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Abstrakt
Tato bakalářská práce je tvořena dvě hlavními částmi – překladem jedné kapitoly knihy
s názvem Beauté & Bien-être à l’Orientale a komentářem překladu. Komentář se skládá
z analýzy výchozího textu, použitých překladatelských postupů a typologie překladatelských
problémů. Jsou zde rovněž podána vysvětlení pro použitá řešení.
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Abstract
This bachelor's thesis consists of two main parts - the first, translation of one chapter from the
book Beauté & Bien-être à l'Orientale, and the second, commentary on the translation. The
commentary covers analyses of the original text, translation procedures, and typology of
translation problems. It also includes explanations for the solutions used.
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Úvod
Pro tuto práci jsem zvolila text od francouzské autorky marockého původu Vanessy
Sitbon. Jedná se o kapitolu knihy Beauté & Bien-être à l’Orientale z roku 2004,
které bylo vydáno v Aix-en-Provence v nakladatelství Edisud. Kniha poodkrývá
způsoby, jakými se ženy z Orientu staraly o svou krásu a zdraví v průběhu dějin.
Překládaná kapitola se zaměřuje na orientální vůně a koření a je rozdělena na tři
části. První kratší část se věnuje historii a legendám o koření zatímco druhá část
sestává z krátkých článků podobných encyklopedickým heslům, které zhuštěným,
avšak čtivým způsobem přibližují jednotlivé vůně a koření. Poslední část obsahuje
autorčiny vlastní recepty nejen na domácí přírodní kosmetiku, kde využívá
ingredience, které v této kapitole představila. První část práce tvoří samotný
překlad a druhou částí je komentář k překladu.
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1. Překlad
Orientální vůně a koření
„Když královna ze Sáby dorazila do Jeruzaléma, velbloudi její početné karavany
byli obtěžkáni nákladem balzámů, velkým množstvím zlata a drahými kameny. Už
nikdy nebylo přivezeno tolik takového balzámu, jaký dala darem královna ze Sáby
králi Šalomounovi.“
1. kniha královská

Kořením byli lidé odjakživa mimořádně fascinováni. Vydávali se
kvůli němu na neznámá moře a neváhali se za ním plavit až na druhý
konec světa.
Stezka koření
Koření si lidé velmi cenili. Používali je jako obětinu v chrámech po celém světě,
ale rovněž pro jeho léčivé účinky. Své využití našlo i v kuchyni či parfumerii.
Příručku o terapeutických účincích bylin a koření napsal už „otec medicíny“
Hippokrates ve 4.–5. století př. n. l.
I Egypťané používali mnohá koření, jako je skořice, kadidlo nebo myrha.
Vyráběli z nich vonné přípravky a oleje na balzamování zemřelých a k mumifikaci.
Aby se tímto drahocenným a vzácným kořením mohli zásobovat, byli velmi brzy
nuceni začít obchodovat. Podnikali tedy obchodní cesty přes moře již od 3. tisíciletí
př. n. l. Ve 13. století př. n. l. faraoni nechali vybudovat první mořský kanál
v místech dnešního Suezského průplavu. O několik staletí později, konkrétně v 10.
století př. n. l., ovládali moře i obchod s kořením Féničané, kteří se stali
vyhlášenými mořeplavci. Dobývání Alexandra Velikého ve 4. století př. n. l. pak
otevřelo cestu do Indie, což umožnilo dovážet nové druhy koření, například pepř
nebo hřebíček, z těch nejvzdálenějších zemí jako Čína a Indie.
Počínaje 4. stoletím n. l. a během několika následujících staletí vládli trhu
s kořením Arabové. Do Evropy přivezli zázvor, kardamom, kafr či kurkumu, avšak
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zarputile tajili místo jejich původu. Řecký učenec Herodotos, který procestoval
Egypt, Babylonii a Persii, zmiňuje pověst, jež popisuje, jak se arabští průzkumníci
vydávali pro skořici. Museli přelstít podivné ptáky, kteří žili v hornatém kraji
Arábie a kteří žárlivě střežili svá hnízda postavená ze skořice. K odvedení jejich
pozornosti muži na hnízda shora shazovali kousky masa a chtiví ptáci se po nich
vrhali, takže bylo možné skořici z hnízd posbírat. Podobná scéna je popsána i
v příbězích tisíce a jedné noci, kde jsou však místo skořice diamanty. Šeherezáda
tam rovněž vypráví, jak námořník Sindibád po návratu do Bagdádu zbohatl díky
koření, které si přivezl ze svých dobrodružných cest po mořích.
Když velcí mořeplavci jako Kryštof Kolumbus, Vasco de Gama nebo Marco
Polo opustili benátské, portugalské a španělské přístavy, byli vedeni představou, že
objeví „země koření“. Obchod s kořením byl totiž velmi prosperující a zajišťoval
zdroj ohromného bohatství. Průkopníkem v pěstování koření mimo jejich zemi
původu se stal francouzský botanik z 18. století Pierre Poivre.
Dnes se koření pěstuje po celém světě a nepřestává nás fascinovat. Získává se
z různých částí rostlin: například zázvor je sušený kořen, skořice je kůra stromu a
kardamom zrnko plodu. Za koření, které obohacuje mé recepty na domácí přírodní
kosmetiku a jež tvoří jejich obohacující složku, vděčíme právě cestovatelům a jejich
cestám do Orientu.

Orientální vůně
„Vůně je předzvěstí chuti.“
Jean-Jacques Rousseau
Orientální vůně je charakteristická směsicí kořeněného dřevitého aroma
a teplých omamných tónů.

Některé vůně se získávají ze surovin původem

živočišných a zbytek je původu rostlinného, tedy ze surovin jako je dřevo, ovocné
slupky, kořeny, stonky, ale také listy či semena…Uvedu zde vůně, které využívám
ve svých vlastních receptech a které tvoří součást olejů, které vyrábím.
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Ambra
Toto slovo pochází z arabského slova anbar, které znamená ambra, ale též jantar.
Zatímco jantar je pryskyřice, jež je pro svoji podobnost drahým kamenům velmi
žádaná, ambra se získává z velryby.
Ambra je výměšek trávicího traktu vorvaňů, mořského savce z rodu kytovců.
Tento výměšek plove u pobřeží Madagaskaru, Indie nebo Číny. Tam je sesbírán,
poté se několik let suší a nakonec je několik měsíců macerován v alkoholu.
Výsledný produkt je velmi drahý a pro jeho pozoruhodně rafinovanou a smyslnou
vůni jej používají jen parfuméři s tím nejvytříbenějším vkusem. Ambra vyživuje a
zvláčňuje pokožku a zanechává na ní jemnou vůni. Její afrodiziakální účinky byly
známy již od dob Kleopatry.
Pižmo
Pižmo produkují samci kabara pižmového, což je přežvýkavec, který se
vyskytuje v Himalájích a nejvíce se podobá srnci. Samec používá své sekrety
z pižmové žlázy ve tvaru váčku na spodní straně břicha, aby přivábil samici.
Samotné pižmo se z váčku odebírá v podobě zrníček, která se poté macerují v
alkoholu. Pižmo vydává omamnou vůni.
V Antice bylo používáno pro své afrodiziakální účinky. Arabští muži u sebe
tajně nosili kousek pižma velikosti kostky cukru spolu se zrnkem kávy v malé
krabičce, aby byli pro ženy přitažlivější - měli tak pocit větší mužnosti. Prodává se
ve formě malé kostky, která při kontaktu s kůží uvolňuje jemnou ambrovou vůni.
Rovněž se využívá jako přísada do tělových olejů vzhledem k jeho vyživujícím a
osvěžujícím účinkům na pokožku.
Santalové dřevo
Santal je strom pocházející z Indie, kde se využívá již po několik tisíciletí.
Mahárádžové z Maisúru dokonce za santalové dřevo vybírali daně. Bylo totiž
považováno za posvátné, nehnilo a nenapadali jej červi. Pomocí destilace s vodní
parou se ze dřeva a kořenů santalu získává jemný olej vysoké kvality se
sladkou dřevitou vůní.
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Santalové dřevo je skvělé na vlasy, masáže nebo do koupele. Funguje jako
účinná dezinfekce. Má hojivé účinky a je často doporučováno na kožní problémy,
jako je ekzém, akné či lupénka.
Ženy na Komorách si dodnes dělají pleťové masky ze santalového dřeva, které
ochlazuje a bojuje proti nečistotám pleti. Masku vyrábí tak, že santalové dřevo třou
o kus korálu a přilévají k němu vodu, dokud nevznikne hustá hmota. Tuto hmotu
lze použít na celé tělo. Podle tradice se jí potírají rodičky prvních 40 dní po porodu,
kdy zůstávají doma, aby pak vyšly krásnější než kdy dřív. Hmota se užívá též u
nemluvňat, aby lépe snášela horko.
Jasmín
Jasmín je keř s bílými květy původem z Indie a Nepálu. Byl objeven prvními
španělskými mořeplavci. Dnes se pěstuje v Grasse1, dále pak v Egyptě, Maroku
a Indii. Jeho bílé květy jsou nesmírně křehké a je jich třeba ohromný počet na
získání pouze velmi malého množství vonné esence. Květy se zpracovávají
metodou extrakce, při které se pomocí těkavého rozpouštědla, například etheru,
rozpouští v květech obsažené oleje. Ty poté ztuhnou v pevnou látku. Tato látka se
vyznačuje mocnou květinovou vůní se sladkými bylinnými tóny.
Jasmín je také jedlý a používá se jako aroma do čajů a rýže.
Působí na nervovou soustavu, napomáhá celkovému uklidnění a je účinný při
gynekologických a plicních obtížích. Prášek z květů jasmínu dodává pleti
příjemnou vůni a mladistvou svěžest.
Růže
Růže je neznámější květinou na světě, díky tomu, že se jí přezdívá „květina
lásky“. Existuje jí na stovky druhů, které mají svůj původ v Asii, zejména v Číně.
Extrakt z růže má zklidňující účinky a hodí se tak obzvláště pro citlivou pleť.
Dokáže navodit pocit opravdové pohody.

