátka spojení talentu a 

půvabů.“ Paradis de Moncrif 

 

Popisek – str. 103: 

Markýza du Deffand, jejíž kočky tu vidíme, proslavená svou krásou a bystrostí, vytvořila 

jeden z předních salónů 18. století. U ní se scházeli významní šlechticové, význační 

cizinci, literáti a vědci jako Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, Marivaux a d'Alembert. I 

když oslepla, neztratila nic ze svého zápalu a udržovala bohatou korespondenci, která se 

stala jedinečným dokumentem o životě tehdejší společnosti. 

Nahoře: Rytina hraběte Cayluse ilustrující lyrickou tragédii Paradise de Moncrif. Vlevo: 

Hodina čtení od holandského malíře Jana Steena. 

 

Popisek – str. 104: 

„Dobrotivost mohamedánů se týká dokonce i zvířat. [...] Jen stěží uvěříme, že na základě 

závětí v náležité formě jsou zřizovány nadace, které slouží ke krmení určitého počtu psů a 

koček během určitých dnů v týdnu. Nicméně se to děje pravidelně a v Konstantinopoli jsou 

lidé placeni za naplňování těchto posledních vůlí.“ Pitton de Tournefort, Zpráva o cestě do 

Levanty. (Naproti: Svátek koček v Káhiře.) 

 

Popisek – str. 105: 

Kočky byly Moncrifem označeny jako filozofický případ po sporu, který se odehrál 

jednoho večera během konverzace v salónu: „Objevila se kočka a jeden z mých oponentů 

byl tak duchapřítomný, že se ztratil. Prohlásil, že žádné filozofické úvahy nezmůžou nic 

proti tomu, co se právě stalo, a že kočky byly, jsou a budou vždy jen nebezpečná 

nespolečenská zvířata.“ 
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Popisek – str. 106: 

Talentovaná harfistka slečna Dupuy byla silně vázaná na svou kočku, u níž objevila 

hudební vkus. Podle Moncrifa jí po své smrti, 7. října 1677, odkázala dva domy (jeden ve 

městě a jeden na venkově) a doživotní rentu.  Jeden pamflet podává přesnější verzi tohoto 

příběhu – půldruhého livru měsíčně mělo umožnit krmení koček „chlebem, vývarem a 

masovou polévkou.“ Rytina francouzského malíře Coypela připomíná tuto závěť, která 

způsobila velký rozruch a byla napadána ostatními dědici zesnulé harfistky. 

 

Popisek – str. 107: 

Ludvík XV. zbožňoval krásnou bílou angorskou kočku. Kočka si získala i přízeň carů 

(nahoře: Šachy). 

Kočičí koncert podle vlámského malíře Pietera Bruegela staršího. Katzenmusik znamená 

„kočičina“ (směsice různorodých nepříjemných zvuků), odtud zřejmě pochází úspěch 

námětu. 

 

Popisek – str. 108: 

Georges Louis Leclerc, hrabě de Bouffon (1707–1788), byl v roce 1739 ředitelem 

královské botanické zahrady a zajímal se také o matematiku a fyziku. Navzdory úspěchu 

byla jeho kniha Histoire naturelle brzy překonána systematičtějším dílem švédského 

přírodovědce Carla Linného. 

 

Popisek – str. 109: 

Rytina z ilustrovaných německých novin z 19. století Münchener Bilderbogen nádherně 

vykresluje dobrodružství kocoura Moura a jeho přijetí do kočičí společnosti: „Čekal jsem 

až do půlnoci, konečně dostavil se přítel Mucius a vedl mě přes mnohé střechy, až posléze 

dospěli jsme na jednu téměř zcela plochou krytinu v italském slohu, na níž jásavým rykem 

přivítalo nás deset statných kocouřích jinochů oděných žel neméně ledabyle a podivně než 

Mucius. Mucius představil mě přátelům, velebil mé vlastnosti [...] Zakončil proslov tím, že 

mají mě přijmout mezi sebe co zdatného kočičího chlapíka.“ 
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Popisek – str. 109: 

Buffon pracoval spolu s francouzským přírodovědcem Daubentonem na knize Histoire 

naturelle padesát let. Vycházela v letech 1749–1804 ve 44 svazcích a byla několikrát 

znovu vydána s dodatky věnovanými francouzskému přírodovědci Sonninimu, 

francouzskému zoologovi Cuvierovi a dalším. 

 

1. 3 Z kočky romantické kočkou moderní 

Ve středověku ubohé zvíře, v novověku uvedena k elitám – kočka si v 19. a 20. 

století získává nové příznivce – básníky a intelektuály. Za to, že je nyní krůček od rovnosti 

se psem, starým lidským společníkem, zřejmě vděčí především své černé legendě. Je to 

nová proměna příběhu plného paradoxů... 

 

Životní názory kocoura Moura, nedokončený román německého spisovatele E. T. 

A. Hoffmanna sepsaný kolem roku 1820 líčí dobrodružství moudrého a protřelého 

kocoura, který se ještě podobá kočičímu ideálu Paradise de Moncrifa z 18. století. Avšak 

oproti kočce opěvované pro svobodné sblížení se s člověkem, symbolu vysokého stupně 

vzdělání a civilizovanosti, upřednostňoval romantismus kočku dvojznačnou, 

individualistickou a tajemnou, jež si stále zachovává stopu své původní divokosti. 

Francouzský spisovatel Chateaubriand tak mohl hraběti de Marcellusovi, francouzskému 

diplomatovi a cestovateli, napsat: „Miluji na kočce nezávislý a téměř nevděčný charakter, 

který jí nedovolí se k nikomu přivázat. [...] Kočka žije sama, vůbec nepotřebuje společnost. 

Poslouchá, jen když chce, dělá, že spí, aby mohla lépe pozorovat okolí, a podrápe všechno, 

co může. Buffon kočku zatratil, já budu pracovat na jejím ospravedlnění a doufám, že z ní 

udělám čestné a populární zvíře.“ Neřesti, které jí přičítal Buffon, i nedostatky, jimiž 

Moncrif popíral realitu, jí nyní přinesou úctu. 

 

1. 3. 1 V roce 1869 psal o kočkách Jules Husson, přezdívaný Champfleury 

Vášnivý milovník koček Champfleury (vůdčí osobnost realistické školy spojené s 

básníkem Baudelairem, malířem Courbetem a fotografem Nadarem) napsal knihu, do níž 

shromáždil množství historických anekdot ze všech dob a ze všech zemí. Kniha ale také 

umožňuje pochopit, jaké místo kočky zaujímaly v tehdejší době. Jako první zaznamenává, 
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že „z alchymistické dílny kočka přešla ke spisovateli“. Díky známostem se slavnými lidmi 

je jeho svědectví neocenitelné. Znal zejména kočku Victora Huga, která trůnila na 

červeném baldachýnu v domě na Královském náměstí, a také kočky dalších francouzských 

spisovatelů, Théophila Gautiera (ten souběžně s nadšením choval i bílé myši), Prospera 

Merimého, Sainte-Beuva a francouzského architekta Violleta le Duca. Francouzský 

spisovatel Alphonse Toussenel, autor knihy L'Esprit des bêtes (Duše zvířat), rovněž 

zaznamenal vášeň intelektuálů pro kočky, ale považoval ji za neřest. Omluvitelnou neřest, 

jak dodává, protože zasáhla i samotného Fouriera, jeho ctěného učitele, který miloval 

kočky tak moc, až nesnášel psy. Kočka se stala totemovým zvířetem umělců, naproti tomu 

pes byl odsunut stranou kvůli své podřízenosti pravidlům. 

 

1. 3. 2 Černá kočka jako romantický mýtus? 

Na zámku v Combourg, kde se narodil Chateaubriand, se prý dřevěná noha 

zesnulého hraběte sama procházela po lese, doprovázená černou kočkou.  Romantismus, 

který svým způsobem znamenal návrat k tradici – vzhledem k zájmu o zříceniny a 

středověk – dává pevnou formu dosud nejasným a rozptýleným lidovým pověrám a s 

potěšením v kočce vidí hlavně zvíře čaroděje a alchymisty. Romantická představa 

čarodějné kočky byla bezesporu klíčem k jejímu sblížení se spisovateli a prokletými 

umělci. Nejznámějším představitelem tohoto mýtu je kocour Edgara Allana Poea – zároveň 

oběť i příčina bláznovství svého pána, neúprosně přitahovaného ke zlu. Jako osudový 

obraz je také nástrojem spravedlnosti k odhalení utajeného zločinu. Sarirické znázornění 

černého kocoura svědčí i o úspěchu námětu, mnoho obchodů jej přijalo jako svou značku. 

V první řadě to byl slavný kabaret Rodolpha Salise, který rovněž vydával humoristickou 

revue Le Chat noir (Černý kocour), v níž začínali novinář Alphonse Allais a kreslíř 

Théophile Alexandr Steinlein. 

