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ANOTACE
Cílem př i práci s vybraným t ext em bylo vyt voř it funkčně ekviva lent n í
překlad jedné kapit o ly z knihy o dějiná ch španělské hudby ve španělském
originá le. Vzhledem k t omu, že t ato kapit o la po jednává o hudbě pr vot ní
církve v Hispánii, jednalo se o vyt voření t ext u srozumit elnému česk ým
čt enářům s určit ými znalost mi španělské kult ur y a se zájme m o hudební
počát ky na P yrenejském po loost rově. Bakalářská práce je rozdělena na dvě
část i – samot ný t ext překladu a odborný koment ář, jenž se soust ředí nejpr ve
na

charakt er izování

výchozího

t ext u

a

následně

na

rozbor

vybraných

překladat elských řešení, zast upujíc ích nejčast ější překladat elské post up y
užívané během celkového procesu překla du. Tato jednot livá ř ešení jsou vždy
doprovázena t ěmi nejr elevant ně jšími př íklady vybranými z t ext u překladu.
ABSTRACT
The aim o f t he work wit h t he t ext I have chosen was t o creat e a
funct io nally equivalent t ranslat io n o f one chapt er fro m a book about Spanish
music hist ory, wr it t en or igina lly in S panish. Co nsider ing t he t heme o f t his
chapt er, t he music o f t he pr imit ive Hispanic church, I want ed t o creat e a t ext
which would be underst ood by a Czech reader int erest ed in musical or igins o f
t he I ber ian Peninsula. The bachelor t hesis is divided int o t wo part s – t he
t ranslat io n and it s co mment ar y, which focus in first place o n char act er izat io n
of t he source t ext and t hen o n analys is o f concret e t ranslat io n so lut io ns whic h
represent t he most frequent met hods o f t ranslat io n used in t he co mplet e
process o f t ranslat io n. T hese so lut io ns go wit h t he most relevant examples
chosen fro m t he t ext of t he t ranslat io n.
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hudba, církev v Hispánii, P yrenejsk ý po lo ost rov, překlad, ko ment ář
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ÚVOD
Výchozím t ext em pro mou bakalářskou práci byla kapit o la o hudbě

prvot ní církve v Hispánii z knihy popisujíc í hist or ii hudby ve Š paně lsku.
Hudba a lit urgie, dvě hlavní t émat a překládané kap it o ly, mi byly po celý život
velmi blízké, proto jsem př i výběru vhodného t ext u zvo lila právě t ent o. Na
samot ný

t ext

překladu

navazuji

st ylist ick ým

rozborem

t ext u,

t edy

překladat elskou analýzou (př i kt eré vycházím předevš ím z Mar ie Čecho vé a
její Současné st ylist iky 1), spo lu se zobrazením překladat elské st rat egie
a koment ářem

jednot livých

překladat elských

řešení,

kt erá

mou

práci

nejčast ěji provázela či byla určit ým způsobem o jedinělá a zajímavá a zaslouž í
si t ud íž zmínku na něko lika st ránk ách, jež má m pro t uto část koment áře k
dispozici. Tat o řešení vždy ilust ruji pomo cí něko lik a konkrét ních př íkladů,
kt eré, s cílem zacho vat přehlednost a zjednodušit or ient aci v t ext u, grafick y
odlišuji od zbyt ku t ext u. Dalš ím pr vkem zvo leným pro členění ko ment áře jsou
jednot livé jaz ykové ro viny, na nichž se probír ané problé my odehrávají,
př ičemž nejrozsáhle jší je rovina gra mat ická a lexikální. Nejvíce úsilí mě t ot iž
st ála pr áce s po jmy, kult ur ními a zeměpisnými reálie mi a odkazy na reálie
z t emat ického oboru t eologie a dále odbornými t er míny, jimiž je výchozí t ext
nasycen. Jejich české ekvivalent y jsem si musela ověř it konzult acemi s
něko lika odborníky na st ředověkou i současnou hudbu a lit urgii. Mezi dalš í
zdro je infor mací př i pot ýkání s mno ha překladat elskými problé my běhe m
vyt váření t ext u, jenž by byl co možná nejvěr nějš í or iginá lu, ale zárove ň
neignoroval rozdílné kult ur ní spo lečenst ví, kt erému je překlad adresován,
pat ří nejen lit er ár ní publikace a int ernet ové zdro je uvedené na závěr
koment áře, ale i mé vlast ní poznat ky a zkušenost i nasbírané během více než
t ří let st udia v překladat elském o boru.