1

Grasse je známé jako „hlavní město parfémů“ a nachází se ve Francii.
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Lotos
Lotos je považován za nejkrásnější květinu světa, a proto byl vždy uctíván. Tato
rostlina pochází z Asie, kde symbolizuje čistotu, krásu a vyrovnanost. Jeden
hinduistický mýtus praví, že stvořitel světa se zrodil z lotosového květu, a ten
druhý, že kudy prošel Buddha, tam v jeho šlépějích vyrostly lotosy. Egypťané
považovali lotosový květ za posvátný. Proto ho ztvárňovaly mnohé egyptské sochy
a byl nalezen v hrobech, chrámech či na papyrech. Lotos je ve skutečnosti leknín,
který zakořeňuje v bahnitých dnech, a jehož velké listy nesou bílé či modré květy,
které se ráno otvírají a večer zavírají.
Lotosový květ je součástí orientální kuchyně a Číňanky jej jedly, aby jim po něm
voněla pleť. V kosmetice se používá pro svou jemnou sladkou vůni a pro své
zklidňující a relaxační účinky.
Pačuli
Pačuli je rostlina, která pochází z Indonésie a Malajsie. V Asii se využívá při
léčbě rýmy, nevolnosti, bolesti hlavy, ale také při uštknutí hadem či poštípání
komárem. V šedesátých letech se stalo pačuli oblíbeným parfémem hippies a
symbolem návratu k přírodě. Má velmi silnou a pronikavou vůni, která příznivě
ovlivňuje psychický stav a působí na smysly.
Olej z pačuli má stahující účinek, vyhlazuje a bojuje tak proti stárnutí pleti.
Ylang-ylang
Kananga vonná je velký strom, který má svůj původ na Filipínách, avšak
známější je pod názvem ylang-ylang. Květy kanangy vonné se pěstují a využívají
v parfumérii a kosmetice. Říká se, že vůně tohoto květu svůdnosti kdysi
prostupovala všemi harémy.
Její olej má zklidňující a relaxační účinky, uklidňuje nervy, čímž příznivě působí
na psychický stav, ale pomáhá také při bušení srdce a při dalších srdečních potížích.
Ylang-ylang se doporučuje pro kombinovanou pleť a na posílení a obnovu růstu
vlasů. Účinkuje i při kožních vyrážkách. Má teplou květinovou vůni.
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Orientální koření a krása
Všechna koření, která používám ve své kosmetice, pochází z Dálného východu,
či jiné části Asie. Jedná se o koření výrazné a dlouhotrvající chuti, jež jsou součástí
orientálního světa po celá staletí. Získávají se z oddenku neboli podzemního stonku.
Ten je charakteristický svými mimořádně životodárnými a posilujícími
vlastnostmi, které se využívají v péči o tělo a duši.
Zázvor
Zázvor je rostlina původem z Číny. Její kořen se používá již od počátku věků v
tradiční čínské a indické medicíně. Kořeněné pepřové aroma zázvoru připomíná
vůni divokých bylin.
Dříve byl známý pro své afrodiziakální účinky, které jsou mu přisuzovány
dodnes. Zázvor je univerzální životabudič a je vřele doporučován na posílení
organismu. Lze jej také použít jako dezinfekci, jelikož má antiseptické účinky. Je
též velmi účinný proti nevolnostem, zvracení a v boji proti stresu.
V gastronomii patří mezi vysoce ceněné koření. V kosmetice se extrakt ze
zázvoru používá pro svůj silný posilující a povzbuzující účinek.
Ženšen
Podle čínské filosofie jin a jang je třeba dvou sil k nastolení rovnováhy ve
vesmíru. Podobnou schopnost má i ženšen, který se v Číně pěstuje již po tisíciletí a
který má moc obnovit rovnováhu v organismu, jenž se tak lépe brání nemocem.
Kořeny ženšenu se konzumují pro své stimulující účinky, které mají příznivý vliv
na zachování mládí a prodloužení života. Díky vysokému obsahu vitamínů
povzbuzuje tělesnou i mentální vitalitu a pomáhá například při ztrátách paměti.
Ženšen obsahuje antioxidanty a vypíná pokožku. V kosmetice se proto používá
v boji proti stárnutí pleti.
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Kardamom
Kardamom je rostlina pocházející z Indie. Dorůstá výšky až dvou metrů a z
jejích stonků vyrůstají tobolky obsahující černá semena peprné a citrusové chuti.
Kardamom se používá jako ochucovadlo do různých exotických pokrmů.
V Egyptě, Turecku či na Blízkém východě se kvůli vůni přidává do kávy a je tak
vnímán jako symbol pohostinnosti.
Díky svým dezinfekčním účinkům a schopnosti ulevovat od nadýmání pomáhá
při zažívacích obtížích.
V receptech na domácí přírodní kosmetiku se používá pro své tonizační a
posilující účinky.
Kurkuma
Kurkuma pochází z rostliny příjemné vůně a intenzivní chuti rostoucí v Asii a
nejvíce v Indii, jelikož Indie se nachází v tropickém pásmu s monzunovým
klimatem. Kurkuma se pěstuje již odnepaměti, a to díky indické medicíně, která ji
využívala pro její léčivé účinky. Patří do stejné rodiny jako zázvor, takže se sbírají
její oddenky, které mají žlutou, či oranžovou barvu a které obsahují olej a barvivo.
Oddenky se suší a pak se namelou. Kurkuma se používá jako ochucovadlo a
potravinářské barvivo.
Je pověstná svými antibakteriálními a protizánětlivými účinky. Skvěle funguje
proti bolestem žaludku a usnadňuje trávení.
V kosmetice se používá proti akné a přidává se do kosmetických přípravků pro
získání efektu opálené pleti. Kurkumové koupele a obklady mohou být doporučeny
na otoky a oční infekce. Kurkuma vypuzuje z těla toxiny.
Skořice
Skořice je nejstarší ze všech koření. Byla k nám dovezena z Indie a Cejlonu, kde
se pěstuje skořice té nejlepší kvality. Jedná se o sušenou kůru skořicovníku, stromu
dosahujícího až desítky metrů.

14

Konzumací skořice tělo účinně bojuje proti rýmě, chřipce a infekcím. Podporuje
přirozenou obranyschopnost organismu a tělo zbavuje mikrobů. Stejně jako zázvor
se doporučuje proti nevolnostem a zvracení.
Dříve měly kanaánské ženy ve zvyku vkládat si do úst kusy skořicové kůry, aby
po ní hezky voněly. Skořice rovněž povzbuzuje organismus, přispívá k ředění krve
a stimuluje krevní oběh, čímž pomáhá při hubnutí.
Hřebíček
Hřebíčkovec je strom původem z Číny a o jeho účincích se psalo již ve starých
písemnostech čínské medicíny. Podobně jako například eukalyptus se řadí mezi
aromatické stromy a z jeho poupat se získává hřebíček. Díky teplé kořeněné vůni
se skvěle hodí do jídel jako koření, které navíc usnadňuje zažívání. Když se
hřebíček žvýká, osvěžuje dech a ulevuje od bolestí zubů.
Hřebíčkový olej lze použít na štípance, bodnutí či oteklá místa, jelikož působí
protizánětlivě.
Rozmarýn
Rozmarýn je keř pocházející z oblasti Středomoří a konkrétně v Maroku je jeho
pěstování široce rozšířeno. Dříve se tradovalo, že chrání před zlými duchy a brání
morové nákaze. Uherská princezna Alžběta Durynská používala rozmarýnovou
vodu, kterou si udržovala zdraví a mladistvou krásu. Rozmarýn je univerzální
životabudič: účinný je například při rýmě, zánětu průdušek a při bolestech svalů.
V kuchyni se pro svou příjemnou vůni přidává do různých typů jídel.
V kosmetice se používá pro silnější a lesklejší vlasy, ale účinný je také v péči o
mastnou pleť, či dokonce v boji proti celulitidě. Ulevuje od napuchlých očí.

Orientální chutě a krása
Existuje nespočet druhů potravin, které máme k dispozici k výrobě kosmetiky.
Jejich kouzlo tkví v jejich neuvěřitelné přírodní síle, kterou jsou obdařeny, a nám
nezbývá než ji využít. Já zde však budu jmenovat pouze ty, které běžně používám
a které nejvíce odpovídají orientálnímu duchu mé knihy.
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Med
„Vyvedu vás do země mlékem a medem oplývající.“
Exodus
Pověst vypráví o Démokritovi z Abdér, slavném řeckém filozofovi z 5. století
př. n. l., který se rozhodl, že zemře, a přestal proto přijímat potravu. Protože se však
chtěl dožít konce slavností žen, které právě probíhaly, nechal si vedle svého lůžka
postavit nádobu s medem a vdechoval jeho výpary, jež jej po dobu svátku udržely
při životě.
Starověcí Římané říkávali: „Chceš-li se těšit plnému zdraví, dopřávej svému tělu
zvenku oleje a zevnitř medu.“. Egypťané med využívali k balzamování mrtvých.
Hippokrates, též známý jako otec medicíny, med používal v mnoha léčivých
přípravcích a doporučoval jej obzvláště kojícím matkám: „Pokud dítě odmítá či
nedokáže sát z prsu, matka by si měla potřít bradavky čistým medem.“
Med je výsledným produktem úžasné práce včel, které sbírají nektar z květů a
následně jej přetváří v lepkavou kapalinu konzistence karamelu. Med obsahuje
minerály a vitamíny. Posiluje imunitní systém a díky svým antioxidačním účinkům
bojuje proti stárnutí. Je extrémně účinný při nachlazení a jeho prevenci. V Maroku
se med považuje za elixír dlouhověkosti.
Naprosto výjimečným včelím produktem je mateří kašička. Jedná se o sekret
žláz včelích dělnic, kterým se krmí pouze včelí královna. Ta se díky ní dožívá čtyř
až pěti let oproti zbylým včelám s délkou života pouhých pětačtyřiceti dnů. Mateří
kašička je svým složením opravdový poklad. Obsahuje proteiny, aminokyseliny a
vitamíny, například vitamín B, který je velmi důležitý pro pokožku a vlasy. Med se
využívá v mnoha kosmetických přípravcích.
Med, který naneseme na poranění kůže, například po říznutí, pomáhá při hojení.
Kožní buňky se díky vyživení a hloubkové hydrataci lépe regenerují. Dříve se
užíval u neduživých malých dětí jako posilující balzám na celé tělo. Med také
pokožku čistí a velmi účinně bojuje proti vráskám. Pleť je díky němu krásně
prozářená, pružná a přirozeně opálená.
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Mrkev
Tato rostlina se pěstuje po celém světě. V kuchyni se její kořen používá pro svou
nasládlou chuť a proto, že obsahuje betakaroten, což je zdroj vitamínu A.
Díky velkému množství vitamínů a minerálních látek má mrkev skvělé léčivé
účinky. Výborně působí na zrak a přirozeně posiluje obranyschopnost organismu.
Používá se při léčbě ekzémů a při dalších onemocněních kůže a napomáhá
rychlejšímu hojení.
V estetické medicíně se používá jako účinný lék proti vráskám a doporučuje se
proto jíst syrovou mrkev tak často, jak je to jen možné. Mrkev pleť připravuje na
kontakt se sluncem. Zajišťuje krásné opálení, jelikož příznivě působí na kožní
pigment a předchází slunečním alergiím. Chrání hydrolipidický film pokožky, která
je vyživená, projasněná a svěží. Mrkev se skvěle hodí i po opalování, jelikož pleť
zanechává hebkou a bronzově opálenou.
Opuncie
Opuncie je sladký šťavnatý plod velmi trnitého kaktusu. Pochází z tropického
pásma Ameriky, ale pěstuje se po celém Středním východě, především v Izraeli.
Obsahuje vysoké množství hořčíku, draslíku a vitamínu C a je to opravdový zázrak
v péči o pleť. Tu přirozeně zpevňuje, vyhlazuje a bojuje tak proti jejímu stárnutí a
vzniku vrásek. Pleť obličeje a krku zanechává příjemně pružnou. Olej z opuncie
navíc není mastný.
Pomerančový květ
Pomeranč je plod pomerančovníku, který pochází z Dálného východu a do okolí
Středozemního moře byl přivezen Araby. Konzumace tohoto citrusu obsahujícího
ohromné množství vitamínu C přispívá k posílení obranyschopnosti organismu a
k prevenci infekcí a onemocnění dýchacích cest.
Existuje více druhů olejů, které se extrahují z různých částí pomerančovníku. Z
květů pomerančovníku hořkého se získává vynikající květová voda známá pod
názvem neroli.
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Už od dob Antiky se pomerančový květ považuje za symbol čistoty a
neposkvrněnosti mladých dívek, které z nich nosily věnce na hlavě či kolem krku.
V Orientu se pomerančová voda, která se vyznačuje sladkou chutí a příjemnou
vůní, využívá jako zpestření při výrobě cukrovinek, zatímco v Maghrebu je zvykem
jí kropit ruce hostů.
Pomerančová voda přináší pleti osvěžující pocit, čistí ji a vyživuje. Nejvíce se
však používá pro své zklidňující účinky, čímž se perfektně hodí pro citlivou dětskou
pleť.
Máta
Máta peprná je vytrvalá bylina původem z Číny. Pro svou výraznou mentolovou
a ostrou vůni se velmi často využívá v parfumerii. Pěstuje se především ve
Středomoří a používá se jako lék proti zažívacím potížím a proti infekcím dýchacích
cest.
Nejznámější aromatická léčivá bylina je máta klasnatá. V zemích severní Afriky
a na Středním východě byl mátový čaj vždy velmi ceněný, což z máty činí
opravdovou bylinu Orientu. Ve spojení s medem léčí dýchací potíže a obnovuje
energii a vitalitu.
V kosmetice se využívá pro své odvodňující a stahující účinky. Máta detoxikuje
přírodní cestou.
Verbena
Verbena, známá také pod názvem sporýš, je posvátná rostlina, která léčí všechny
neduhy a strasti a která už odedávna lidi fascinovala, jelikož jí byly přisuzovány
magické schopnosti. Římané ji používali při svých banketech k probuzení vášně a
přidávali ji do elixírů lásky. Prý také chránila před uhranutím.
Dnes se stále ještě používá odvar z verbeny na lepší trávení a jeho zklidnění.
V Maroku je verbena pro své odvodňující a stahující účinky obzvláště oblíbená
v kosmetice.
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Recepty
Péče o unavené oči
Celou proceduru je třeba opakovat každé ráno po probuzení tři dny po sobě. Může
být provedena za tepla či za studena.
Připravte si gázu, provázek, prázdnou lahvičku s rozprašovačem a polévkovou lžíci.
INGREDIENCE:


1 polévková lžíce sypaného zeleného čaje



Pár listů máty



1 víčko chrpové vody (přibližně 10 ml)

Vytvořte si vlastní čajový sáček s mátou – na kousek gázy nasypte polévkovou lžíci
sypaného čaje s pár listy máty a poté utáhněte provázkem.
Připravený sáček dejte do nádoby, přelijte horkou vodou, přidejte chrpovou vodu a
nechte louhovat přes noc.
Sáček dejte zmrazit.
Ráno si zmraženým sáčkem pět minut přejíždějte po očních víčkách a očním okolí.
Vzniklý výluh nalijte do lahvičky s rozprašovačem a tuto domácí pleťovou vodu si
nastříkejte na obličej.
VARIANTA 1
Mátu nahraďte několika snítkami rozmarýnu.
VARIANTA 2
Zelený čaj nahraďte verbenou a místo chrpové vody použijte heřmánek modrý
z Maroka, mátu ponechejte podle původního receptu.
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Maska na obličej z máty a medu
Tato maska je vhodná pro všechny typy pleti. Vaší pokožce navrátí ztracený lesk a
zároveň jí zachová její opálený vzhled. Maska není vhodná na oční okolí.
Připravte si hmoždíř, polévkovou lžíci a misku, či jinou nádobu.
INGREDIENCE:


10 listů čerstvé máty



2 polévkové lžíce medu



1 polévková lžíce kurkumy



Pár kapek zázvorového extraktu



Růžová voda

Pět listů máty si dejte stranou a zbylých pět listů rozetřete v hmoždíři. V misce
smíchejte rozetřenou mátu, dvě polévkové lžíce medu, jednu polévkovou lžíci
kurkumy a pár kapek zázvorového extraktu.
Aplikujte na obličej a nechte působit asi deset minut.
Zbylé listy máty přiložte na masku a na oční víčka.
Nechte působit dalších deset minut.
Odstraňte listy máty, obličej opláchněte vlažnou vodou a před nanesením vašeho
denního krému si na obličej nastříkejte růžovou vodu.
Medový peeling na obličej
Tento peeling tvoří součást kúry, kterou nabízíme v našem kosmetickém salonu a
která má připravit nevěsty na jejich velký den.
Vaše pleť bude perfektně hydratovaná a příjemně zklidněná.
Připravte si misku, či jinou nádobu a polévkovou lžíci.
INGREDIENCE:


Černé mýdlo s eukalyptem značky La Sultane de Saba (či jiné dle vašeho
výběru)
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2 polévkové lžíce medu



Pár kapek růžového extraktu



Pár kapek ženšenového extraktu



Pár okvětních lístků růže

Proveďte peeling pleti vašeho obličeje pomocí černého mýdla s eukalyptem.
Obličej opláchněte vlažnou vodou.
V misce smíchejte med, pár kapek růžového extraktu a pár kapek ženšenového
extraktu.
Med po nanesení na pleť povolí a bude snadno roztíratelný.
Masku si aplikujte na obličej a nechte působit zhruba deset minut.
Celý obličej včetně očí pak poklaďte okvětními lístky růže a masku nechte
zaschnout.
Odstraňte lístky růže a obličej omyjte vlažnou vodou.
Proceduru dokončete tím, že si do pleti vmasírujete krém z medu a růže.
Medová maska na obličej
Tato maska vaši pleť vypne a dodá jí lesk a svěžest. Pomůže redukovat vrásky a
bojovat proti jejímu stárnutí. Pleť zanechá pružnou a s nádechem přirozeného
opálení.
Připravte si mixér, odšťavňovač na citrusy, polévkovou lžíci a misku, nebo jinou
nádobu.
INGREDIENCE:


1 polévková lžíce arganového oleje



1 citron



1 mrkev



2 polévkové lžíce medu



1 polévková lžíce vody z pomerančových květů



1 polévková lžíce kakaového másla
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Odšťavněte citron a rozmixujte mrkev v mixéru.
Smíchejte citronovou šťávu, rozmixovanou mrkev, dvě polévkové lžíce medu, lžíci
arganového oleje, lžíci vody z pomerančových květů a kakaové máslo.
Masku aplikujte na obličej, oční okolí a krk a nechte působit asi dvacet minut.
Poté obličej opláchněte vlažnou vodou a naneste denní krém, který běžně používáte.
Maska na obličej pro suchou a dehydratovanou pleť
Tato maska na obličej na bázi medu suchou pleť hloubkově hydratuje a mírně
vyživuje.
Připravte si misku, nádobu tajine, polévkovou lžíci, čajovou lžičku, mixér, teplý
obklad a svíčky.
INGREDIENCE:


1 miska medu



10 kapek růžové esence



5 kapek extraktu z neroli



1 čajová lžička bambuckého másla



1 čajová lžička mletého zázvoru



2 čajové lžičky ovesného mléka

Do nádoby tajine dejte med, růžovou esenci, extrakt z neroli, bambucké máslo a
mletý zázvor a míchejte, dokud nezískáte hladkou hmotu.
Přidejte 2 čajové lžičky ovesného mléka a hmotu zahřejte nad svíčkami, popřípadě
ve vodní lázni. Masku si naneste na obličej, oční okolí a krk pomocí teplého
obkladu. Nechte působit 10 minut.
Masku smyjte a aplikujte pleťovou vodu Élixir de la mariée značky La Sultane de
Saba, která obsahuje aker fassi, neroli a vodu z pomerančových květů.
DALŠÍ DOPORUČENÍ:
Tuto masku můžete použít i na ruce a dekolt.
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Zázvorová maska na vlasy
Tato maska je skvělá na vlasy zničené znečištěným ovzduším, častým barvením, či
jinými vlivy. Vlasy po ní budou krásně pružné, lesklé a plné života.
Připravte si mixér a misku, či jinou nádobu.
INGREDIENCE:


1 kus čerstvého kořene zázvoru



Arganový olej

Rozmixujte kořen zázvoru s arganovým olejem na homogenní hmotu.
Masku aplikujte na vlasy a nechte působit zhruba 20 minut.
Poté ji smyjte a vlasy si umyjte obvyklým šampónem.
Medová koupel
Medová koupel je ideální na obnovu a zpevnění pleti. Med v koupeli uvolní účinné
látky a na pokožce vytvoří hydratační film.
INGREDIENCE:


10 polévkových lžic medu



10 kapek esenciálního oleje z růžového dřeva

Připravte si horkou koupel, přidejte do ní med a esenciální olej a míchejte, dokud
se med úplně nerozpustí.
Ponořte se do koupele, uvolněte se a nechte med působit.
Skořicový krém
Tento krém má samozahřívací a zeštíhlující efekt. Používá se na tělo s výjimkou
horní poloviny trupu, jelikož vyprodukované teplo by mohlo způsobit dýchací
potíže.
Připravte si kastrůlek, misku, čajovou lžičku a hmoždíř.
INGREDIENCE:
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Bambucké máslo



Pár kapek skořicového extraktu



1 kus celé skořice

V hmoždíři rozdrťte skořici na prášek.
V misce rozmíchejte skořicový extrakt, nadrcenou skořici a takové množství
bambuckého másla, které vystačí na natření celého těla.
Ve vodní lázni či v mikrovlnné troubě směs zahřívejte, dokud nevznikne hustá
směs.
Hmotu nechte trochu vychladnout a vlažnou ji vmasírujte do pokožky celého těla.
Krém nechte působit asi 20 minut a poté ho smyjte.
Orientální lék na bolest v krku
Je to takový grog v orientálním stylu, který zklidní podrážděný krk, obzvláště během
tuhých zim. Dokáže pohladit a zahřát.
Připravte si polévkovou lžíci, kastrol a odšťavňovač na citrusy.
INGREDIENCE:


1 polévková lžíce medu



1 polévková lžíce citronové šťávy



1 polévková lžíce aromatu z pomerančových květů



1 polévková lžíce růžové vody



20 ml rumu

V kastrolu promíchejte med, citronovou šťávu, aroma z pomerančových květů,
růžovou vodu a rum.
Obsah přiveďte na mírném ohni k varu.
Nápoj upíjejte po douškách ještě horký.
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Čaj s kardamomem
Je velmi rozšířený v zemích Orientu a nejvíce v Indii. Při popíjení tohoto
rafinovaně kořeněného čaje zažijete chvíli opravdové pohody a potěšení.
Připravte si čajovou konvici, čajovou lžičku a kastrol.
INGREDIENCE:


1 čajová lžička sypaného černého čaje



1 kus celé skořice



3–4 kusy hřebíčku



3–4 zrnka kardamomu



Špetka mletého zázvoru



½ litru mléka



½ litru vody



Cukr dle chuti

Čaj nasypte do čajové konvice.
Do kastrolu dejte skořici, hřebíček, kardamom a zázvor, zalijte vodou a mlékem.
Směs nechte několik minut slabě probublávat, a jakmile se začne vařit, přilijte ji do
konvice s čajem.
Nechte pět minut louhovat.
Doslaďte podle chuti a čaj si vychutnejte.
Starodávná tradice
V Maroku se konzumace ambry vždy těšila velké oblibě, a tak je tato tradice
součástí každodenního života místních obyvatel již po celé generace. Pravá ambra
šedá však byla velkou vzácností a též velmi drahá. Její účinky se staly mezi lidmi
natolik známé a uznávané, že si ji maročtí králové začali přidávat do čaje. O to více
k ní lidé přilnuli a růst začala také její cena. Čaj s ambrou se tak stal místním
zvykem.
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2. Komentář
V komentáři,

který

sestává

z analýzy

výchozího

textu

a

typologie

překladatelských problémů vycházím z teorie jazykových funkcí Romana
Jakobsona (1995) a z modelu překladatelské analýzy z knihy Text Analysis in
Translation od Christiane Nord. V analýze se zaměřuji na Vnětextové a
Vnitrotextové faktory.
Pro přehlednost jsou citace překladu označeny jako (P) a citace výchozího textu
jako (O). Zároveň jsou tyto zkratky doplněny o číslo stránky, například (P: 58).
Cizojazyčné názvy a citace jsou uvedeny v kurzívě.