 

1. 3. 3 Od vášně k posedlosti 

Chateaubriandův kocour se těšil zvláštní úctě – Miceto totiž patřil papeži Lvu XII. a 

narodil se v Rafaelově lóži (v Papežském paláci). Baudelairova láska ke kočkám byla 

chorobnější. Champfleury tvrdí, že během svých procházek okamžitě zastavil, jakmile 

uviděl kočku. Stávalo se, že pěkné žehlířky přikládaly básníkovu pozornost ke kočce sobě. 

Byl spíše „horlivý stoupenec kočičí rasy“ než obyčejný kočičí přítel. Jeho láska k nim byla 
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tak přemrštěná a znepokojivá, že byl obviněn ze spáchání několika krutostí, aniž by k tomu 

existovaly důkazy. Champfleury dále uvádí, že v kruhu obklopujícím Baudelaira bylo v 

módě chlubit se vášní pro kočky. Aby byl člověk pokládán za originálního spisovatele, 

musel při první návštěvě jakéhokoli domu dát najevo, že není ve své kůži a cítí se 

znepokojen, dokud nespatří domácí kočku a nevzdá jí úctu. 

 

1. 3. 4 „Ženskost“ a smyslnost kočky – stále ctěné téma 

Žena slavného historika Julesa Micheleta vášnivě milovala kočky. V roce 1868 se i 

přes Champfleuryho konkurenci rozhodla vydat knihu věnovanou kočkám, ta byla vydána 

nedokončená až po její smrti v roce 1907. Tato socioložka (v době, kdy sociologie ještě 

neexistovala) potvrdila, že vášeň pro kočky, z níž se u starých panen stává mánie, postihuje 

samotářské, nešťastně zamilované, opovrhované a společensky vyřazené bytosti. 

Zachvacuje osamělé ženy, ale také přitažlivé muže a spisovatele. Nepřítel koček a misogyn 

Alphonse Toussenel zdůrazňoval spojení koček se ženami. Všechny kurtizány, Kleopatry 

nebo Manon Lescaut jsou totiž podle něj z kočičího rodu – rodu, v němž se kočky na úkor 

kocourů ujímají hlavní role. 

 

1. 3. 5 Kočka na výstavě 

V roce 1871 zorganizoval umělec a milovník koček Harrison Weir v Křišťálovém 

paláci v Londýně první kočičí výstavu. Měla tak obrovský úspěch, že se začala pořádat 

každý rok. Další výstavy se záhy konaly také v jiných anglických městech a vytvořily se 

kočičí spolky. Ve Francii se kočičí výstava uskutečnila v roce 1896 v Paříži na popud 

novináře Fernanda Xaua ve spolupráci s ředitelem Aklimatizační zahrady. V roce 1913 

vznikl ve Francii a Belgii Cat Club. Ustanovení těchto několika institucí umožnilo 

vypracování norem, které přesně definovaly charakteristické rysy jednotlivých kočičích 

ras. Na konci 19. století bylo napočítáno šestnáct ras, zatímco dnes jich známe čtyřicet. To 

je velmi málo, když si uvědomíme, že rozlišujeme téměř dvě stě ras psích. Vytvoření 

norem mělo za následek zrození „kočkologie“, tedy vědy, jež se zabývá zvyšováním počtu 

ras kočky domácí. 
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1. 3. 6 Ve 20. století je kočka společenské poznávací znamení 

Francouzští spisovatelé Colette, Jean Cocteau, Paul Léautaud, Marcel Jouhandeau a 

Maurice Genevoix byli přesvědčenými „kočkofily“. Intelektuálové a literární osobnosti již 

však nemusí vychvalovat své kočky, aby byli pokládáni za přívržence kočičí rasy. 

Předpokládá se totiž, že každý, kdo patří do světa kultury, zbožňuje kočky. Právě proto se 

autorů, novinářů a umělců ptáme na osobní vztah ke kočkám, abychom shromáždili jejich 

odpovědi v podobě kolektivního díla. Obecněji lze říci, že vlastníci psů a koček nepatří do 

stejné společenské skupiny. Typ „milovník koček“ je vysokoškolsky vzdělaný, pracuje 

spíše ve veřejné funkci než v podniku a je to umělec, profesor nebo sociální pracovník. 

Stoupenci psů naproti tomu pocházejí z profesí spojených s ekonomikou a ochranou 

pořádku – jsou to obchodníci, policisté, vojáci nebo mistři. Kočka je „odpůrce vojenské 

povinné služby ve zbrani“, sedí doma u krbu, kde dostane najíst, aniž by pro to musela 

cokoliv udělat. Může také symbolizovat nezávislý postoj, který chce její pán zaujmout vůči 

veškeré moci. Pes naopak často zůstává v naší mysli svázán s hierarchickými vztahy a s 

bezpečností lidí i majetku. 

 

1. 3. 7 Toulavé kočky 

Vedle milionů koček, jež mají svůj domov (jen ve Francii jich je sedm a čtvrt 

milionu), existují také zdivočelé kočky obývající volná prostranství, zahrady a hřbitovy ve 

všech městech všude na světě. I přesto, že zde vedou zcela jiný život než jejich 

zdomácnělé příbuzné, žijí v úzké symbióze s člověkem. Přitahují především ženy, „kočičí 

mámy“, jež vytvářejí svůj zvláštní svět. Některé takové kolonie a lidé, kteří kočky krmí, 

vzbudili zájem etnozoologů. Studie prováděné na hřbitově Père-Lachaise v Paříži, v 

historickém centru Říma a v loděnicích v Portsmouthu ukázaly, že společenské chování 

toulavých koček je paradoxně ovlivněné lidmi. Ve městech je totiž hustota koček velmi 

vysoká a jejich území malé, zatímco na venkově by mohlo na jednu kočku připadnout 

území o rozloze třiceti kilometrů. Tři sta koček ze hřbitova Père-Lachaise je tedy v 

podstatě uzavřeno ve staré části hřbitova. 

 

1. 3. 8 Kočka jednadvacátého století 

V 21. století kočka stále není zcela zdomácnělá. I ten nejvíce nonšalantní salónní 

kocour totiž může kdykoliv zdivočet, ať už žije na venkově nebo ve městě, podobně jako 
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kočky z Père-Lachaise. Po staletích, kdy se člověk do kočičího života nijak nevměšoval, se 

kočka nicméně čím dál tím více podobá ostatním domácím zvířatům – obývá omezený 

prostor (často ve městě), žere uměle vyrobené žrádlo, rozmnožuje se řízeně. Kočičí rasy 

odpovídající vkusu odborné veřejnosti jsou pečlivě vybírány díky genetickému pokroku. 

Sušenky, mléko a paštiky z masa, ryb nebo obilnin (pro jejichž výrobu jsou využívány 

výsledky výzkumu zaměřeného na zvířecí potravu a chování) odnynějška nahradily na 

kočičím jídelníčku ptáky a hlodavce. Kočky jsou v reklamě pokládány za „profesionální 

gurmány“. Víme, co desítky milionů let závislosti na člověku udělalo se psem – škála ras 

je nesrovnatelně početnější než u koček, každý si vybere podle svého vkusu. Nechystá se 

moderní společnost v brzké době provést za pomoci množících se zásahů nevídanou 

proměnu kočičího vzhledu a chování? 

 

1. 3. 9 Popisky 

 

Popisek – str. 111: 

Zatímco vznikala opravdová reklama, francouzští malíři Henri de Toulouse-Lautrec, 

Adolphe Willette, švýcarský malíř Théophile-Alexandre Steinlen a Alfons Mucha povýšili 

plakát na umění. 

 

Popisek – str. 112: 

„Mici byla tak muzikální, že dovedli jsme spolu oddávat se nejpůvabnějším fantaziím. 

Začas poté pěla i mé vlastní melodie tak skvostně, až jsem se z toho téměř naprosto 

pominul a strašlivě stravoval se trýzní lásky; byl jsem posléze zcela pobledlý, vyhublý, 

bědný.“ Zde však, zatímco kráska zpívá s ostatními, ohromený Mour objevuje strašlivou 

pravdu. 

 

Popisek – str. 113: 

Karikatura Théophila Gautiera a jeho koček. Její autor, Félix Tournachon, známější pod 

pseudonymem Nadar, navštěvoval literární bohému ve 40. letech 19. století. Předtím, než 

se stal známým fotografem, byl talentovaným karikaturistou a spolupracoval s novinami 

La revue comique a Le journal pour rire. Byl v úzkém kontaktu s básníky Théodorem de 
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Banvillem a Baudelairem, znal rovněž spisovatele Gérarda de Nervala, Honoré de Balzaca, 

Théophila Gautiera, Alfreda de Vignyho, a velmi dobře i Champfleuryho, který podal 

výborné svědectví tehdejší doby v knihách Souvenirs des funambules (Vzpomínky 

provazochodců) a Souvenirs et portraits de jeunesse (Vzpomínky a portréty z mládí). Dole: 

Manetova ilustrace pro knihu Les Chats (Kočky). 