1

Čechová, M. a kol. Současná stylistika. Praha: Lidové noviny 2008.
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TEXT PŘEKLADU

Kapitola 4
Hudba prvotní církve v Hispánii

Dějiny západní hudby zahr nují jednu důležit ou kapit o lu, kt erá je ve
všeobecných př íručkách čast o opomíjena. Jedná se o hispánské zpěvy, obecně
známé jako zpěvy mozarabské, což je poněkud neopodst at něné označení,
vzhledem k t omu, že t at o hudba není pro mozaraby (t udíž křesťanské,
„nearabské“ o byvat ele arabských králo vst ví) př íznačná. Objevuje se t ot iž
v dokonalé for mě již dř íve, a t o v církevních obřadech Viz igót ů. Tato hudba
popravdě způso buje dějepiscům značné problémy.
O jejím původu a o tom, jak se ut vářela na pozadí obecného vývo je lit urgie,
toho víme velmi má lo, a ohledně jedno ho ze základních pr vků veškeré hudby,
tot iž jejího melo dického uspořádání, nemůžeme přesně st ano vit t éměř nic.
Jak později rozvedeme, hispánská lit urgie a zpěvy byly na konci 11. st o let í
nahrazeny lit urgií a zpěvy gregor iánskými. V t éto době již našt ěst í exist oval y
důležit é rukopisy s eucho logií (t edy mo dlit ebními t ext y) a hudbou, jež byly
vlast ní kř esťanské mu kult u slavenému ve Španělsku od počát ků evangelizace.
Nicméně způsob grafického zápisu, kt er ý nám zprost ředkovává hudební o bsah
t ěcht o zpěvů, je výrazně nedost at ečný v t om ohledu, aby umožňo val rozpoznat
melodické umíst ění t ónů, kt eré jsou naopak, pokud jde o jejich počet a
r yt mické vlast nost i, velmi přesně vyjádřeny neumami. Z t oho vyp lývá, že
poznat ky, jež nám poskyt uje jinak velmi bohat á sbír ka hudebních kodexů
hispánské lit urgie, jsou nako nec značně ochuzené, protože o melodiích, kt eré
obsahují, t oho lze odt ušit jen velmi málo. Jest liže se je jedno ho dne podař í
rozlušt it , možná se t ím ot evře cest a k objevení jejich kořenů a vyplněn í
bílých míst v hist or ii hudby během pr vních let počínajíc ího křesťanst ví.
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1. Židé a křesťané
O počát cích křesťanst ví na P yr enejském po loost rově se psaly legend y,
kt eré usilo valy o t o, aby bylo všt ípení křesťanské vír y vnímáno jako výs ledek
evangelizace konané někt er ým z apošt olů, Jakubem Vyšším, či t ak zvaným i
„S edmi apošt olskými muži“, mezi něž pat ří Torquat us, Ct esipho n, Secundus,
Inda let ius, Cæcilius, Hesychius a Euphr asius. Legendy vznikaly za účele m
vyp lnit žalo st né mezer y v hist or ii – skut ečnost , pro kt erou snad exist uje
jediný důvod,

a to

nenásilné

počát ky

spo lu

se

slo žit ým a

po malým

upevňováním náboženst ví, kt eré př ineslo do západních st ředozemských kr ajů
něko lik mužů semit ského původu.
Pro dějiny hudby je velmi dů ležit é znát průběh upevňování a pr vní vývo j
křesťanského kult u na P yrenejském po loost rově, protože právě zde pozděj i
dosahují

svého

st ředověku.