2.1. Analýza výchozího textu
2.1.1. Vnětextové faktory
2.1.1.1.

Vysílatel

Autorka knihy se jmenuje Vanessa Sitbon. Má marockého otce a egyptskou
matku, ale narodila se a vyrůstala ve Francii 2. Ke kosmetice se dostala díky své
rodině. Její otec vlastnil značku Sultana, což byla firma, která prodávala cukr a
olivy – tyto dvě ingredience se pak staly hlavními přísadami do autorčiných
vlastních receptů na přírodní kosmetiku. Její dědeček v Maroku vlastnil lázně
hammam a matka salon krásy. Po té také zdědila tradiční orientální recepty na
domácí přírodní kosmetiku, které se v jejich rodině předávají po celé generace3.
Protože Vanessa Sitbon vyrůstala ve Francii, v dospělosti se rozhodla procestovat
Maroko a další země Orientu, aby načerpala chybějící znalosti a zkušenosti
potřebné k tomu, co chystala. V roce 1999 založila značku La Sultane de Saba,
která se zaměřuje na přírodní produkty a která se nese v orientálním duchu, v němž
se nese i salon krásy, který otevřela v Paříži a který využívá produkty La Sultane
de Saba. Tato značka je dnes známá po celém světě a dováží se i do České

2

Babelio. [online]. © 2007-2020 [cit. 18. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.babelio.com/auteur/VanessaSitbon/290480
3

SITBON, Vanessa. Beauté & Bien-être à l’Orientale. (2004, Edisud) – předmluva
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republiky. Kromě Beauté & Bien-être à l’Orientale už Vanessa Sitbon žádnou jinou
knihu nenapsala.
2.1.1.2.

Intence a motiv vysílatele

Jak píše autorka v předmluvě, rozhodla se se čtenáři podělit o vše, co se naučila
o rituální péči o krásu a spokojenosti těla i duše, o niž se snažily ženy v zemích
Orientu. Je zřejmé, že autorka cílí především na ženy, které chtějí pečovat o svůj
vzhled a kterým záleží na tom, jak se cítí. Textem chce přiblížit orientální
atmosféru, která je pro Francouzky stále ještě exotická a český čtenář by tuto
exotičnost pociťoval o to intenzivněji vzhledem k tomu, že česká společnost nemá
takové napojení na tyto země. Vnímání exotičnosti tohoto textu se ovšem mohlo za
posledních šestnáct let ve Francii nepatrně změnit s tím, jak se do společnosti čím
dál více integrují maghrebští přistěhovalci. Řekla bych, že vedlejší intencí
vysílatele je upoutat pozornost a zprostředkovat únik od reality, do úplně jiného
světa, kterým se snaží autorka čtenáře provést.
Je také důležité zmínit, že v textu je několik přímých i nepřímých reklam na
značku autorky, a to v receptech a na fotografiích v textu. I tato problematika byla
v překladu zohledněna.
2.1.1.3.

Čas, místo a médium

Knihu vydalo nakladatelství Edisud v Aix-en-Provence v roce 2004. Jedná se o
první vydání, druhé vydání vyšlo v tom samém nakladatelství v roce 2010.
Nakladatelství vzniklo v roce 1971 a v nabídce má především knihy, které
propagují kulturu a jazyk historického území Provensálska, ale také oblast
Středozemního moře.Vydává knihy o přírodě a o volnočasových aktivitách, jako je
zahradničení, vaření či kutilství. Toto nakladatelství uvedlo na trh již přes 500
titulů4.

4

Edisud. [online]. Editions Equinoxe © 2017 [cit. 18. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.edisud.com/maisonedition/
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Čas vydání originálu nijak neovlivní jeho překlad, avšak místo i typ
nakladatelství bude mít pro překlad důležitou roli vzhledem k cílovému čtenáři (viz
níže, kapitola Příjemce).
2.1.1.4.

Příjemce

Text cílí na francouzsky mluvícího čtenáře, který má zájem se nenásilným
způsobem dozvědět o tom, jak se zkrášlovaly a jak o sebe pečovaly ženy v zemích
Orientu v průběhu dějin. Zároveň tato kniha čtenáři dává základní znalosti
k proniknutí do tajů přírodní medicíny a návod k přípravě nejen domácí přírodní
kosmetiky. Příjemce tedy bude z největší pravděpodobností dospělá žena, a proto
dále budu uvádět pouze čtenářku jakožto příjemce.
Český příjemce má oproti jiným národnostem výhodu, že Češi měli vždy velmi
blízko k přírodě a běžně se ještě dnes využívají bylinky a koření pro jejich léčivé
účinky, a to ať už v jídle či přímo jako podpůrný prostředek při léčbě. V textu se
ovšem najdou místa, kde by čtenářce chyběla znalost francouzských či
frankofonních reálií, takže oba tyto faktory jsou v překladu zohledněny.
2.1.1.5.

Jazykové funkce

U tohoto textu je velmi důležité si uvědomit, že má tři odlišné části a u každé
z nich se tím pádem liší poměr zastoupení jednotlivých funkcí. Už z podstaty toho,
že se jedná o populárně-naučný text, můžeme tvrdit, že velké zastoupení má funkce
referenční. Ta čtenáři zprostředkovává věcné informace (Le santal est un arbre
provenant d’Inde où il est exploité depuis plusieurs millénaires. O: 42). Je
zastoupena ve všech třech částech, ovšem opravdu nejsilnější je v části první a v
části druhé, kde se jedná o výklad historie a o základní informace se zajímavostmi
v rámci jednotlivých hesel. Vzhledem k tomu, že třetí část tvoří recepty, nad funkcí
referenční převažuje funkce konativní. Konativní funkce je přítomná i v druhé části,
kde autorka několikrát vstupuje do textu a vytrhává tak čtenáře z iluze textové
reality (Je ne parlerai ici que de ceux que j’utilise fréquemment et qui me semblent
le mieux convenir à mes notes orientales. O: 48). Zároveň je skrytá v nepřímých
radách, které jsou součástí jednotlivých hesel (Il peut être utilisé comme
antiseptique et il est vivement conseillé pour tonifier l’organisme. O: 45). V první
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části je konativní funkce přítomná ze všech částí nejméně. Další poměrně značně
zastoupenou funkcí je funkce expresivní. Vzhledem k vyprávěcímu stylu je logické,
že ji najdeme v první části (Quelques siècles plus tard, au Xe siècle, les Phéniciens,
maîtres des voies maritimes, avaient la main mise sur le commerce des épices. O:
40). V druhé části se jedná o prostředek, který text zbavuje monotónnosti (L’eau de
fleur d’oranger sucrée et parfumée agrémente de nombreuses pâtisseries orientales
; elle est versée sur les mains des invités au Maghreb. O: 51). Mnohem méně je tato
funkce zastoupena ve třetí části, ale i tam lze najít několik příkladů (Ce véritable
grog oriental apaisera les irritation de la gorge surtout pendant les grands froids
hivernaux. O: 60). Nejméně jsou zastoupeny funkce poetická (Les Romains
l’utilisaient dans leurs banquets pour réjouir les cœurs et elle entrait dans la
composition des filtres d’amour. O: 52) a funkce metajazyková, která je navíc spíše
přítomná nepřímo (L’ambre gris est issu d’un mammifère tandis que l’ambre jaune
est une résine très convoitée car elle ressemble à une pierre précieuse. O: 41).
2.1.2. Vnitrotextové faktory
2.1.2.1.

Téma a obsah

Hlavním námětem celé knihy je péče a o krásu. První část překládané
kapitoly se soustředí na historii orientálního koření a jeho důležitost pro dřívější
civilizace. Druhá část je rozdělena na další tři podkapitoly, které se věnují nejdříve
orientálním vůním, poté orientálnímu koření a neposledně orientálním potravinám.
Tato část je psaná formou hesel, ve kterých jsou uvedeny základní informace a
zajímavosti. Třetí část osahuje autorčiny recepty na domácí přírodní kosmetiku.
2.1.2.2.

Presupozice

Čtenářka může i nemusí mít povědomí o tomto tématu. Pokud o tématu příliš
neví, získá základní znalosti, dozví se i nějaké zajímavé informace a může využít
přiložené recepty, aby si vyzkoušela svoji první domácí kosmetiku. Pokud již téma
trochu více zná, text jí rozšíří obzory a zároveň poskytne inspiraci v podobě receptů,
které si sama může zkusit upravit, protože již podobnou věc dělala.
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Jelikož nakladatelství Edisud vydává především texty naučné, ale zároveň
přístupné laikům, i u tohoto textu se předpokládá, že čtenářka nehledá přílišnou
odbornost, i když prvky odbornosti obsahuje.
2.1.2.3.

Lexikum

Lexikum vyhovuje spisovnému jazyku. Lze zde najít jak lexikum neutrální
(père, temps), tak citově zabarvené (convoiter), ale i odborné (macéré). Spisovnost
se vyznačuje použitím neosobních konstrukcí vyjádřených pomocí zájmena il (…
il est vivement conseillé de consommer des carottes crues le plus souvent possible.
O: 50) a on (On récolte l’écorce du cannelier… O: 47), ale také častou přítomností
pasiva (Cette pâte peut être appliquée sur tou tle corps. O: 42). Dále se spisovnost
projevuje i použitím nefinitních slovesných tvarů, ať už v podobě gerundia (… en
apportant une vraie sensation de bien-être. O: 43) či příčestí přítomného (Le santal
est un arbre povenant… O: 42).
V textu mají velké zastoupení

termíny,

a to z oblasti kosmetiky (soin,

gommage, crème, apaisant, anti-ride), biologie – především botaniky – (rhizome,
tige, plante herbacée, racine, arbuste, cachalot, mammifière), medicíny
(carminatif, système digestif, stimuler, antiseptique, anti-inflammatoire, estomac),
parfumerie (parfum, suave, odeur, floral, puissant) a gastronomie (cuillère à soupe,
mélanger, rincer, récipient, mixeur, presse-agrumes, tajine). Již méně a pouze
v určitých částech se zde najdou také termíny z historie (conquérant, navigateur,
savant grec, avant notre ère, momification) a geografie (mousson, tropical, canal,
bassin). Některé termíny se často opakují (tonifiant), avšak to je vzhledem k typu
textu a lexika žádoucí. Dále v textu můžeme najít nejrůznější názvy, např. botanické
názvy (nénuphar, bois de santal, ginseng, ylang-ylang, gingembre, canelle,
curcuma), zeměpisné názvy (Suez, Comores, Canaan, Mysore, Asie, ExtrêmeOrient, Inde, Malaisie), ale i názvy historických období, oblastí a civilizací
(Antiquité, Égyptiens, Phéniciens, Babylonie, Perse) a jména historických
osobností (Hérodote, Hippocrate, Alexandre le Grand, Christophe Colomb, Vasco
de Gama, Marco Polo).