 

Popisek – str. 114: 

Ilustrace Augusta Lerouxe k povídce Černý kocour od Edgara Allana Poea. „Před očima 

všech stanula vzpřímená, již silně zetlelá a sedlou krví potřísněná mrtvola. Na její hlavě 

sedělo s tlamou do široka rozevřenou a s jediným žhnoucím okem ohyzdné zvíře, jehož 

démonické počínání mne strhlo k vraždě a jehož zrádný hlas mne nyní odevzdával katu. 

Zazdil jsem příšeru do hrobu!“ Nevíme, odkud Poe čerpal obsah tohoto vyprávění z díla 

Černý kocour a jiné povídky. Mohlo natrvalo ovlivnit Baudelaira a přivést ho k chorobné 

vášni pro kočky. 

 

Popisek – str. 115: 

Známý plakát, který proslavil kabaret Le Chat Noir, je symbolem toho, jak byla kočka 

vnímána ve druhé polovině 19. století – na kočce lidé obdivovali to, co na ní dříve 

nesnášeli. Zvíře nakreslené Steinleinem (dole) vypadá, jako by právě v posvátné póze 

přivolávalo ďábla. 

 

Popisek – str. 117: 

Sborník bajek Obrazy ze soukromého i veřejného života zvířat byl publikován za 

červencové monarchie editorem Hetzelem. Pod jeho vedením (užíval pseudonym Stahl) do 

kolektivního díla přispěli přední autoři jako Charles Nodier, Alfred de Musset, George 

Sandová a Honoré de Balzac. Stěžejní místo v projektu měla ilustrace, jíž se ujal 

francouzský karikaturista Jean-Jacques Grandville, „La Fontaine mezi kreslíři“. Příběh 

Trápení s láskou jedné anglické kočky od Balzaka vykresluje příhody dobře vychované 

kočky Beauty, která měla prohnaného francouzského kocoura Brisqueta radši než Puffa, 

angorského kocoura anglického lorda. Stahl vytvořil pokračování tohoto příběhu nazvané 
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Trápení s láskou jedné francouzské kočky. V něm kočka ze skromného prostředí Minette 

opustí rodinu a odejde s Brisquetem, který ji později zavrhne kvůli jiné čínské kočce. 

 

Popisek – str. 122: 

Ženy představované jako otrokyně Oktaviánovi. Znovuobjevení antiky romantickými 

malíři dalo vzniknout dílům se stopami starodávných orientálních prvků. Egyptské 

otrokyně jsou naprosto přirozeně zobrazeny s kočkou. 

 

Čemu lze přisoudit úspěch francouzské písničky Matka Michelová? Bezesporu tomu, že se 

dá vykládat tolika způsoby. Pokud se vyprávěná anekdota zakládá na skutečnosti (matka 

Michelová je přece ten typ osamělých žen žijících jen pro svou kočku), píseň by mohla mít 

i humorný význam. 

 

Popisek – str. 123: 

Hřbitovy, veterinární kliniky, doplňky pro psy a kočky – to vše je výsledek nevídané 

změny postoje člověka ke zvířecím společníkům, kteří jsou užiteční jedině k tomu, aby 

byli neužiteční. Přesněji řečeno, jejich úlohou je udržovat přednostní a výjimečné vztahy s 

člověkem. V rámci této změny se v roce 1845 zrodila Společnost na ochranu zvířat, což 

bylo vyjádření vůle k právnímu zakotvení vztahu člověka a zvířete. Nahoře: Harrison Weir 

ve společnosti kočky, vítězky první kočičí výstavy. 

 

Popisek – str. 124: 

Gustav Klimt (1862–1918) spoluvytvořil Vídeňskou secesi, která v Rakousku navázala na 

secesi, směr obnovující dekorativní umění na konci 19. století. Postava fanatické ženy v 

kompozicích s okázalou smyslností je v jeho díle všudypřítomná. 

 

Popisek – str. 125: 

Jean Cocteau (1889–1963) se hned po válce stal blízkým přítelem spisovatelky Colette, 

sdílel její náklonnost ke kočkám a kreslil je se stejným nadšením. Její díla Sept dialogues 

de bêtes (Sedm dialogů se zvířaty) a La Chatte (Kočka) – jehož hrdinka je Saha, Colettina 
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třináctiletá společnice – jsou nejpůsobivějšími chvalořečmi, jaké lze složit pro zvířecí 

společníky. V pantomimě La Chatte amoureuse (Zamilovaná kočka), jež byla publikovaná 

v revue Ba-Ta-Clan v roce 1912, se na obrázcích v roli kočky objevila samotná Colette. 

 

Popisek – str. 126: 

Paní Paulová žije se svými kočkami v Le Panier, jedné z nejstarších čtvrtí Marseille. 

„Kočičí mámy“, jak se jim říká, žijí především ve velkých městech. Kromě koček žijících 

u nich doma krmí také často kočičí kolonie obývající zahrady, hřbitovy, volná prostranství 

nebo opuštěné budovy. 

 

Popisek – str. 127: 

Reklama, kino, fantastická literatura a komiks věnují tak velkou pozornost právě kočkám, 

protože zaujímají důležité místo v současné společnosti. Ekonomické dopady jsou zjevné – 

francouzští psi a kočky podle některých studií zkonzumují stejné množství masa jako 

všichni Španělé dohromady. Množství peněz, které Francouzi utratí za své zvířecí 

společníky (22 a půl miliard franků ročně) odpovídá 1 % průměrného rozpočtu 

domácnosti. Tento fenomén je tak rozšířený, že podnítil několik pokusů o vysvětlení – 

zvířecí mazlíčci by mohli nahrazovat děti, na nichž si lidé zkoušejí, jak by obstáli jako 

rodiče. 
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2  KOMENTÁŘ PŘEKLADU 
 

V komentáři překladu užíváme zkratky VT = výchozí text, CT = cílový text. 

 

2. 1 Překladatelská analýza originálu 
 

2. 1. 1. Vnětextové faktory 

 

2. 1. 1. 1 Autor 

Autorkou knihy je Laurence Bobis (*1961), která vystudovala klasickou literaturu 

na univerzitě v Aix-en-Provence. Na École nationale des chartes obhájila dizertační práci o 

historii koček, o nichž napsala také tři knihy – kromě Les neuf vies du chat (1991) také Le 

chat, histoire et légendes (2000) a Une histoire du chat, de l'Antiquité à nos jours (2006). 

V době vydání knihy Les neuf vies du chat pracovala v Oddělení mincí ve Francouzské 

národní knihovně, od roku 2003 pracuje jako ředitelka knihovny Pařížské observatoře.
1
 

 

2. 1. 1. 2 Médium, místo, čas 

Kniha byla publikována v nakladatelství Gallimard v roce 1991 v edici 

Découvertes, v níž vycházejí knihy zabývající se nejrůznějšími obory – od architektury, 

kultury a náboženství až po vědu a techniku. Právě v řadě knih Sciences et techniques 

vyšla také kniha Les neuf vies du chat. 

I když byla kniha vydána před více než dvaceti lety, text originálu nezastaral a 

můžeme ho považovat za text současný. Jedinou informací, která se vztahuje k době 

vydání knihy a může nám tedy indikovat, že kniha byla vydána před rokem 2002, je údaj o 

bývalé francouzské měně, francouzském franku, v závěru textu knihy. 

 

2. 1. 1. 3 Adresát a funkce textu 

Adresátem výchozího textu je čtenář ve věku přibližně od 15 let, který se zajímá o 

danou problematiku. U potenciálního čtenáře se nepředpokládá odborná znalost tématu, 

měl by ovšem mít základní znalosti kulturní a historické. Jelikož adresátem výchozího 

textu je francouzský čtenář, v textu se objevují odkazy především na francouzské 

                                                           
1
 http://www.librairiedialogues.fr/personne/laurence-bobis/267395/ [cit. 2013-07-16] 

http://www.librairiedialogues.fr/personne/laurence-bobis/267395/
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osobnosti, které nemusí být českému čtenáři vždy známy. Pokud jde o hlavní téma textu – 

tedy historii koček a proměňující se vztah člověka ke kočce – od čtenáře výchozího i 

čtenáře cílového textu se očekává stejná znalost tématu. 

Jelikož se jedná o populárně naučný text, autorčiným záměrem bylo hlavně 

informovat čtenáře, v textu tedy převládá funkce informativní. Protože je text určen široké 

veřejnosti, jeho cílem je také čtenáře zaujmout, a proto v textu najdeme i jazykové prvky s 

funkcí konativní. 

 

 

2. 1. 2 Vnitrotextové faktory 

 

2. 1. 2. 1 Téma, obsah a výstavba textu 

Tématem textu je historie koček a vztah člověka ke kočce měnící se v průběhu 

historie. Kniha začíná popisem koček v pravěku, poté se zabývá jejich postavením ve 

starověkém Egyptě a Řecku, ve středověku, v novověku, v období romantismu a pokračuje 

až do současnosti. 