vrcho lu

Avšak

nejvýznamnějš í

kult urní

přeměna,

hudební
jež

for my

probíhá

a

během

díla

celého

pr vních

let

křesťanst ví a kt erá musela rozhodujícím způsobem o vlivnit hudbu jakožt o
základní pr vek kult ur y, př ipravuje t olik problémů jako upevňo vání a šíření
nového náboženst ví.
Víme s jist otou, že na P yrene jském po loost rově během ř ímského období
exist ovaly židovské obce, avšak doklady, kt eré má me k dispozici, jso u
opravdu nedost at ečné a nepřesné.
V muzeu v I bize se nachází amfor a z pr vního st o let í s hebrejskými znaky.
Epigrafika odhalila t aké něko lik jmen židovského původu. Tak např íklad
zvěst uje jeden slavný epit af z Mér idy o jist ém Just ino vi, kt er ý se narodil
v měst ě S ichem v Palest ině.
Na základě biblick ých odkazů na Tar šíš a na usidlo vání obyvat elst va
semit ského ( nejen, ale především fénického) původu, o kt erém js me již
mluvili,

lze předpokládat ,

že Turdet ania

a dalš í oblast i P yrenejského

poloost rova mo hly př it aho vat Židy z diaspory.
Vzhledem k tomu, že měl svat ý Pavel v úmys lu navšt ívit Španělsko, jak je
pat rné z jeho list u Římanům ( Řím 15,24.28), a nezávis le na t o m, zda svou
cest u uskut ečnil či niko li, se můžeme domnívat , že jeho záměrem bylo
9

navšt ív it žido vskou obec podobnou obcím jiných měst , jež předst avovaly cí l
někt eré z jeho cest .
Mnohe m později, během pr vních let 4. stolet í, ve kt erém se ko nal konc i l
v E lvíře (Granada), již exist ovaly pevně zakořeněné ž idovské obce. O t o m
svědčí znepoko jení konc ilních ot ců z jejich st yků s křesťany, odrážejíc í se
v někt er ých z koncilních káno nů. Tak např íklad jeden z nich zakazova l
manželský svazek mez i dvěma lidmi rozdílné vír y, jiný odsuzoval Židy, kt eř í
žehnali po le, křesťanský majet ek, a další zakazoval oběma vyznáním spo lečně
jíst . Obzvlášt ě závažným č inem bylo pak cizo ložst ví křesťana s židovskou
ženou. Na základě t akovýcht o ust anovení je nasnadě předpokládat , že ješt ě na
počát ku 4. stolet í nebylo na P yr enejském po loost rově v podst at ě př ijat o
rozdělení spo lečnost i na Židy a křesťany, vzhledem k t omu, že přežíval y
určit é spo lečné zvyky a vzt ahy mezi o běma skupinami se zdá ly být úzké. O
jedno st olet í později, roku 417, vypr áví ve své encyklice S everus z Menork y
v sou ladu s t outo domněnkou o har mo nických vzt azích panu jících mezi Židy a
křesťany v Maó, hlavním měst ě Menorky, jehož nejvyšší úř ady zast ával i
křesťané.
Židovské o bce t edy musely mít zásadní vliv na pr vot ní křesťanst ví na
poloost rově, což je důležit á skut ečnost pro ut váření hispánské hudebn í
t radice. Je dobře známo, že se křesťanský kult ve svých počát cích nija k
zásadně neliš il od kult u žido vského . Později se sice kř esťanská lit urgie od
židovské post upně oddělo vala, až dosáhla nezávislost i ve svých for mách a
st rukt uře, nicméně její základní pr vek, zpěv a recit ace žalmů a čt ení z Bible,
pochází z lit urgie žido vské.
Jak je zřejmé, kult obcí z diaspor y nemo hl dosaho vat obdobné slavnost nost i
jako lit urgie konaná ve Svat é zemi. To však neznamená, že by byli Židé
z diaspor y méně zbožní či že by byla jimi vykonávaná lit urgie uvo lněnějš í
nebo se nedr žela původních t radic. S yna goga v E lche s nápis y v mozaice na
podlaze pochází ze 4. st olet í, v němž se konal ko ncil v E lvíř e. To svědčí o
tom, že byly žido vské obce nat olik silné, aby mo hly slavit veřejné o břad y
v krásné synagoze.
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Život t ěcht o obcí, se svými slabš ími i silnějšími o bdobími, dosáhl rozkvět u
v jižním Španělsku během 10. až 12. st olet í. Hudbou t ohot o období se budeme
zabývat

v př ís lušné kapit o le.