30

Populární složku populárně-naučného stylu zde tvoří obrazná vyjádření (maîtres
des voies maritimes, la main mis sur le commerce, régner en maître), frazeologická
spojení (dernée rare, soin de beauté, matière première, depuis la nuit des temps),
hodnotící výrazy (excellent, idéal, beau, agréable) a intenzifikátory (très,
beaucoup, véritable).
2.1.2.4.

Kompozice

Kapitola je přehledně členěná na tři větší podkapitoly, přičemž druhá
podkapitola se dále dělí ještě na tři úseky a každý z nich je dělen do odstavců.
Začátek první a druhé podkapitoly začíná citací a úvodem, který má navodit
orientální atmosféru a zároveň prozradit, co se v příslušné části příjemce dozví,
případně obsahuje vstup samotné autorky. V druhé a třetí části je dělení textu o to
zřejmější, že se jedná o hesla a recepty, které mají vlastní názvy. Každý recept má
navíc krátký popis. Můžeme zaznamenat, že na mikroúrovni v druhé a třetí části se
autorka snaží systematicky podávat informace v určitém pořadí, aby se v textu
dobře orientovalo, jelikož se jedná o knihu, ke které se zřejmě příjemce bude vracet
a spíše si dohledávat jednotlivé informace. Jednotlivé celky jsou informačně
uzavřené, takže každý z nich je bez jakéhokoliv napojení na další či předchozí
celek.
2.1.2.5.

Syntaktická rovina

Samotná syntax je v tomto textu velmi specifická, obzvláště pak pro překlad.
Autorka střídá velmi dlouhá a středně dlouhá souvětí s krátkými větami
jednoduchými. V rámci dlouhých souvětí využívá typických polovětných (En
cosmétique, il lutte contre le viellissement de la peau et apporte des antioxydants,
tout en tonifiant l’épiderme. O: 45) a vytýkacích konstrukcí (Le ginseng, qui y est
cultivé depuis des millénaires, possède le povoir de rétablir le déséquilibre de
l’organisme, ce qui lui évite les maladies. O: 45).
Co se týká koheze a koherence, text téměř nevyužívá souřadících spojek, které
by značily důvod, důsledek, apod. Autorka místo nich většinou používá spojku et,
která je ve francouzštině polysémická, a mnohdy tak dokáže nahradit konkrétní
spojky, a přitom význam ponechává implicitní. Velmi častá je také interpunkce,

31

která tyto spojky nahrazuje – nejvíce se vyskytují čárky, ale v textu můžeme najít
také dvojtečku či středník. V první části přispívá ke koherenci slovosled a aktuální
členění větné, díky kterému věty vytváří jednotný celek. V druhé a třetí části je
koherence na makroúrovni zajištěna pomocí určité „šablony“ v podobě hesel a
receptů. Jak již bylo dříve řečeno (viz kapitola Kompozice), i na mikroúrovni
můžeme pozorovat určitý systém, a to jak v rámci jednoho odstavce, tak v rámci
jednotlivých vět. Toto je obzvláště důležité pro koherenci textu. Na první pohled se
může zdát, že mnohdy informace nejsou dostatečně propojené, a tudíž že koherence
textu je oslabena. Ovšem jak bylo zmíněno výše v této kapitole, autorka schválně
využívá většího množství čárek a nejednoznačné spojky et, takže vztahy mezi
jednotlivými informacemi jsou často vyjádřeny implicitně, a od překladatele je
tudíž nutná pečlivá analýza a interpretace, aby tyto vztahy mohl vyjádřit tam, kde
je to v jeho jazyce nutné (konkrétní příklady viz níže v kapitole Koheze a
koherence). A jelikož distribuce informací probíhá podle „šablony“, pro čtenáře to
není příliš matoucí. Zároveň je důležité zmínit, že právě tento způsob manipulace
s informacemi je velmi typický pro autorčin styl.
2.1.2.6.

Suprasegmentální prvky

Nadpisy jsou tučně zvýrazněné a mají jinou velikost. Ve třetí části mají dokonce
i jiný font, který může trochu připomínat arabské písmo a pomáhá tak dotvořit
orientálního ducha celého textu i vizuálně. Párkrát se zde objevuje francouzský typ
uvozovek (L’ylang-ylang est un grand arbre originaire des Phillipines qu’on
appelle aussi « l’arbre à parfum ». O: 44), který značí například přímé citace či
název. Citace jsou graficky oddělené od zbytku textu. Ve dvou případech se v textu
nachází i poznámka v pravém sloupečku na okraji stránky, která je od zbytku textu
také jasně oddělena.
2.1.2.7.

Neverbální prvky

Text je provázen několika fotografiemi, které korespondují s obsahem
jednotlivých podkapitol. Na dvou fotografiích jsou produkty značky, kterou autorka
vlastní, avšak nejsou nijak označeny a písmo na etiketě je příliš malé na to, aby se
dalo přečíst. Přesto však mají unikátní vzhled, který je pro všechny produkty této
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značky velmi typický, takže lze s jistotou tvrdit, že jsou to ony. Nelze vyloučit, že
se nejedná o skrytou reklamu. Na dvou místech přímo kolem textu se pak dají najít
také oříznuté fotografie daných rostlin pro ilustraci obsahu.
2.1.2.8.

Intertextualita

V textu se nachází čtyři parafráze, které na první pohled vypadají kvůli použití
uvozovek jako citace. Po zdlouhavé rešerši několika různých verzí bible ve
francouzštině jsem dospěla k závěru, že „citace“, které byly označeny jako z 1.
knihy královské a z Exodu, jsou úseky různých vět či jednoho souvětí pospojovány
dohromady. Stejně tak je tomu i u parafráze Jeana-Jacquese Rouseaua, avšak v
tomto případě jsem našla zdroj, kde byla použita a je možné, že z něj čerpala sama
autorka5. U poslední parafráze, u níž je jako autor uveden Hippokrates a která je na
rozdíl od ostatních zanesena přímo v textu, jsem bohužel nedokázala dohledat
přesný zdroj, a tedy ani český překlad. Zde tedy není jasné, zda se jedná o citaci či
o parafrázi, ale vzhledem k ostatním případům se přikláním spíše k druhé variantě.

2.2. Překladatelské problémy
2.2.1. Citace a rčení
V prvních třech případech jsem postupovala způsobem, že jsem dohledala zdroje
ve francouzštině i v češtině a tam, kde to bylo možné, jsem stejně jako autorka vzala
dané části vět a pouze jsem je upravila, aby byl význam stejný jako ve výchozím
textu. Uvozovky jsem ovšem ponechala tak, jak je to v originále. Pokud bych tento
překlad vypracovávala pro nakladatelství, konzultovala bych s redaktorem tuto
nepřesnost uvozovek. Je totiž možné je nepsat vůbec a parafrázi uvést například
větou: Podle 1. knihy královské… Ovšem stejné řešení by vypadalo trochu zvláštně
v případech, kde je u parafrází uvedena osoba (viz např. Podle Jeana-Jacquese
Rousseaua…). Takto by totiž parafráze mohly působit jako součást textu a narušit
tak jeho koherenci. Uvozovky totiž pomáhají tyto parafráze graficky oddělit.

5

Abbaye de Chaalis, Institut de France. [online]. Dostupné z: http://chaalis.institut-de-france.fr/fr/textes-sur-lesparfums
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U parafrází z bible jsem použila ekumenický překlad bible. V případě parafráze
Jeana-Jacquese Rousseaua byla situace trochu složitější, jelikož použité lexikum
mohlo být i vzhledem k obsahu následující podkapitoly interpretováno více
způsoby. Ale jelikož v předešlých dvou případech autorka víceméně zachovala
smysl celé původní informace tak, jak byla podána zdrojovou literaturou, rozhodla
jsem se rovněž přidržet českého překladu jako u předchozích dvou případů a zvolila
jsem výrazy vůně pro odeur a chuť pro saveur. Zároveň jsem použila jednotné číslo,
které konkretizuje vyvolaný obraz. Ve francouzštině byla věta míněná spíše obecně:
« Les odeurs annoncent les saveurs… » (O: 41)
„Vůně je předzvěstí chuti.“ (P: 9)

Parafrázi Hippokrata jsem překládala bez opory v původním zdroji, přičemž
jsem se snažila zachovat nejen smysl, ale i vyšší styl. Zároveň jsem se snažila o
srozumitelnost, která je u takovýchto lékařských doporučení velmi důležitá. Tato
parafráze se navíc od těch ostatních odlišuje tím, že má uvozovací větu, která je s ní
úzce spjata.
Hippocrate, le père de la médecine moderne, utilisait le miel dans de nombreux
remèdes et le conseillait surtout pour la croissance des enfants. « Si un bébé refuse
ou n’arrive pas à téter le sein de sa mère, celle-ci devra s’enduire les mamelons de
miel pur. ». (O: 48)
Hippokrates, též známý jako otec medicíny, med používal v mnoha léčivých
přípravcích a doporučoval jej obzvláště kojícím matkám: „Pokud dítě odmítá či
nedokáže sát z prsu, matka by si měla potřít bradavky čistým medem.“ (P: 16)

Použila jsem modulace k vyjádření la croissance des enfants, jelikož doslovný
výraz v češtině by nebyl vhodný. Změna úhlu pohledu navíc prospěla i lepšímu
navázání vět a samotná parafráze zní opravdu jako rada mířená matkám.
Syntakticky jsem musela vyřešit i francouzské ukazovací zájmeno, a to tím, že jsem
jej nahradila matkou a výraz le sein de sa mère jsem zkrátila. V uvozovací větě
jsem remèdes přeložila jako léčivé přípravky, jelikož léky nejsou zcela přesný
termín a mohly by evokovat dnešní syntetické léky.

34

Kromě parafrází se v textu objevilo i jedno rčení, to se mi také nepodařilo
dohledat, takže jsem jej celé přeložila. V tomto případě bylo velmi důležité dodržet
funkce a syntax, která je pro stará rčení velmi specifická.
Les Romains de l’Antiquité avaient coutume de dire : « Pour vivre en bonne
santé, enduis tes organes externes d’huile et tes organes internes de miel ».
(O: 48)
Starověcí Římané říkávali: „Chceš-li se těšit plnému zdraví, dopřávej svému
tělu zvenku oleje a zevnitř medu.“. (P: 15)
2.2.2. Lexikum
V tomto textu bylo třeba řešit lexikální problémy, a to na různých úrovních,
proto je tato kapitola rozdělena na podkapitoly.
2.2.2.1.