V první námi překládané kapitole (čtvrté kapitole knihy; český překlad strany 27–

60 viz bakalářská práce Petry Pistulkové z roku 2011, viz bibliografie) se autorka zabývá 

postavením kočky v období novověku. Právě v té době se odehrávaly čarodějnické procesy 

a kočka byla, jak je známo, často spojována s čarodějnicemi. Autorka se zmiňuje o úloze 

kočky ve skandinávské mytologii, ale také o obětování koček při magických obřadech 

nebo při slavnostních příležitostech. 

Ve druhé překládané kapitole autorka popisuje změnu postoje ke kočkám, která se 

odehrála v 17. a 18. století. Kočka si totiž získala přízeň aristokratů a měšťanů, což jí 

umožnilo stát se oblíbeným domácím zvířetem a konkurovat tak postavení psa. 

Ve třetí kapitole se autorka věnuje tomu, jak byla kočka vnímána v období 

romantismu, kdy se jí dostalo pozornosti slavných literátů a intelektuálů. Byla námětem ke 

vzniku mnoha literárních děl a na počátku 20. století se stala opečovávaným domácím 

mazlíčkem. Tato kapitola (a také celá kniha) končí shrnutím postavení kočky v současnosti 

a otázkou, jak se její úloha změní v budoucnu. 

Vlastní kniha je členěna do šesti kapitol, ty jsou tvořeny hlavním textem a 

postranními popisky obrázků. Hlavní text je dále členěn do podkapitol, které mají svůj 
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nadpis. Na začátku každé kapitoly stojí krátký text, který celou kapitolu uvádí a naznačuje 

její obsah. 

2. 1. 2. 2 Lexikum, syntax 

V textu se mimo slovní zásobu typickou pro tento typ textů objevuje mnoho 

termínů. Jsou to především termíny z oblasti historie (grande chasse aux sorcières, 

antiquité, lettre de noblesse), sociologie (animal familier, milieux bourgeois et 

aristocratique, misogyne, sociologue), zoologie (angora blanc, ethnozoologue, chat 

domestique, félinotechnie, reproduction contrôlée), čarodějnictví (sabbat, incarnation 

diabolique, striges, démonologue, magie noire, art de sorcellerie) a výtvarného umění 

(gravure, série d'eaux-fortes, art nouveau). 

V textu najdeme archaické hovorové (donzelle) nebo regionální (marcou) výrazy, 

výrazy spojené s historickými reáliemi (sous, hongreline); vyskytují se v něm slova z 

cizích jazyků (pets, cat club, katzenfledermaus). Častý je výskyt toponym (Le panier, 

Marseille, Metz, Orient, Portsmouth, Autriche, Lorraine, Highlands, Strasbourg). 

Autorka hojně cituje z textů jiných autorů, například Paradise de Moncrif (VT: 

102), Edgara Allana Poea (VT: 114) nebo E. T. A. Hoffmanna (VT: 112). V textu se 

vyskytuje mnoho jmen francouzských i jiných osobností, názvů literárních a výtvarných 

děl, jmen literárních postav nebo názvů časopisů. 

V textu se objevují i přísloví (vivre comme chien et chat) i frazémy spojené s 

kočkou (donner sa langue au chat). 

Z hlediska syntaktického je text kondenzovaný, věty jsou často dlouhé a 

komplikované (což je pro francouzštinu typické), ale i přesto text zůstává srozumitelný. 

Autorka hojně používá trojtečku, zvolací a tázací věty – což zvyšuje expresivitu textu. 

 

2. 1. 2. 3 Nejazykové prvky 

Grafická stránka textu je velice důležitá. Nejen že je zajímavá pro čtenáře, ale 

dopomáhá také srozumitelnosti textu. Grafické členění textu na hlavní text a postranní 

popisky obrázků přispívá k lepší orientaci čtenáře. V knize najdeme mnoho ilustrací, 

především reprodukce obrazů, které doplňují text a pomáhají tak čtenáři zcela pochopit 

kulturní kontext doby. Ke každé ilustraci je přiřazen popisek, který ji blíže popisuje a 

vysvětluje. 
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2. 2 Typologie překladatelských problémů 
 

2. 2. 1 Lexikální rovina 

Při překladu se nejvíce problémů objevilo na rovině lexikální. V textu se vyskytuje 

velké množství termínů, které bylo třeba přeložit přesným ekvivalentem. Správné překlady 

termínů bylo nutné dohledat v odborné literatuře. 

Výraz synagogue známe spíše pod významem židovské modlitebny. V textu se 

uvádí, že se tak nazýval čarodějnický sabat – vieilles femmes se rendent au sabbat, encore 

appelé «synanogue» (VT: 74). V odborné literatuře
2
 jsem se dozvěděla, že tento termín 

vznikl mnohem dříve než výraz sabat a používali ho soudci a inkvizitoři, jež tímto učeným 

výrazem „sagarum synagoga“ označovali shromáždění heretiků (tedy kacířů), čarodějníků 

a čarodějnic. Termín jsem přeložila výrazem synagoga – stařeny se odebírají na sabat, 

nazývaný také „synagoga“. (CT: 2) 

Dalším problematickým termínem byl výraz gazares, respektive cathares. Ten 

označuje příslušníky francouzského středověkého heretického hnutí. Výraz katar pochází z 

řečtiny a byl z něj převzetím německého Ketzer odvozen i český výraz kacíř. Termín 

kataři se ovšem v češtině používá a proto jsem jej v překladu zachovala, použití výrazu 

kacíři by bylo v tomto případě zevšeobecněním. 

Termín hongreline má ve francouzštině dva významy, buď se jedná o krátký 

vojenský plášť rozšířený kolem boků, nebo o druh halenky s volnými rukávy, kterou nosily 

venkovské ženy. Podle kontextu jsem se musela rozhodnout, jaký význam v textu tento 

výraz vyjadřuje. Jelikož panička své kočce navlékala také sukni, náušnice a náhrdelník, 

zvolila jsem význam halenky. 

V textu jsem se často setkávala s výrazy, jež mají v češtině více ekvivalentů, a 

musela jsem se rozhodnout, který z těchto ekvivalentů použít. Problémem bylo například 

najít vhodný ekvivalent výrazu singerie. Ten můžeme do češtiny přeložit výrazy opičina, 

opičárna, opičení, opičinec či jej opsat jako obraz představující opice. Vzhledem k 

významovému kontextu byl zvolen výraz opičárna. 

 

Il est de nombreux exemples de ces «singeries», représantations burlesques de singes dans 

les situations les plus étranges : les Signes au corps de garde du même Teniers le Jeune 

                                                           
2
 GINZBURG, Carlo. Noční příběh: sabat čarodějnic. Praha: Argo, 2003. 384 s. 
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montrent des singes mousquetaires auxquels est amené un prisonniers, un chat vêtu d'une 

vareuse à brandebourgs. (VT: 101) 

 

Existuje mnoho příkladů podobných „opičáren“, groteskních ukázek opic v 

nejpodivnějších situacích – například obraz Opičí stráže od téhož autora zachycuje opičí 

mušketýry, kteří odvádějí vězně – kočku – oblečenou do braniborské uniformy. (CT: 13) 

 

Dalším problémem bylo přeložit výrazy, které v češtině nemají přesné ekvivalenty. 

Například výraz congénères d'outre-Méditerranée, můžeme podle kontextu přeložit jako 

vzdálené, turecké nebo orientální příbuzné. Jelikož se výše v textu uvádí, že cestovatelé 

jezdili do Orientu, zvolila jsem výraz orientální. 

 

C'était encore semble-t-il un sujet d'étonnement, mais dès 1727, Paradis de Moncrif 

affirme que certains chats parisiens n'ont plus rien à envier à leurs congénères d'outre-

Méditerranée. (VT: 102) 

 

Tehdy to bylo překvapivé, ale podle spisovatele Paradise de Moncrifa některé pařížské 

kočky již od roku 1727 neměly co závidět svým orientálním příbuzným. (CT: 9) 

 

V textu se objevují slovní hříčky, například výraz historiographe se mění na výraz 

historiogriffe. Francouzské griffe můžeme přeložit jako dráp nebo jako škrábnutí, griffer 

pak jako seknout (drápem) nebo škrábnout, drápnout. V češtině slovem grif mimo jiné 

označujeme obratný způsob, vytáčku či trik; používáme spojení „mít na něco grif“. Mohli 

bychom tedy použít český ekvivalent historiogrif, který by ironicky označoval historikovo 

umění. Hledala jsem ještě jiný ekvivalent, který by spíše než formu zachoval význam 

posměšného vyjádření. Z původního historiograf, dějepisec jsem vytvořila spíše výsměšné 

označení dějepisálek. Tuto variantu jsem uplatnila v překladu. 

Náročný na překlad byl popisek zabývající se jazykovou podobností francouzského 

slova chat a různých regionálních podob výrazů označujících netopýra – chauve-souris. 