Na t omt o

míst ě

však chceme předevší m

zdůraznit fakt , že se musely lit urgicko -hudební pro jevy pr vot ní španělské
křesťanské církve nejpr ve uskut ečňovat uvnit ř židovských obcí a později ve
velmi úzkém vzt ahu s nimi.
Nicméně

je

nut no

st rukt urovaného

podot knout ,

kult u

a

jeho

že zrod t ak dokonale ut vořeného

hudby

ve

viz igót ské

době

a

neproběhl

ho mogenním způso bem na zák ladě jediného zdroje. Je pravda, že prvot ní
křesťanst ví

našlo

své

př irozené

prost ředí

v žido vských

o bcích

více

romanizovaných o blast í (oblast Bét iky, Levant u). Post upy, kt eré se však
dodržovaly př i obř adech v hispánských synagogách (kde se určit ým způso bem
vyč leňo valy,

či

se

prováděly

zcela

osobit ým

způso bem,

v porovnán í

s židovskými obcemi v Palest ině či jiných oblast ech diaspor y),

nebyl y

jediným, nat ož základním pr vkem, z kt erého vzešla hispánská lit urgie a
hudba. Dalš í pr vky, vzdálené t ěm židovským, jako např íklad pr vky ř ímské,
domorodé a křesťanské z jiných východních a západních oblast í, měly pozděj i
více či méně zasáhnout do ut váření pr vot ní hispánské lit urgie.
V křesťanské lit urgii lze velmi snadno určit pr vky pat ř ící k základů m
synagogálního kult u, jako je např íklad již zmiňo vaná psalmo die či čt ení
P ísma. Naopak je s př ihlédnut ím k současnému st avu výzkumů velmi složit é
rozeznat v hispánských lit urgických a mimo lit urgických obřadech pr vk y
ř ímské

a

do morodé.

V předešlých

kapit olách

js me

již

uvedli

něko lik

podrobnějš ích zmínek. Je t oho však velmi málo, ne- li vůbec nic, co lze ur čit
s přesnost í, kro mě t oho, že ve španělském křesťanském kalendář i přet r val y
pohanské svát ky ( např íklad svát ek sv. Just y a Rufiny, je jichž umučení je
v jejich pas io nálu spo jeno s pohanskými slavno st mi na počest Venuše a
Ado nise) a v hispánských nešporách obř ad lucer nár ia, jehož o bdoby lze nalézt
t aké v jiných lit urgiích a synagogálním kult u.
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2. Vliv západní litu rgi cké hudby
Lit erár ní

prameny

po jednávající

o

hispánské

lit urgii

post rádaj í

důvěr yhodné údaje o vlivu obř adních post upů jiných cír kví na ut váření
hispánské lit urgie. Více infor macemi nepř ispěje ani indukt ivní st udiu m
hudebních r epert orií. Eucho logické t ext y, t edy t ext y modlit eb, žalmů a zpěvů,
nám naopak umožňu jí činit za jímavá porovnání a vyvodit něko lik závěrů
t ýkajících se samo zřejmě t aké hudby.
Dokument y, kt eré nějakým způsobem popisují lit urgicko -hudební úkony
prvot ní hispánské církve, spadají do vizigót ské doby, nicméně r epert oria, je ž
zprost ředkovávají mešní for mulář e neboli soubor y mo dlit eb a zpěvů, jsou
z pozdější doby. T y nejst arší rukopisy s lit urgickými t ext y spadají do 8. a 9.
st olet í a rukopisy hudební nejdř íve do 10. stolet í. T ím pádem t edy exist uj í
podst at ná