Názvy

Především v první části se nachází velké množství názvů, a to názvů
zeměpisných, historických, atd. Tam nebyl problém dohledat český ekvivalent.
Řešit se musely spíše botanické názvy v části druhé. Ve většině případů autorka
používá běžný název, který je i vzhledem k absenci lidových názvů rostlin ve
francouzštině používaný jak laiky, tak odborníky. Nejedná se tedy o názvy latinské.
V češtině je však velmi často na výběr ne ze dvou možností, jako je tomu ve
francouzštině, ale ze tří. Já jsem se rozhodla použít názvy, které jsou známé
nejširšímu publiku a které se pohybují spíše na neutrální rovině, co se jazykového
rejstříku týče. Stejný postup jsem aplikovala i u názvů vůní a „potravin“ (jak je
označuje autorka). Stejně tak jsem používala rodové a druhové jméno podle toho,
jak jej používala autorka. Jediná výjimka je v tomto nadpise:
L’ambre gris (O: 41)
Ambra (P: 10)

V tomto případě jsem nepoužila název ambra šedá, i přesto, že v češtině tento
název existuje. Důvod je takový, že již v první větě pod tímto nadpisem autorka
vysvětluje, že ve francouzštině je rozdíl mezi ambre gris a ambre jaune, což je
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zřejmě záměna, ke které často dochází. Proto tedy již v nadpise specifikovala, že se
jedná o ambru šedou. Ovšem v češtině k takovému omylu nedochází z podstaty
věci, a to proto, že ambre jaune je česky jantar a český mluvčí si jej s ambrou tím
pádem nesplete. Zároveň jsem chtěla být konzistentní a jako v ostatních nadpisech
i zde jsem tedy nepoužila druhové jméno.
2.2.2.2.

Polysémie

Častým překladatelským problémem při překladu výchozího textu byla lexikální
polysémie, která je dána povahou obou jazyků. Francouzština má tendence používat
vágnější, víceznačné výrazy, kdežto čeština se vyznačuje používáním spíše
konkrétnějšího lexika a někdy také absencí naprosto ekvivalentních polysémních
výrazů, jaké jsou typické pro francouzštinu6. Prvním takovým příkladem je slovo
bébé, které ve francouzštině označuje jak nemluvně, tak i malé například pětileté
dítě. Pokud to bylo jasné z kontextu, použila jsem slovo nemluvně (P: 11), pokud
to ovšem z kontextu jasné nebylo, uchýlila jsem se k raději k obecnějšímu řešení,
tedy k výrazu malé dítě (P: 16), či jen dítě (P: 16). Dalším příkladem lexikální
polysémie je výraz tonifier a tonifiant. Nabízí se český ekvivalent tonizovat nebo
tonizace, ovšem to není vždy to, co měla autorka na mysli. Ve francouzštině se totiž
tento výraz používá poněkud volněji. Dle kontextu jsem tedy někdy překládala
opravdu jako tonizace (P: 14), častěji však jako posílení (P: 12) či slovesem
povzbuzovat (P: 13), a dokonce také slovesem vyhlazovat (P: 17). Vždy jsem se
opírala o rešerši a kontext. Dalším příkladem lexikální polysémie v textu je sloveso
manipuler. Skrývá v sobě mnoho významů, takže jsem se nakonec rozhodla i
vzhledem k dominantní poetické funkci v této části věty pro funkční ekvivalent
pomocí modulace a generalizace:
Ce sont des épices au goût fort et tenace, qui ont été manipulées depuis des siècles
par les civilisations de l’Orient. (O: 45)
Jedná se o koření výrazné a dlouhotrvající chuti, jež jsou součástí orientálního světa
po celá staletí. (P: 13)

6

RADINA, Otomar. Francouzština a čeština - systémové srovnání dvou jazyků: jazyková příručka pro jazykové
školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Učebnice pro jazykové školy (SPN). Str. 188
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V jednom případě bylo také třeba řešit problém víceznačného spojení plante
herbacée, což ve francouzštině nemusí být pouze bylina, ale jakákoliv rostlina, jejíž
stonek není dřevnatý. V češtině byl použit termín rostlina (P: 13). Víceznačné je
také slovo infusion, které má oproti českým výrazům odvar, výluh či louhování
značně obecnější význam. Jelikož se jednalo o instrukci v rámci receptu, musela
jsem konkretizovat a explicitovat: […] přelijte horkou vodou […] a nechte louhovat
[…] (P: 19).
2.2.2.3.

Terminologie

V určitých případech bylo třeba řešit správné převedení francouzské
terminologie. V originále se například velmi často objevovaly termíny jako senteur,
odeur, parfum či fragrance. V naprosté většině případů byla tato slova vzhledem
ke kontextu převedena jako vůně a nikoliv jako odér nebo parfém. Dalším termínem
je například slovo gastronomie, které jsem překládala jako kuchyně, a nikoliv jako
gastronomie, jelikož se většinou jednalo o přípravu pokrmů a nikoliv o vztah dané
kultury k jídlu. Naposled uvedu ještě příklad soin de beauté, což lze překládat jako
péče o krásu, ale většinou jsem překládala spíše jako kosmetika, či dokonce jako
domácí přírodní kosmetika vzhledem ke kontextu celého textu.
2.2.3.

Jazykový rejstřík

V rámci překladu bylo také třeba dodržet správný jazykový rejstřík, což většinou
nečinilo větší potíže. Je však potřeba zmínit, jakým způsobem jsem postupovala.
V originále je vyšší jazykový rejstřík patrný především v první části použitím
minulého času passé simple, který je velmi typický pro vyprávění v minulosti a
oproti passé composé zdůrazňuje oddálení od přítomnosti7. V češtině není možnost
použití tohoto času, který by měl alespoň podobnou vlastnost. Dalším příkladem
gramatického vyjádření vyššího rejstříku je pomocí inverze po spojce ainsi ve větě:
Ainsi, ont-ils navigué […] (O: 39, 40) Jazykový rejstřík jsem většinou řešila na

7

HENDRICH, Josef; TLÁSKAL, Jaromír a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd., 1. vyd. v
nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001. ISBN 80-723-8064-8.
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lexikální a ne na gramatické úrovni (Např. spojkami jenž a tudíž, příslovcem již,
neutrálním spisovným lexikem,…).
2.2.4. Syntax
Určitá souvětí byla pro překlad problematická kvůli syntaxi, která se nedá
doslova kopírovat v češtině. Ve většině případů to bylo dáno tím, že čeští a
francouzští mluvčí podávají informační sdělení s jinou perspektivou. Nejvíce
docházelo ke změně této perspektivy, tj. aktuálního členění větného, v první části
textu. Ten totiž tvoří delší jednotný celek, kde je použit vyprávěcí postup a kde na
sebe tím pádem jednotlivé výpovědi navazují, a to i v rámci odstavců:
Déjà Hippocrate, le père des médecins, a écrit vers le Xe siècle avant notre ère un
manuel sur les vertus thérapeutiques des herbes et des épices.
Les Égyptiens avaient besoin de nombreuses épices, comme la cannelle, l’encens ou
la myrrhe, dont ils utilisaient les parfums et les huiles pour l’embaumement de leurs
morts et la momification. (O :39)
První příručku o terapeutických účincích bylin a koření napsal už „otec medicíny“
Hippokrates ve 4.–5. století př. n. l.
I Egypťané používali mnohá koření, jako je skořice, kadidlo nebo myrha.
Vyráběli z nich vonné přípravky a oleje na balzamování zemřelých a k mumifikaci.
(P: 8)

Druhým postupem při překladu delších souvětí bylo rozdělení na věty dvě.
Důvodem byla také koherence textu.
Elles étaient convoitées pour servir d’offrandes dans les temples du monde, mais
également pour leurs vertus thérapeutiques et leur utilisation en cuisine et en
parfumerie. (O: 39)
Koření si lidé velmi cenili. Používali je jako obětinu v chrámech po celém světě, ale
rovněž pro jeho léčivé účinky. Své využití našlo i v kuchyni či parfumerii. (P: 8)

Třetím postupem bylo přemístění větných celků tak, aby za sebou
následovaly logicky a aby byla dodržena koherence textu.
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Son huile est apaisante et relaxante, elle calme les nerfs, les palpitations et les
troubles du cœur en agissant sur les sentiments. (O: 44)
Její olej má zklidňující a relaxační účinky, uklidňuje nervy, čímž příznivě působí na
psychický stav, ale pomáhá také při bušení srdce a při dalších srdečních potížích.
(P: 12)

2.2.5. Koheze a koherence
Na úrovni koheze a koherence proběhlo několik zásahů. Jak již bylo vysvětleno
v kapitole Syntaktická rovina, výchozí text se vyznačuje specifickou manipulací
s informacemi. Tento způsob však, i přesto, že se dle mého názoru jedná o součást
autorčina stylu, není vždy možné kopírovat. Zároveň je důležité zmínit, že koheze
a koherence textu je velmi úzce spojena se syntaxí, takže v rámci předchozí kapitoly
(viz podkapitola Syntax) byly již zmíněny některé příklady.
Kvůli logickému sledu informací bylo například třeba provést redistribuci vět
v rámci jednoho odstavce. V originále jsou totiž věty, které spolu jistě významově
souvisí, odděleny větou s novou informací a dochází tak k oslabení koherence:
Appliqué sur une coupure ou sur une plaie, le miel aide à la cicatrisation. On
enduisait de miel le corps entier des bébés peu vigoureux et frêles pour les revigorer.
Il régénère les cellules de la peau en la nourrissant et en l’hydratant en profondeur.
(O: 50)
Med, který naneseme na drobná poranění kůže, například po říznutí, pomáhá při
hojení. Kožní buňky se díky vyživení a hloubkové hydrataci lépe regenerují. Dříve
se užíval u neduživých malých dětí jako posilující balzám na celé tělo. (P: 16)

V určitých případech bylo třeba v překladu použít spojku, která v originále
chybí. Ve francouzštině je totiž běžné používat vložené věty, polovětné konstrukce,
či velmi krátké věty za sebou. Častější jsou i interpunkční znaménka, která mnohdy
mohou nahradit spojky. Ovšem v češtině nejsou vždy tato řešení žádoucí a někdy
ani možná. Např.:
Considéré comme la plus belle fleur du monde, il a toujours été vénéré. (O: 43)
Lotos je považován za nejkrásnější květinu světa, a proto byl vždy uctíván. (P: 12)
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Posledním příkladem zajištění koheze a koherence v překladu je častější potřeba
opakování podmětu oproti originálu. Jelikož čeština se uchyluje k nevyjádřenému
podmětu, bez zopakování podmětu by mohlo docházet k falešným vazbám.
La cardamome est une plante originaire d’Inde pouvant atteindre deux mètres de
haut, dont les tiges portent des capsules contenant des graines noires au goût poivré
et citronné. Elle est utilisée comme condiment de divers plats culinaires exotiques.
(O: 46)
Kardamom je rostlina pocházející z Indie. Dorůstá výšky až dvou metrů a z jejích
stonků vyrůstají tobolky obsahující černá semena peprné a citrusové chuti.
Kardamom se používá jako ochucovadlo do různých exotických pokrmů. (P: 14)

2.2.6. Chyby a nepřesnosti v originále
V originále jsem našla dvě chyby a několik nepřesností. V prvním případě jde o
chybu faktickou, kdy autorka udává nesprávný časový údaj. Autorka tvrdí, že
Hippokrates napsal příručku o léčivých účincích bylin a koření v 10. století př. n.
l., což však není pravda. Vyhledala jsem příručku, o které se text zmiňuje, a našla
jsem, že pochází ze 4.–5. století př. n. l. Tuto informaci proto také používám ve
svém překladu.
Déjà Hippocrate, le père des médecins, a écrit vers le Xe siècle avant notre ère un
manuel sur les vertus thérapeutiques des herbes et des épices. (O: 39)

Druhá chyba spočívá v protiřečících si informacích. V jednom receptu je hned
v popisku napsáno, že maska nemá být použita na oční okolí, avšak v postupu
autorka říká, že si čtenářka má masku aplikovat i na oční okolí. Vzhledem
k dráždivosti jedné z ingrediencí je tedy spíše logické, aby si tam čtenářka masku
opravdu nedávala. V překladu tedy druhou instrukci úplně vypouštím.
Il faudra éviter le concour des yeux. […] Appliquer sur le visage et le contour des
yeux. (O: 54)

Chyba podobného rázu, nebo spíše nepozornost, je také v jednom z dalších
receptů, kde v postupu autorka píše, že maska má být aplikována i na krk, avšak
pak na kraji stránky dává doporučení, že maska může být použita i na jiné části těla
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a krk mezi nimi opakuje. Krk je tedy v tomto doporučení již redundantní a já jej
v překladu nepoužila.
Étaler la crème avec des compresses chaudes sur le contour des yeux, le visage et le
cou. […] Ce masque peut être utilisé pour les mains, la poitrine et le cou. (O:57)

Dále je však ve výchozím textu i několik nepřesností, tj. informací, které jsou
zavádějící, či se jedná o nepřesná vyjádření, jež neodpovídají jazykovému rejstříku.
Tyto

nepřesnosti

byly

konzultovány

s rodilým

mluvčím,

aby

nedošlo

k nepochopení výchozího textu. Prvním příkladem takové nepřesnosti je recept, kde
není zcela jasné, o jakou ingredienci se jedná. Vzhledem k povaze tohoto receptu,
k použité míře a singuláru v postupu je nejpravděpodobnější, že autorka neměla na
mysli pomerančové květy, avšak aroma z pomerančových květů.