Autorka tyto jazykové podobnosti přičítá podobnosti kočky a netopýra. Podobnost českého 

kočka a francouzského chat ovšem není zřejmá, proto bylo nutné blíže vysvětlit, že se 

jedná o podobnost francouzské podoby slova kočka a regionálních francouzských výrazů 

pro netopýra. 
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Cela s'est parfois traduit dans la langue : certaines chauves-souris sont désignées par un 

nom composé sur le mot «chat» : «cate-souri» (Pas-de-Calais), «chat-souri» (Yonne), 

«Katzenfledermaus» (Allemagne). (VT: 81) 

 

To se může projevit i v jazyce, v některých oblastech jsou netopýři pojmenováni slovem, 

jehož součástí je francouzský výraz označující kočku – chat: „cate-souri“ (v departementu 

Pas-de-Calais), „chat-souri“ (v departementu Yonne) a „Katzenfledermaus“ (v Německu). 

(CT: 7) 

 

2. 2. 2 Gramatická rovina 

Oba jazyky, výchozí i cílový, jsou typologicky odlišné a jejich gramatika je tedy 

rovněž odlišná. Zatímco pro francouzštinu je typické hojné využívání zájmen, zejména 

posesivních, pevný slovosled a využívání participiálních a infinitivních vazeb, v češtině 

naopak posesiva nejsou tak frekventovaná, slovosled můžeme měnit a místo participiálních 

a infinitivních vazeb hojně využíváme vedlejších vět. Z toho plynou i některé 

překladatelské problémy – nutnost rozložit dlouhá souvětí na několik vět, upravit 

interpunkci nebo nahradit tázací věty větami oznamovacími. 

V následujícím souvětí jsem větu oddělenou ve francouzštině pomlčkami umístila 

do závorky, abych tím dosáhla větší přehlednosti a srozumitelnosti v češtině. 

  

Il connut notamment le chat de Victor Hugo, qui trônait place Royale, sous un dais rouge, 

et évoque ceux de Théophile Gautier – qui, parallèlement, vouait une passion aux rats 

blancs –, de Prosper Mérimée, se Sainte-Beuve et de Viollet le Duc. (VT: 113) 

 

Znal zejména kočku Victora Huga, která trůnila na červeném baldachýnu v domě na 

Královském náměstí, a také kočky dalších francouzských spisovatelů, Théophila Gautiera 

(ten souběžně s nadšením choval i bílé myši), Prospera Merimého, Sainte-Beuva a 

francouzského architekta Violleta le Duca. (CT: 17) 

 

Dvojtečka se ve francouzštině užívá častěji než v češtině, také se na rozdíl od 

českého úzu odděluje mezerou nejen za, ale i před ní. Může sloužit k podávání výčtů či k 

vysvětlení dříve řečených faktů. V češtině však neplní vždy stejnou funkci jako ve 
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francouzštině, kvůli větší přehlednosti jsem ji musela nahradit buď pomlčkou, čárkou, 

nebo rozdělením souvětí na více vět. 

 

D'une certaine manière, le chat semble l'animal qui s'accorde le mieux à l'esprit du XVIIIe 

siècle : on s'y veut frondeur, spirituel, en un mot libre tout en recherchant le confort et 

l'intimité du salon où se fait la mode. (VT: 106) 

 

Kočka je z určitého pohledu zvířetem, které nejlépe odpovídá duchu 18. století. Je 

rebelantská a duchaplná, zkrátka zcela svobodná a vyhledávající pohodlí a soukromí 

salónů, kde se tvoří móda. (CT: 11) 

 

La mise en place de ces différentes institutions permit d'élaborer des standards, définissant 

pour chaque race des caractéristiques précises : seize races étaients recensées à la fin du 

XIXe siècle contre une quarantine à présent. (VT: 123) 

 

Ustanovení těchto několika institucí umožnilo vypracování norem a přesné definování 

charakteristických rysů jednotlivých kočičích ras. Na konci 19. století bylo napočítáno 

šestnáct ras, zatímco dnes jich známe čtyřicet. (CT: 18) 

 

V následujícím souvětí je dvojtečka použita k uvození následného výčtu. Tuto 

funkci by mohla plnit také v českém textu, rozhodla jsem se ji však nahradit pomlčkou. 

Dále je v souvětí použit středník, který se ve francouzštině rovněž využívá častěji než v 

češtině, a to k oddělení sdělení. V češtině jsem souvětí rozdělila na dvě věty. 

 

Cependant, après des siècles de non-intervention humaine, le chat rejoint de plus en plus 

les autres animaux domestiques : son territoire est restreint, surtout dans les villes, sa 

nouritture artificielle, sa reproduction contrôlée; des races susceptibles de plaire à un 

public de connaisseurs sont soigneusement sélectionnées grâce aux progrès de la 

génétique. (VT: 126) 

 

Po staletích, kdy se člověk do jejího života nijak nevměšoval, se kočka nicméně čím dál tím 

více podobá ostatním domácím zvířatům – obývá omezený prostor (často ve městě), žere 

uměle vyrobené žrádlo, rozmnožuje se řízeně. Kočičí rasy odpovídající vkusu odborné 

veřejnosti jsou pečlivě vybírány díky genetickému pokroku. (CT: 20) 
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Autorka používá zvolací a tázací věty, které tradičně francouzský populárně-naučný 

text dynamizují. V českém populárně-naučném textu se ovšem běžně nevyskytují a mohly 

by působit příznakově, proto bylo nutné je nahradit oznamovacími větami. 

 

Si l'anecdote racontée peut avoir un fond de réalité – la mère Michel n'est-elle pas le type 

de ces femmes seules qui vivent pour leur chat?–, la chanson peut avoir aussi une 

signification grivoise. (VT: 122) 

 

Pokud se vyprávěná anekdota zakládá na skutečnosti (matka Michelová je přece ten typ 

osamělé ženy žijící jen pro svou kočku), píseň by mohla mít i humorný význam. (CT: 22) 

 

Quand l'animal parvint à s'échapper, Mme de Montatère aurait eu moins de regrets de la 

perte de ses bijoux que celle de son chat! (VT: 103) 

 

Když se zvířeti podařilo utéct, paní de Montatère litovala více ztráty kočky než šperků. 

(CT: 10) 

 

2. 2. 3 Stylistická rovina 

V překladu jsem se snažila zachovat původní styl originálu – populárně-naučného 

textu. V češtině a francouzštině ovšem existují odlišné žánrově stylistické konvence, jež 

mohou být při překladu zdrojem problémů. Jedním z problémů je míra expresivity v 

originálním textu. Autorka používá expresivní výrazy, velké množství interpunkčních 

znamének, tázací a zvolací věty, které nejsou pro český populárně-naučný text typické. 

Proto bylo nutné najít pro expresivní výrazy vhodné stylistické ekvivalenty, popřípadě 

některé z nich zachovat. Například expresivní výraz une brave donzelle byl přeložen 

výrazem opravdová slečinka. 

Nadměrné množství interpunkčních znamének, které v češtině neplní stejnou 

funkci, bylo nahrazeno nebo vynecháno. 

 

Le clan des hommes à chat se dresse désormais contre celui des hommes à chien... (VT: 

109) 
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Klan příznivců koček se nyní postavil proti klanu příznivců psů. (CT: 12) 

 

L'ampleur du phénomène a suscité de nombreuses tentatives d'explication : les pets 

seraient des substituts d'enfants sur lesquels l'homme teste ses qualités de pédagogue. (VT: 

127) 

 

Tento fenomén je tak rozšířený, že podnítil několik pokusů o vysvětlení – zvířecí mazlíčci 

by mohli nahrazovat děti, na nichž si lidé zkoušejí, jak by obstáli jako rodiče. (CT: 23) 

 

Co se týče vztahu autorky a textu, autorka do textu přímo nezasahuje a neoslovuje 

čtenáře, vystupuje pouze pod všeobecným podmětem on. 

 

Mieux vaut, comme on l'a fait, l'attribuer à Moncrif lui-même, retournant avec ironie les 

sarcasmes qui lui avaient été dressés, qu'y voir une pique de plus contre le premier 

historien des chats. (VT: 105) 

 

Přisuzujeme jej radši samotnému Moncrifovi, který tak ironií oplácí posměch, jímž byl 

častován, a nevidíme v tom další útok proti prvnímu historikovi koček. (CT: 10)  

 

V textu autorka užívá mnohých citátů z děl jiných autorů, například z díla Les 

Chats (Paradis de Moncrif), Relation d'un voyage du Levant (Pittona de Tournefort), Le 

Chat Murr (Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann), z povídky Černý kocour (Edgara Allan 

Poe) či z díla La Démonomanie des sorciers (Jeana Bodin). Citáty z děl, která byla 

přeložena do češtiny, jsem vyhledala a přeložila podle již existujících překladů. Citáty z 

děl, která nebyla přeložena do češtiny, jsem se snažila převést do češtiny co nejvěrněji. V 

citátu z knihy La Démonomanie des sorciers se vyskytují některá slova ze starší 

francouzštiny (například la nuict, neantmoins).    