bílá

míst a

v hist orii

lit urgicko -hudebních

zvyků

pr vot ního

křesťanst ví před viz igót skou dobou, st ejně jako ohledně původu a vývo je
oněch rozličných pr vků, na jejichž základě nakonec vznikla hispánská
lit urgie, jasně se vyčleňujíc í z lit urg ií slavených v ost at ních západních
církvích. Ani t yt o lit urgie na t o m nejsou o mno ho lépe, protože jejich půvo d a
ut váření jsou st ejně zamlžené, jak je t omu v př ípadě lit urgie hispánské.
Západní lit urgicko - hudební panorama st o let í, během kt er ých se ut vářela
jedno t livá repert oria, je značně nejasné, neboť ani t at o repert oria se všechna
nedocho vala ko mplet ní a ani v t akovém počt u, jenž by mě l opravdov ý
význam. V současnost i známe, ať už komplet ně či jen část ečně, následujíc í
repert oria:
Repert orium benevent ské, kt eré nám zprostředkovává část lit urgie jižn í
It álie v kodexech z 11. a 12. st olet í, do chovaných př edevším v Benevent u.
Repert orium hispánské, obsahující lit urgii P yrenejského poloost rova, jež je
t aké, jak už bylo zmíněno, nesprávně nazýváno lit urgie vizigót ská č i
mo zarabská. Tat o lit urgie se docho vala v knihách z období od 8. do 12.
st olet í.
Repert orium ř ímské, kt eré př ináší st arověkou ř ímskou či st arořímskou
lit urgii v t akové podobě, v jaké ji poznáváme na začát ku 9. st o let í dík y
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Ama lar io vi z Met z. Tat o lit urgie se – navzdor y t o mu, že byla něko likrát
rozšířena – docho vala ve své základní formě v knihách, kt eré se používal y
v Římě běhe m 11. až 13. st olet í.
Repert orium milánské, jež nám zprost ředkovává lit urgii milánské o blast i,
nazývanou t aké ambroziánská. Tato lit urgie se dochovala v rukopisec h
vznikajíc ích od 12. stolet í.
Repert oriu m

galikánské,

obsahujíc í

fr agment y lit urgie

z Galie,

a

to

v něko lika kodexech francouzského původu ze 7. a 8. stolet í.
Repert orium ř ímsko -franské č i ř ímsko -karolínské, kt eré je v současnost i
nazýváno gr egor iánské. Zprost ředkovává lit urgii, jež se z pr vot ní ř ímské
t radice vyvinula v Galii, kam byla importována oko lo roku 750. Vlast níme
nespočet né množst ví kodexů t éto lit urgie, pocházejících z 9. st olet í.
Abycho m správně pochopili t ut o klasifikaci, měli bycho m upřesnit , že
t éměř žádné z repert orií není čist ě jednot né, že neexist uje jedna jediná
lit urgie milánská či st arořímská, a konečně, že ani veškerá hudba, již
obsahují, není hudba původní, ani svým dat ováním vždy neodpovídá dat ování
kodexu.
Ke jmeno vaným lit urgiím je t řeba př iř adit jednu, kt erou lze umíst it na
pomezí mezi Východem a Západem. Jedná se o lit urgii afr ickou, z níž se t aké
nedocho valo ucelené repert orium. Poslední výzkumy prokázaly závislo st
hispánské lit urgie na afr ické – srovnávací rozbor euchar ist ické modlit by,
jádra a osy mešního uspořádání v obřadech všech církví, nám umožňuje určit
vzt ah mezi uspořádáním hispánské formule a uspořádáními využíva jícím i
ant ifo n alexandr ijského t ypu, t edy uspořádáními po užívanými v církvíc h
východní Afr ik y. Výs ledkem vlivu afr ických lat inských c ír kví na hispánskou
lit urgii jsou i další velmi důlež it é det aily – pr vní lat inské verze B ible,
ut váření a st yl jak ko lekt a krát kých mo dlit eb doprovázejících žalmy, t ak i
př íslušných ant ifo n k žalmům, a konečně rozmíst ění čt ení, kt erá se v lit urgi i
mají přednášet . Hispánské ant ifo ny se dochovaly i s hudbou, na rozdíl od
ant ifo n afr ických. Proto zde není mo žné provést srovnání na základě
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aut ent ického mat er iálu. Je však nasnadě předpokládat , že musela mezi hudbou
obou lit urgií exist ovat st ejná podobnost jako mezi jejich t ext y.
Vzt ah mezi hispánskou a galikánskou lit urgií je evident ní, a t o v t akové
míře, že může vyvst at ot ázka, zda je mezi nimi vlast ně rozdíl, př inejmenší m
pokud jde o jejich původ. Ro ku 514 skut ečně obdržel Caesar ius z Ar les,
biskup z druhé st rany P yr enejí, od papeže S ymmacha oprávnění k dozoru nad
kost ely v Galii a ve Španělsku.
Vzt ahy, kt eré lze zaznamenat mezi lit urgií hispánskou a milánskou, jsou
st arodávné a nezpochybnit elné. Mů žeme poukázat mimo jiné na zařazení
určit ých biblick ých pasáží do mešních čt ení, př íbuznost t ext ů mezi ant ifo nam i
a responsor iálními zpěvy br eviáře, zpěv úvodního hymnu nešpor zvaný
Vespertinum a procesní zpěv ke křt it elnici na jejich závěr zvaný Psall endu m
ad f ontes a konečně na zvo lání jáhna př i žehnání paškálu o Velikonocích, na
něž odpovídá sbor.
K t omut o všemu je t řeba dodat , že byly do breviáře zahr nut y a mbroziánské
hymny. Jak písemně dokládá svat ý August in, zavedl t ot iž svat ý Ambrož
( milánský