1 cuillère à soupe de fleur d’oranger

[…]
Mélanger dans une casserole le miel, le citron pressé, la fleur d’oranger, l’eau de rose
et le rhum. (O: 60)

Další příklad nepřesnosti se objevuje u popisu léčivých účinků pačuli. Problém
spočívá v nesprávném výběru lexika, které se používá v jiném rejstříku. Výraz les
piqûres de serpents se používá spíše v hovorové francouzštině, kde je tato
nepřesnost přehlížena, ovšem do textu tohoto typu se nehodí, a to i přesto, že se
autorka snažila o určitou zkratkovitost. Správně tedy autorka měla použít výraz les
morsures. V překladu používám výraz uštknutí hadem.
En Asie, elle est utilisée pour soigner les rhumes, les nausées, les maux de tête mais
aussi les piqûres de serpents ou de moustiques. (O: 44)

Stejně jako v předešlém případě, i v tomto se jedná o lexikální nepřesnost.
Hřebíček se totiž získává z poupěte, nerozvitého květu. Pokud dojde ke sběru
v momentě, kdy je květ už rozkvetlý, hřebíček ztrácí na hodnotě8. Tento detail je

8

Vitalia. [online] © 2009-2020 [cit. 18. 7. 2020]. ISSN 1802-8012. Dostupné z:
https://www.vitalia.cz/clanky/bylinkovy-special-hrebicek/
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poměrně důležitý, ale přesto se autorka rozhodla pro použití vágního výrazu fleur
místo fleur non épanouie či bouton, atd.
Le clou de girofle est la fleur du giroflier est c’est une plante aromatique comme
l’eucalyptus. (O: 47)

Dalším příkladem je použití pouze rodového jména zvířete místo jeho celého
názvu. Samotné rodové jméno má obecnější význam, tedy neoznačuje konkrétní
zvíře a v tomto textu to není vhodné i vzhledem k faktu, že v dalších heslech již
autorka používá přesné názvy. Kabar pižmový se řekne francouzsky chevrotin
(či chevrotain) porte-musc nebo také porte-musc de Sibérie, ale autorka užívá
pouze rodového jména chevrotin, což se většinou překládá jako kolouch.
Nevhodné je to i z toho důvodu, že ve stejné větě se píše o podobnosti tohoto
zvířete se srncem. V překladu je použito jak rodové, tak druhové jméno zvířete,
tedy kabar pižmový.
C’est le chevrotin mâle, animal ruminant de l’Himalaya ressemblant à un chevreuil,
qui produit le musc. (O: 41)

Autorka dále nevhodně používá uvozovky v místě, kde jich není třeba. Není tak
jasné, co přesně jimi chtěla autorka vyjádřit a v překladu tudíž nedošlo k žádnému
posunu, pouze ke změně perspektivy. Výraz byl přeložen jako keř s bílými květy.
Le jasmin est une « fleur blanche » qui pousse sur un arbuste originaire d’Inde et du
Népal. (O: 43)

Nakonec bude uvedena ještě jedna nepřesnost, která není velkým prohřeškem,
ale pozornému čtenáři později při četbě neunikne. Autorka zde tvrdí, že ve svých
receptech na domácí přírodní kosmetiku používá pouze koření, která se získávají
z oddenků rostlin. Ale to není úplně pravda, jelikož například v receptu La crème à
la cannelle uvádí skořici, což je kůra stromu. Opakuji, že se nejedná o velký
prohřešek, avšak při překladu je třeba tuto informaci brát v potaz. V praxi by se
jednalo o jednu z pasáží, která by byla třeba konzultovat s redaktorem. V tomto
překladu však k žádným zásahům nedošlo.
Les épices que j’utilise dans mes soins de beauté viennent toutes d’Extrême-Orient
ou d’Asie. Ce sont des épices au goût fort et tenace, qui ont été manipulées depuis
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des siècles par les civilisations de l’Orient. Elles font partie de la catégorie de
rhizomes (tiges souterraines) aux propriétés particulièrement vivifiantes et
fortifiantes en beauté et bien-être. (O: 45)

V textu je také malé pochybení na úrovni grafické soudržnosti, konkrétně u
prvních dvou receptů, kde je potřebné nádobí uvedeno v kurzívě, zatímco
v ostatních receptech nikoliv (O:53 a O: 54). Co se týká grafické úpravy, bylo by
vhodné ji případně konzultovat s redaktorem. Já jsem použila stejnou grafickou
úpravu jako autorka s výjimkou speciálního fontu, který není adaptovaný na českou
diakritiku a nelze ho tak použít. Zároveň jsem nijak graficky neoddělovala text,
který je v originále na okraji stránky, jelikož pro účely této práce to není nutné a
také z důvodu značné náročnosti při realizaci.
2.2.7.

Reklama v originále

Jak již bylo řečeno v podkapitolách Intence a motiv vysílatele a Neverbální
prvky, ve výchozím textu se nachází přímá i nepřímá reklama na produkty značky,
kterou vlastní sama autorka. Naštěstí je tato značka dostupná i v České republice,
tudíž k jejím produktům mají přístup i české čtenářky. Překlady jsem tedy čerpala
z oficiálních překladů pro český e-shop. Překladatelským problémem je ovšem
spíše reklama skrytá, a to proto, že se nachází přímo v receptech, kde mají být jasné
instrukce. Místo toho je zde doporučen produkt, který je svým složením natolik
výjimečný, že i přesto, že autorka neudává jeho přesný název, nenajde čtenářka nic
jiného než produkt značky La Sultane de Saba. Dle mého názoru je v tomto případě
třeba uvést přesný název, jelikož by mohla čtenářka být zmatena, což není žádoucí.
Zároveň je zde ještě aspekt morální, který by mohl na knížku vrhnout špatné světlo.
Kvůli němu by bylo třeba tento případ konzultovat s redaktorem.
Appliquer l’élixir de la mariée à la base d’aker, de néroli et d’eau de fleur
d’oranger. (O: 57)
Masku smyjte a aplikujte pleťovou vodu Élixir de la mariée značky La Sultane de
Saba, která obsahuje aker fassi, neroli a vodu z pomerančových květů. (P: 22)

Vzhledem k tomuto příkladu se domnívám, že i v dalším receptu je použita
nepřímá reklama. Ovšem je to pouhá domněnka, jelikož se mi nepodařilo daný
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produkt dohledat. To však může být zapříčiněno tím, že kniha byla napsána před
šestnácti lety, a tento produkt byl stažen z trhu. Oproti tomu v předchozím případě
se naopak jedná o ikonický produkt, který se prodává ještě dnes. Dalším důvod,
který podporuje tuto hypotézu, je i fakt, že v knize nejsou uvedeny recepty na
zmiňované produkty. V tomto případě jsem tedy byla nucena ponechat tuto
nejasnost. Bylo by žádoucí se zeptat samotné autorky.
Terminer par un massage à la crème au miel et à la rose. (O: 55)
Proceduru dokončete tím, že si do pleti vmasírujete krém z medu a růže. (P: 21)

2.3. Překladatelské postupy
V této části vycházím z učebnice Francouzština pro pokročilé, kterou napsala
Alena Tionová a kolektiv (1989, Praha: SPN). Konkrétně čerpám z kapitoly
Překladatelské postupy, která zpracovává několik hlavních postupů při
překládání: transpozici, koncentraci, diluci, étoffement, dépouillement a
modulaci. V této práce se ovšem zaměřuji pouze na nejpoužívanější postupy,
které jsou pro práci relevantní, tudíž neuvádím příklady k étoffement a
dépouillement. Dále pak také vycházím z Umění překladu od Jiřího Levého
(2012, Praha: Apostrof), který rozebírá intelektualizaci překladu, či také
substituci.
2.3.1. Transpozice
Transpozice je dle Tionové a kol. rázu slovnědruhového, či syntaktického.
V případě transpozice slovního druhu se jedná se o vyjádření sémantického
obsahu jiným slovním druhem, kdežto u transpozice syntaktické jde o změny na
úrovni větné syntaxi, jako je například změna slovesného rodu. V rámci
slovnědruhové transpozice se dále uvádí transpozice jednoduchá, dvojnásobná a
několikanásobná. Zde například dochází k jednoduché transpozici substantiva
na adjektivum:
En Chine, la philosophie du yin et du yang considère qu’il faut deux forces pour
équilibrer l’univers. (O: 45)
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Podle čínské filosofie jin a jang je třeba dvou sil k nastolení rovnováhy ve vesmíru.
(P: 13)

V tomto případě se naopak jedná o transpozici adjektiva na substantivum:
Elle s’utilise sur le corps, excepté au niveau de la poitrine et au-dessus du ventre,
car elle est chauffante donc cela peut provoquer une gêne respiratoire. (O: 59)
Používá se na tělo s výjimkou horní poloviny trupu, jelikož vyprodukované teplo by
mohlo způsobit dýchací potíže. (P: 23)

Časté bylo i použití transpozice přístavku (apposition) na adjektivum:
Un mythe rapporté par Hérodote, savant grec de l’Antiquité qui voyagea à travers
l’Égypte, la Babylonie et la Perse, raconte comment les explorateurs arabes
partaient à la conquête de la cannelle. (O: 40)
Řecký učenec Herodotos, který procestoval Egypt, Babylonii a Persii, zmiňuje
pověst, jež popisuje, jak se arabští průzkumníci vydávali pro skořici. (P: 9)

2.3.2. Koncentrace a diluce
V rámci koncentrace dochází k zúžení, zatímco u diluce se jedná o rozšíření
textu. Koncentrace je častější při překladu z francouzštiny do češtiny. Na tomto
příkladu lze pozorovat, že text byl zúžen. Jedná se o koncentraci lexikální.
Au Maroc, le miel est considéré comme un élixir de longue vie. (O: 49)
V Maroku se med považuje za elixír dlouhověkosti. (P: 16)