 

2. 3 Typologie překladatelských posunů 

 

Překladatelské posuny jsou změny, které vznikají při překladu jako výsledek 

interpretačního procesu překladatele. Popovič
3
 rozlišuje několik typů překladatelských 

                                                           
3
 POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975. 293 s. 
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posunů. Jsou to především posuny konstitutivní, individuální, tematický a negativní. 

Konstitutivní posun chápeme jako posun objektivní a funkční, k němuž dochází v důsledku 

rozdílů výchozího a cílového jazyka. Je to například převedení francouzského systému 

gramatických časů do češtiny. Individuální posun je způsoben překladatelovým idiolektem, 

je to vnášení individuálních rysů překladatele do textu překladu. Při tematickém posunu 

nahrazujeme reálie a idiomy výchozího jazyka prvky jazyka cílového. Tento posun 

označujeme jako substituci, kdy zachováváme význam daného prvku a měníme jeho 

formu. Negativním posunem rozumíme špatný překlad, jež může vzniknout kvůli 

nepochopení originálu. Jelikož nelze popsat všechny posuny, kterých jsem se při překladu 

originálního textu dopustila, chtěla bych uvést několik příkladů těch nejvýraznějších. 

 

 

2. 3. 1 Konstitutivní posuny 

Jak již bylo řečeno, konstitutivní posuny vznikají na základě rozdílů ve výchozím a 

cílovém jazyce. Jelikož francouzština má mnohem bohatší systém gramatických časů než 

čeština, musíme při překladu převádět tyto časy jiným způsobem. 

 

«Sectateur de la race féline» plus que simple ami des chats, il avait pour eux un amour si 

excessif et inquiétant qu'on l'accusa d'avoir commis des cruautés, sans qu'on n'ait pu en 

avoir de preuves. (VT: 115) 

 

Byl spíše „horlivý stoupenec kočičí rasy“ než obyčejný kočičí přítel. Jeho láska k nim byla 

tak přemrštěná a znepokojivá, že byl obviněn ze spáchání několika krutostí, aniž by k tomu 

existovaly důkazy. (CT: 17) 

 

Na výše uvedeném příkladě můžeme sledovat, jak několik francouzských minulých 

časů převádíme do češtiny jedním časem minulým. 

 

Afin de passer pour un original et un homme de lettres, il fallait, en entrant pour la 

première fois dans une maison, se montrer mal à l'aise et inquiet jusqu'à ce qu'on ait 

aperçu le chat du logis et qu'on lui ait rendu les honneurs... (VT: 115) 
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Aby byl člověk pokládán za originálního spisovatele, musel při první návštěvě jakéhokoli 

domu dát najevo, že není ve své kůži a cítí se znepokojen, dokud nespatří domácí kočku a 

nevzdá jí úctu. (CT: 18) 

 

Gérondif můžeme do češtiny převést přechodníkem přítomným, v dnešní češtině se 

ovšem již přechodníky takřka nepoužívají a v populárně-naučných textech se běžně 

nevyskytují. Můžeme jej tedy převést jako vedlejší větu nebo verbálním substantivem. 

 

 

2. 3. 2 Tematické posuny 

Tematických posunů najdeme v překladu mnoho, jsou dány hlavně rozdílností 

výchozí a cílové kultury. Co se týče reálií, v textu se vyskytuje velké množství 

francouzských i jiných toponym, odkazů k francouzským literárním dílům a významným 

osobnostem francouzské kultury. Tyto reálie jsem však zachovala, na rozdíl od idiomů, 

frazeologismů a přísloví, které bylo třeba nahradit domácími ekvivalenty. 

 

C'est souvent dans son désarroi, harcelée par ses juges, que la sorcière en vient à «donner 

sa langue au chat» et à mentionner l'animal familier – et un tant soit peu inquiétant – 

qu'elle voit tous les jours. (VT: 75) 

 

Čarodějnice trápená soudci se při výslechu často vzdala a ve zmatku se zmínila o dobře 

známém zvířeti, které vídala každý den.  (CT: 2) 

 

V textu najdeme několik přísloví, která jsem převedla pomocí českého ekvivalentu, 

pokud byl dohledatelný: 

 

friande comme une chatte → mlsný jako kočka 

vivre comme chien et chat → vycházet spolu jako pes a kočka  

 

Přísloví laisser le chat aller au fromage neodpovídá žádnému českému přísloví, v 

němž by hrála roli kočka, takže jsem jej nemohla nahradit českým ekvivalentem. Jelikož je 

však dále v textu vysvětleno, co toto přísloví znamená, mohla jsem je přeložit doslovně – 

nechat kočku přijít k sýru. 
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2. 3. 3 Konkretizace 

Ke konkretizaci docházelo nejčastěji při překládání reálií. Když byl například v 

textu zmíněn Černý kocour od Edgara Poea, doplnila jsem fakt, že se jedná o povídku, 

protože to nemusí být českému čtenáři známé a z výchozího textu to přímo nevyplývá. 

Také jsme doplnila celé jméno umělce, jelikož je v českém prostředí znám spíše pod celým 

svým jménem, než pouze jako Edgar Poe. 

 

L'illustration d'Auguste Leroux pour Le Chat noir d'Edgar Poe [...] (VT: 114) 

 

Ilustrace francouzského malíře Augusta Lerouxe k povídce Černý kocour od Edgara 

Allana Poea. (CT: 21) 

 

Ke konkretizaci docházelo také v případech, kdy jsem se musela při překladu 

výrazu rozhodnout pro jednu z více možných variant, například u již výše zmíněného 

výrazu singerie. Ten může mít v češtině více významů, podle kontextu jsem tedy musela 

zvolit jeden z nich, který nejlépe odpovídal významu výchozího textu. 

 

 

2. 3. 4 Překladatelské postupy 

Eva Janovcová
4
 rozlišuje několik překladatelských postupů, z nichž 

nejzákladnějšími jsou transpozice, koncentrace, diluce, étoffement, dépouillement a 

modulace. Jejich využití ve svém překladu bych chtěla demonstrovat na několika 

příkladech. 

Rozlišujeme transpozici slovního druhu a transpozici syntaktickou. Nejčastěji 

docházelo k transpozici substantiva na adjektivum. 

 

Il est le premier à noter que «de l'atelier de l'alchimiste, le chat a passé chez l'écrivain». 

(VT: 112) 

 

Jako první zaznamenává, že „z alchymistické dílny kočka přešla ke spisovateli.“(CT: 17) 

 

                                                           
4
 TIONOVÁ, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha: SPN, 1992. 375 s. 
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Si les sacrifices de chats sont attestés un peu partout en Europe à l'époque moderne, ils 

sont, du moins à l'origine, indépendants de la connotation maléfique du chat. (VT: 81) 

 

I když jsou kočičí oběti v novověku potvrzeny téměř po celé Evropě, alespoň zpočátku 

nesouvisejí se zlověstnou kočičí pověstí. (CT: 4) 

 

V textu byla použita také transpozice substantiva na adverbium. 

 

Elle finit par chanter à merveille des mélodies de mon cru, ce qui faillit me faire perdre 

complètement la raison et m'infligea de si cruels tourments amoureux que je devins tout 

pâle, maigre et misérable. (VT: 112) 

 

Začas poté pěla i mé vlastní melodie tak skvostně, až jsem se z toho téměř naprosto 

pominul a strašlivě stravoval se trýzní lásky; byl jsem posléze zcela pobledlý, vyhublý, 

bědný. (CT: 20) 

 

V následujícím příkladu došlo k transpozici adjektiva na verbum. 

 

[...] pour obtenir une poudre aux effets terribles; jetée, par temps venteux, du sommet 

d'une montagne, elle rend la terre stérile et sème la dévastation sur toute une région. (VT: 

77) 

 

[...] čímž získáme prach se strašnými účinky. Pokud je za větrného počasí rozprášen z 

vrcholku hory, zneúrodní půdu a zpustoší celý kraj. (CT: 3) 

 

V rámci transpozice syntaktické jsem nejčastěji použila transpozici větného členu 

na vedlejší větu. 

 

Mais il permet aussi d'appréhender la place accordée aux chats à son époque. (VT: 112) 

 

Kniha ale také umožňuje pochopit, jaké místo kočky zaujímaly v tehdejší době. (CT: 16) 
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Ke koncentraci docházelo při překladu často. Vzhledem k tomu, že čeština je ve 

větší míře schopná tvořit nová slova derivací, docházelo častěji ke koncentraci směrem do 

češtiny. 