V překladu však byl využit i opačný postup, kdy dochází k „rozřeďování“ textu.
K diluci došlo například v tomto případě:
Shéhérazade raconte également l’histoire de Simbad le marin, de retour à Bagdad,
qui fit fortune avec les épices rapportées de ses aventures à travers les mers. (O: 40)
Šeherezáda tam rovněž vypráví, jak námořník Sindibád po návratu do Bagdádu
zbohatl díky koření, které si přivezl ze svých dobrodružných cest po mořích. (P: 9)
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2.3.3. Modulace
Nejpoužívanějším překladatelským postupem v tomto překladu byla
modulace neboli obměna výpovědi. Dochází při ní ke změně úhlu pohledu tam,
kde by se přímý či transponovaný ekvivalent jevil jako nespisovný či nevhodný.
V rámci modulace existuje množství způsobů, jakým lze výpověď pojmout.
Překladatel však obecně vybírá mezi modulací lexikální a syntaktickou, jako je
tomu v případě transpozice.
V tomto případě lze pozorovat modulaci antonymickou:
De nos jours, les épices se cultivent de par le monde et continuent de nous fasciner.
(O: 40)
Dnes se koření pěstuje po celém světě a nepřestává nás fascinovat. (P: 9)

I v dalším případě se jedná o modulaci antonymickou. Zde byla nutná z toho
důvodu, že by vznikl příliš složitý výraz o několika negacích (neudělal ani krok,
aniž by nevyrostly). Kvůli syntaxi také bylo třeba konkretizovat tradition na
mýtus (ověřeno v rámci rešerše), aby bylo možné ponechat tyto dvě různé
informace těsně u sebe v jedné větě. Konkretizace a modulace byla použita i u
výrazu à ses pieds (v jeho šlépějích):
Dans la tradition hindoue, le créateur du monde est né d’une fleur de lotus, et
Bouddha ne faisait pas un pas sans qu’une fleur de lotus pousse à ses pieds. (O: 43)
Jeden hinduistický mýtus praví, že stvořitel světa se zrodil z lotosového květu, a ten
druhý, že kudy prošel Buddha, tam v jeho šlépějích vyrostly lotosy. (P: 12)

Zde byla použita modulace z důvodu absence faktitivní vazby v češtině (se
slovesem faire):
[…]et que pour survivre le temps de la fête des femmes, il fit poser à son chevet un
pot de miel dont les effluves lui permirent de survivre encore le temps de la fête. (O:
48)
Protože se však chtěl dožít konce slavností žen, které právě probíhaly, nechal si vedle
svého lůžka postavit nádobu s medem a vdechoval jeho výpary, jež jej po dobu svátku
udržely při životě. (P: 16)
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Pro modulaci jsem se rozhodla i v tomto případě, a to především kvůli syntaxi a
aktuálnímu členění větnému. Zároveň jsem souvětí rozdělila, aby nebylo
informačně přehlcené a těžkopádné. Takto tedy druhá věta začíná tématem a končí
rématem, které jsem ovšem modulovala na vedlejší větu a zároveň jsem
konkretizovala slovesem využívat.
Elles font partie de la catégorie des rhizomes (tiges souterraines) aux propriétés
particulièrement vivifiantes et fortifiantes en beauté et bien-être. (O: 45)
Získávají se z oddenku neboli podzemního stonku. Ten je charakteristický svými
mimořádně životodárnými a posilujícími vlastnostmi, které se využívají v péči o tělo
a duši. (P: 13)

V tomto dalším případě je modulován výraz entraîner l’organisme à la détente.
Vzhledem ke stavbě celé věty bylo třeba zachovat substantivum uklidnění
(popřípadě zklidnění), avšak v češtině není příliš žádoucí vyjadřovat se pomocí
několika substantiv ve větě. Abych se tedy vyhnula výrazu zklidnění organismu,
který je velmi obecný a nekonkrétní, zvolila jsem běžně používaný výraz, který
popisuje účinky jasmínu nejen na mysl, ale i na tělo. Ostatně tyto dvě složky jsou
vždy úzce propojené.
Il agit sur le système nerveux et entraîne l’organisme à la détente. Il est efficace
pour les problèmes gynécologiques et pulmonaires. (O: 43)
Působí na nervovou soustavu, napomáhá celkovému uklidnění a je účinný při
gynekologických a plicních obtížích. (P: 11)

Dále byla použita modulace i v případě, kde bylo třeba vytvořit stejný obraz
jako originál, abych se vyhnula příznakovosti překladu. Díky modulaci jsem mohla
změnit úhel pohledu a místo hodnocení kvality mateří kašičky na základě porovnání
s medem jsem zvolila expresivní výraz výjimečný. Dále v textu je autorkou totiž
použit ještě expresivnější hodnotící výraz pur trésor, tudíž nedošlo k negativnímu
posunu. Zároveň se tím podpořila koherence celého textu a navázání na předchozí
odstavec. Souvětí jsem rozdělila, abych zjednodušila syntax a také proto, abych ve
větě vytvořila konativní funkci, a přitáhla tak pozornost čtenáře k novému odstavci
a novému tématu.
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La gelée royale, supérieure au miel, est une substance sécrétée par les glandes des
abeilles ouvrières et seule la reine des abeilles s’en nourrit. (O: 49)
Naprosto výjimečným včelím produktem je mateří kašička. Jedná se o sekret žláz
včelích dělnic, kterým se krmí pouze včelí královna. (P: 16)

2.3.4. Intelektualizace překladu
Při překladu bylo třeba dohledávat také reálie, a to nejen francouzské. V prvním
případě šlo o jazykovou reálii, která vycházela z homonymie dvou slov, která si
ovšem v češtině nejsou ani podobná. Bylo tedy třeba najít nějaký společný
jmenovatel, skrze který bych mohla alespoň přiblížit informaci, kterou se autorka
snažila předat. Zde jsem použila amplifikaci, tedy rozšíření o další informaci.
L’ambre gris est issu d’un mammifère tandis que l’ambre jaune est une résine très
convoitée car elle ressemble à une pierre précieuse. (O: 41)
Toto slovo pochází z arabského slova anbar, které znamená ambra, ale též jantar.
Zatímco jantar je pryskyřice, jež je pro svoji podobnost drahým kamenům velmi
žádaná, ambra se získává z velryby. (P: 10)

V tomto dalším případě bylo třeba udělat vsuvku a explicitovat množství. U nás
se příliš víčko jako míra neudává a v receptech by měly být instrukce jasné. Na
základě rešerše jsem dohledala, že se jedná zhruba o 10 ml, tudíž standartní víčko.
Chropové vody, které se prodávají, mají navíc nejrůznější tvary víček a u některých
je dokonce vyřešen uzávěr jiným způsobem, tudíž víčko nemají vůbec.
•

1 bouchon d’eau de bleuet (O: 53)

•

1 víčko chrpové vody (přibližně 10 ml) (P: 19)

Explicitaci bylo také třeba provést v případě nádoby tajine, která se sice běžně
používá v zemích Orientu, ovšem málokdo v České republice bude vědět, o co se
jedná.
Préparer un bol, un tajine, une cuillère à soupe, une cuillère à café, un mixer, des
compresses chaudes et des bougies. (O: 57)
Připravte si misku, nádobu tajine, polévkovou lžíci, čajovou lžičku, mixér, teplý
obklad a svíčky. (P: 22)
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V jednom případě bylo též třeba použít poznámky pod čarou, a to kvůli
explicitaci francouzské reálie. Kdybych nevysvětlila, že Grasse je francouzské
město parfémů, pak bych čtenářku ochudila o velmi důležitou informaci a zároveň
by ji text nejspíše zmátl. Místo poznámky pod čarou jsem mohla použít i vsuvku,
ovšem ta se nezdála stylisticky příliš vhodná vzhledem k většímu množství slov,
stejně tak jako závorka, která v takovémto krátkém výčtu nepůsobí estetickým
dojmem.
Il est aujourd’hui cultivé à Grasse, en Égypte, au Maroc et en Inde. (O: 43)
Dnes se pěstuje v Grasse1, dále pak v Egyptě, v Maroku a Indii.

1

Grasse je známé jako „hlavní město parfémů“ a nachází se ve Francii. (P: 11)

2.3.5.

Substituce

Zde se jednalo o obecnější potažmo lidový název stromu, který vychází z jeho
základní vlastnosti, a to totiž jeho líbezné vůně. Naštěstí v češtině na rozdíl od
francouzštiny existuje botanický název, který se běžně používá a kterým jsem
mohla ten francouzský substituovat. V tomto názvu je navíc i ve druhovém jméně
zahrnuta informace o vůni, tudíž je velmi vhodný. Uvědomuji si však, že se při
překladu kvůli změně v aktuálním členění větném ztratila informace, která měla
čtenáře uvést. V rámci tohoto překladu tedy došlo k nivelizaci.
L’ylang-ylang est un grand arbre originaire des Philippines qu’on appelle aussi
« l’arbre à parfum ». (O: 44)
Kananga vonná je velký strom, který má svůj původ na Filipínách, avšak známější
je pod názvem ylang-ylang. (P: 10)

2.3.6.

Konkretizace

Při konkretizaci dochází k upřesnění výrazu. Vzhledem k častějšímu výskytu
mnohovýznamových sloves ve výchozím textu jsem konkretizace často
využívala právě při jejich překladu, viz:
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Les conquêtes d’Alexandre le Grand, au IVe siècle avant J.-C. ouvriront la route des
Indes, et de nouvelles épices comme le poivre ou le clou de girofle pourront venir
des pays les plus lointains comme la Chine et l’Inde. (O: 40)
Dobývání Alexandra Velikého ve 4. století př. n. l. pak otevřelo cestu do Indie, což
umožnilo dovážet

nové druhy koření, například pepř nebo hřebíček, z těch

nejvzdálenějších zemí jako Čína a Indie. (P: 8)
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Závěr
Cílem této práce bylo vytvořit funkční překlad vybrané kapitoly z knihy Beauté
& Bien-être à l’Orientale od Vanessy Sitbon a zároveň v komentáři provést analýzu
výchozího textu a vysvětlit překladatelská řešení. Bylo třeba zaujmout stanovisko
a postupovat konzistentním způsobem, jelikož v originále bylo nalezeno větší
množství nepřesností. Jsem si vědoma toho, že v překladu byla značnou měrou
použita intelektualizace, ovšem domnívám se, že text i přesto dodržuje hlavní
funkce originálu. Tyto posuny zároveň byly nezbytné pro čtenářovo porozumění.
Problematická místa byla konzultována s vedoucím práce, s rodilým mluvčím, ale
také odborníky z oblasti medicíny a dalšími. V praxi by některé pasáže musely být
prodiskutovány s redaktorem. Pro mne bylo velmi náročné držet se výchozího textu
a nepřiklánět se příliš k volnému překladu a zároveň vytvořit stejnou atmosféru,
v jaké se kniha nese. Závěrem bych chtěla dodat, že překladem tohoto textu jsem
se naučila zefektivnit svojí práci, ale také proniknout do více vrstev originálu a
uvědomit si, že i přes některé nedostatky každý text může svému čtenáři něco
přinést. Důležité je zjistit, co by to mělo být a umět to prostřednictvím překladu
předat.
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