 

A partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, le chat entre en littérature après avoir 

gagné les faveurs des milieux bourgeois et aristocratiques. (VT: 97) 

 

Od druhé poloviny 17. století si kočka získává přízeň měšťanů a aristokratů a vstupuje do 

světa literatury. (CT: 8) 

 

La mise en place de ces différentes institutions permit d'élaborer des standards, 

définissant pour chaque race des caractéristiques précises [...] (VT: 123) 

 

Ustanovení těchto několika institucí umožnilo vypracování norem, které přesně definovaly 

charakteristické rysy jednotlivých kočičích ras. (CT: 18) 

 

Chez elle se retrouvaient des grands seigneurs, des hommes se lettres et de science comme 

Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, Marivaux et d'Alembert, des étrangers de marque. (VT: 

103) 

 

U ní se scházeli významní šlechticové, význační cizinci, francouzští literáti a vědci jako 

Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, Marivaux a d'Alembert. (CT: 14) 

 

La sorcière n'est pas toujours une vieille femme décharnée; elle peut aussi être parée de 

tous les dangereux attraits de la séduction féminine. (VT: 75) 

 

Čarodějnice není vždy vychrtlá stařena, může být také vyzbrojena všemi nebezpečnými 

svůdnými ženskými kouzly. (CT: 6) 

 

Za diluci považujeme případy, kdy musí překladatel blíže vysvětlit či opsat výraz, 

jež nemá v cílovém jazyce jednoslovný ekvivalent. 
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L'auteur en était François Augustin Paradis de Moncrif (1687–1770), un homme de cour 

qui fut notamment lecteur de la reine Marie Leczinska et de la dauphine, puis 

administrateur général des Postes. (VT: 103) 

 

Autorem byl François Augustin Paradis de Moncrif (1687–1770), muž vybraného chování 

a především předčitatel královny Marie Leczinské a choti francouzského korunního 

prince, později byl také vrchním ředitelem pošt. (CT: 10) 

 

La cuisine est son théâtre favori : s'est là qu'il exerce la plupart de ses méfaits. (VT: 77) 

 

Jejím oblíbeným divadlem je kuchyň – právě zde páchá většinu zlých skutků. (CT: 6)  

 

C'est ainsi qu'on a pu avoir l'idée d'interroger des auteurs, des journalistes et des artistes 

sur leur «intimité féline» pour rassembler ces confessions sous forme d'ouvrages collectifs. 

(VT: 124) 

 

Právě proto se autorů, novinářů a umělců ptáme na osobní vztah ke kočkám, abychom 

mohli shromáždit jejich odpovědi v podobě kolektivního díla. (CT: 19) 

 

Dalšími překladatelskými postupy, které používáme při překladu z francouzštiny do 

češtiny, jsou étoffement a dépouillement. Při nich dochází k nahrazování často vágních, 

holých či pomocných výrazů výrazy plnovýzmanovými, a naopak. Při překladu jsem 

využila například dépouillement předložek. 

 

De nombreux peintres, surtout au XVIIIe siècle, ont fait le portrait de jeunes filles ou 

d'enfants tenant dans leurs bras ou ayant près d'eux un jeune chat. (VT: 98) 

 

Mnozí malíři zvláště v 18. století portrétovali mladé dívky nebo děti s kotětem. (CT: 13) 

 

Buffon, aidé par Daubenton, travailla cinquante ans à son Histoire naturelle. (VT: 109) 

 

Buffon pracoval spolu s francouzským přírodovědcem Daubentonem na knize Histoire 

naturelle padesát let. (CT: 16) 
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En 1915, lors de la démolition d'une maison située dans la propriété de Bloomsbury, 

appartenant au duc de Bedford, on retrouva ce chat desséché. (VT: 85) 

 

V roce 1915 byla v průběhu demolice jednoho domu na pozemcích v Bloomsbury (část 

Londýna), patřícího vévodovi z Bedfordu, znovu objevena vysušená kočka. (CT: 8) 

 

Le passage consacré aux chats dans l'Histoire naturelle est célèbre pour sa partialité et 

par son ouverture polémique : «Le chat est un domestique infidèle que l'on ne garde que 

par nécessité pour l'opposer à un autre ennemi domestique encore plus incommode.» (VT: 

108) 

 

Pasáž o kočkách v knize Histoire naturelle (Historie přírody) je známá svou zaujatostí a 

polemickým začátkem: „Kočka je nevěrné domácí zvíře, které chováme jen proto, abychom 

se mohli zbavit jiného ještě horšího domácího škůdce.“ (CT: 12)  

 

Modulaci, tedy postup, při němž dochází ke změně hlediska, jsem při překladu také 

využila. Zejména v případech, kdy jsem překládala francouzské vazby, které se v češtině 

nevyskytují, jako je například faktitivní vazba se slovesem faire.  

 

Brinbelle, chatte de l'hôtel de Guise, resta fidèle à son époux Ratillon d'Austrasie après 

qu'un voisin jaloux l'eut attiré par de fourbes caresses et fait châtrer par un chaudronnier! 

(VT: 106) 

 

Brinbelle, kočka ze šlechtického paláce de Guise, zůstala věrná svému manželovi 

Ratillonovi z Austrasie i poté, co ho žárlivý soused zlákal falešnými lichotkami a nechal ho 

vykastrovat kotlářem. (CT: 11) 

 

 

2. 3. 5 Reálie 

Při překladu z jednoho jazyka do druhého si musíme uvědomit, že text převádíme 

také z jednoho kulturního prostředí do prostředí jiného. Pokud se ve výchozím textu 

objevují odkazy k osobnostem, místům či událostem, které jsou ve výchozí kultuře dobře 

známy, zatímco v cílové kultuře nikoliv, musíme je při překladu buď nahradit domácími 
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prvky, nebo opatřit vysvětlivkou. Tento postup můžeme označit jako naturalizaci, 

respektive exotizaci.  

V překládaném textu se vyskytuje mnoho reálií, ať už z francouzského či jiného 

kulturního prostředí, což při překladu mnohdy působilo problémy. I když se jedná o text, 

který se snaží obecně postihnout vztah člověka ke kočce od raného nověku až do 

současnosti, autorka pro vykreslení situace často používá příklady právě z francouzského 

prostředí. Při překladu jsem se musela rozhodovat, do jaké míry je pro průměrného 

českého čtenáře daná reálie známá a zdali je nutné ji opatřit vnitřní vysvětlivkou. 

Výskyt reálií v textu můžeme rozdělit do několika kategorií. Zaprvé se v textu 

hojně vyskytují jména nejrůznějších osobností, zejména francouzských, ale i anglických, 

italských, holandských, švýcarských atd. Výjimkou je jméno světoznámého českého malíře 

Alfonse Muchy, které můžeme považovat spíše za českou reálii v cizojazyčném textu. 

Jména těchto osobností jsem tedy ve většině případů opatřila vnitřní vysvětlivkou, jež měla 

českému čtenáři přiblížit původ a oblast působení dané osobnosti. 

 

Si Montaigne dénonçait la cruauté enfantine envers les animaux comme l'origine de 

grands vices chez l'homme adulte, bien peu avaient alors l'âme si sensible. (VT: 98) 

 

Nejhorší hříchy dospělých mají původ v dětské krutosti ke zvířatům, prohlásil francouzský 

filozof Michel de Montaigne, jeden z mála lidí své doby, který se netajil se svou citlivostí. 

(CT: 9) 

 

Jména osobností, která považuji za obecně známá, jsem ponechala bez vysvětlivek, 

jako například kardinál Richelieu nebo La Fontaine. Pokud se jména osobností nacházela 

ve výčtu, před tento výčet jsem přidala charakteristiku, která odpovídala všem následně 

zmíněným osobnostem. 

 

Le chat a eu de tout temps des amis déclarés : Pétrarque, le Tasse, du Bellay aimaient les 

chats et les ont chantés; le cardinal Richelieu raffolait des petits chatons qu'il remplaçait 

sitôt qu'ils avaient atteint l'âge de trois mois. (VT: 98) 

 

Kočka měla vždy zapřísáhlé příznivce – básníci Francesco Petrarca, Torquato Tasso i 

Joachim du Bellay měli rádi a opěvovali kočky. Kardinál Richelieu miloval koťátka, která 

vyměňoval, jakmile dosáhla věku tří měsíců. (CT: 8) 
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Jména osobností jsem doplnila tak, aby byla úplná a snadněji dohledatelná pro 

českého čtenáře, kdyby se o nich chtěl dozvědět něco více. Kromě jmen osobností se v 

textu objevovaly také názvy literárních, popřípadě výtvarných děl. Při jejich překladu jsem 

se snažila dohledat názvy, které již byly přeloženy do češtiny, například Černý kocour 

nebo Životní názory kocoura Moura. Pokud jsem je nenašla, snažila jsem se je co 

nejvěrněji přeložit. Při překládání názvu díla Paradise de Moncrifa Les Chats jsem zjistila, 

že autorka v textu uvádí pouze zkrácenou verzi celého titulu, který zní Histoire des Chats : 

dissertation sur la prééminence des chats dans la société, sur les autres animaux d'Égypte, 

sur les distinctions et privilèges dont ils ont joui personnellement. Vzhledem k tomu, že 

tento titul je příliš dlouhý, jsem se rozhodla v překladu ponechat zkrácenou verzi. Pak jsem 

se ovšem musela rozhodnout mezi dvěma variantami – buď daný titul přeložit jako Kočky, 

nebo jako Dějiny koček. Jelikož se dále v textu objevuje narážka na Moncrifa jako na 

dějepisce, rozhodla jsem se pro titul Dějiny koček. 

V překladu se dále objevují názvy literárních postav, popřípadě jména koček. 

Jména koček objevující se v textu jsem ponechala v původní podobě, pouze jména postav z 

knihy o kocourovi Mourovi jsem upravila podle českého překladu – Murr → Mour, 

Muzius → Mucius, Minime → Mici. 

Největším problémem byl překlad názvu projevu Paradise de Moncrifa, v němž se 

objevuje jméno Raminagrobis. Zjistila jsem, že toto jméno může mít hned několik 

významů. Francouzský básník Vincent Voiture tak ve svém díle nazývá kočičího prince, 

Rabelais tak rovněž nazval jednu ze svých postav, objevuje se i v La Fontaineových 

bajkách. Jméno pravděpodobně vzniklo ze slov „rominer“ (ruminer) a „grobis“ (gros chat 

mâle). Jelikož by bylo velmi těžké v překladu vysvětlit význam tohoto jména, ponechala 

jsem jej v původní podobě bez vysvětlivky, přičemž si jej může zvídavý čtenář sám 

dohledat. 

Ve výchozím textu se vyskytuje také velké množství toponym. Jsou to zejména 

názvy měst (Metz, Ypres, Paris, Rome, Portsmouth) a zemí (Angleterre, Autriche, Ecosse). 

Z francouzských reálií se zde objevují zejména názvy oblastí (Provence, Lorraine, Alsace, 

Franche-Comté), ale také název městské čtvrti (Le Panier) či pařížské ulice (rue 

Mouffetard). Při jejich překladu jsem využila českých ekvivalentů, pokud byly 

dohledatelné. Při překladu názvu oblasti Trois-Evêchés jsem nenašla její český ekvivalent, 

proto jsem v textu připojila vysvětlivku do závorky, aby čtenář mohl mít představu, o jaké 

území se jednalo. 
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Ce n'est cependant qu'en 1773 que Mme d'Armentières, femme du commandant en chef des 

Trois-Evêchés, obtint la suppression définitive de la coutume messine. (VT: 99) 

 

Úplného zákazu metského zvyku ovšem dosáhla až v roce 1773 paní d'Armentières, 

manželka vrchního velitele Tří biskupství (oblasti vzniklé spojením metského, toulského a 

verdunského biskupství). (CT: 9) 

 

Názvy novin jsem ponechala v původní podobě (Münchener Bilderbogen), název 

kabaretu Le Chat noir jsem rovněž ponechala v původní podobě, jelikož si jej český čtenář 

může dohledat. 

Z dalších francouzských reálií se v textu objevila například známá pařížská 

památka, hřbitov Père-Lachaise. Jelikož je v textu blíže charakterizován (jako hřbitov v 

Paříži), nebylo nutné přidávat další vysvětlivku. 

V textu se objevily také informace o francouzské měně a mincích. Autorka se 

zmiňuje o obnosu ve výši 30 sous. Pro správný překlad názvu této mince jsem musela 

vyhledat, jakou měla hodnotu v uvedeném období, jelikož v různých dějinných obdobích 

měla rozdílnou hodnotu. Zjistila jsem, že dané množství 30 sous odpovídá hodnotě 

půldruhého livru, přičemž livra byla francouzská měna používaná od 9. století do roku 

1795. Výraz livra si český čtenář, pokud jej nezná, může sám dohledat. V závěru knihy se 

pak objevuje údaj 22, 5 miliard franků. Frank je měna, jež se ve Francii užívala od roku 

1795 do roku 2002, kdy byla nahrazena eurem. Výraz frank je ovšem naprosto 

srozumitelný pro českého čtenáře, a proto jsem ho v cílovém textu ponechala. 

Dalším rozdílem mezi francouzskými a českými kulturními konvencemi je psaní 

letopočtů. Zatímco ve francouzštině používáme římské číslice, v češtině je přepisujeme 

jako číslice arabské. 

 

A l'orée du XIXe siècle et de l'essor des sciences naturelles, Buffon, homme de lettres tout 

autant qu'homme de sciences, montre que le chat n'avait pas alors que des amis. (VT: 109) 

 

Za rozmachu přírodních věd na počátku 19. století Buffon, spisovatel a vědec v jedné 

osobě, odhaluje, že kočka neměla jen přátele. (CT: 12) 
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V případě psaní jmen králů spolu s řadovou číslovkou jsou však konvence podobné, 

v češtině zachováváme psaní římských číslic, pouze za číslici přidáme tečku (Louis XIII → 

Ludvík XIII.). 

Ve výchozím textu se objevuje informace o francouzské dětské písničce Mère 

Michel (C'est la mère Michel). Název jsem přeložila (Matka Michelová) a doplnila vnitřní 

vysvětlivkou. 

 

 

2. 3. 6 Překlad názvů kapitol a podkapitol 

V překladu jsem zachovala přehledné členění textu do kapitol a podkapitol. Názvy 

kapitol a podkapitol jsem přeložila co nejvěrněji s ohledem na konvence v cílové kultuře. 

Jelikož se v českém populárně-naučném textu běžně objevují spíše kratší a stručnější 

titulky, musela jsem francouzské názvy často zkrátit a zestručnit, přičemž jsem se ovšem 

snažila zachovat jejich smysl. 

 

Quand l'histoire du chat rencontre celle de la sorcellerie (VT: 75) 

 

Kočka a čarodějnictví (CT: 2) 

 

Mnohdy se mi francouzský název nepodařilo výrazně zkrátit, musela jsem jej tedy 

přeložit delším názvem. 

 

En 1869 paraît l'histoire consacrée aux chats par Jules Husson, dit Champfleury (VT: 

112) 

 

V roce 1869 psal o kočkách Jules Husson, přezdívaný Champfleury (CT: 16) 
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2. 4 Metoda překladu 
 

Na základě překladatelské analýzy výchozího textu si překladatel zvolí 

překladatelskou koncepci, jež tvoří ideový základ jeho tvůrčí metody. Metoda překladu by 

tedy měla odrážet překladatelův objektivní názor na dílo a zaměření na určitý typ čtenáře.
5
 

U odborných textů hraje právě ohled na cílového čtenáře důležitou roli. 

Cílem překladu bylo převést text z výchozího jazyka do jazyka cílového tak, aby se 

zachovala funkce textu, tedy především funkce informativní. Vzhledem k odlišným 

žánrově stylistickým konvencím obou jazyků bylo nutné výchozí text přizpůsobit českým 

konvencím, zejména v případě expresivity výchozího textu. 

Při překladu jsem brala ohled na cílového čtenáře, snažila jsem se splnit jeho 

očekávání, jež má při čtení tohoto typu textů, a zajistit, aby co nejlépe porozuměl 

sdělovaným informacím. Z toho důvodu bylo nutné přizpůsobit výchozí text českému 

čtenáři, aby se snadněji orientoval v množství jmen a faktů, jež jsou sice ve výchozím 

prostředí dobře známy, v cílovém prostředí však nikoli. 

Při překladu jsem respektovala originál a snažila se zachovat všechny jeho 

charakteristické rysy a funkce. 

 

  

                                                           
5
 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. 
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ZÁVĚR 
 

Tato práce se zabývala překladem vybrané části knihy Les neuf vies du chat a 

komentářem překladu. V komentáři překladu práce postihuje celkovou charakteristiku 

výchozího textu, překladatelskou analýzu, typologii překladatelských problémů, na něž 

jsme při překladu narazili, typologii překladatelských posunů a postupů a metodu překladu. 

Při překladu vybraného textu jsem se potýkala s celou řadou problémů, jež byly 

způsobeny nejen rozdílností obou jazyků, ale také rozdílností výchozí a cílové kultury a 

presupozic výchozího a cílového čtenáře. Jelikož kniha vyšla ve Francii, objevují se v ní 

francouzské reálie a odkazy na francouzské osobnosti a literární díla. Jelikož cílový čtenář 

nemá stejnou znalost těchto reálií, bylo nutné text přizpůsobit tak, aby mu čtenář co nejlépe 

porozuměl a snadno se v něm orientoval. 

Nejvíce problémů se při překladu objevilo na rovině lexikální, kdy bylo třeba najít 

nejvhodnější ekvivalenty. Proces překládání ovšem z velké části sestává právě z 

dohledávání a vyhledávání, což  jsem si mohla při překladu sama ověřit. 

Největším úskalím při překladu byla stylistická úprava cílového textu. Text by měl 

působit přirozeně a měl by být koherentní, přehledný a srozumitelný, což bylo ve výsledku 

velmi obtížné. 

Cílem práce bylo přeložit vybrané kapitoly výchozího textu a doplnit je 

překladatelským komentářem, jež by celkově charakterizoval text a proces jeho překladu. 

Věřím, že cíl práce byl splněn. 
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