biskup)

ve

snaze

podpoř it

co

nejvyšší

účast

věř ících

na

lit urgických shro mážděních zvyk, kt er ý byl již rozšířený ve východníc h
oblast ech. Jednalo se o zapo jení lidových zpěvů s jednoduše ver šovanými
t ext y a hudbou lehkého provedení do lit ur gie. Tent o zvyk se rozšíř il po celé m
Západě, a t ak do hispánské lit urgie pronik lo ješt ě před časy svat ého Isidora ze
Sevilly as i dvacet t akových zpěvů.
T yt o

hymny,

ambroziánského

st ejně

jako

charakt eru,

se

ost at ní

hymny

dochovaly

ve

jiného

než

vizigót ských

specifick y
repert or iíc h

v nezhudebněné ver zi. Je dokonce pravděpodobné, že v samot né době svat ého
Ambrože hymny nemě ly vlast ní hudební podklad a byly zpívány na rozličné,
o becné melo die umožňujíc í obměny – t edy t ak, jak si žádá t ouha po účast i
lidu, kt erá biskupa Ambrože k zavedení t ěcht o hymnů mot ivo vala.
Na druhou st ranu se v pr vot ních hymnář íc h a ant ifo nář ích neobjevuje hudba
k hymnů m z gregor iánského repert oria, což znamená, že ani v ř ímské lit urgi i
se hymny nezpíva ly na pevné melodie, nýbr ž podle jednoduchých for mul í
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udržovaných v úst ní lido vé t radici. T ímt o způsobem t edy mo hlo do jít k t omu,
že se t yt o hymny dost aly na P yr enejský poloost rov bez vlast ní hudby a pot é
se zpíva ly na známé melo die zakořeněné ve vlast ní t radici země.
Poslední

výzkumy

Kennet ha

Levyho

(známého

badat ele

v o blast i

st ředověkých zpěvů) t ýkající se vzt ahů mezi ř ímskou, španělskou, milánskou
a galikánskou lit urgií, upozornily na důležit ý odkaz, kt er ý sdíle jí zmíněné
lit urgie a jenž je pat rný především v jejic h melis mat ických mešních zpěvech s
t ext em nepřevzat ým z žalmů, jako je např íklad zpěv Offert orium, Sacrif icia č i
Soni. Ano, již dř íve provedl Bonifacio G. Baro ffio br ilant ní objev, když
rozpoznal shody nejen v jejich t ext ech, ale t aké v jejich melodiích, a t o
dokonce včet ně lit urgie hispánské ( v t é míře, v jaké mu st udium melo dického
průběhu umožňo val neumat ický not ový zápis). Levy zast ává o hledně původu
t ěcht o zpěvů následující ( mimo chodem velmi rozumné) st anovisko. Je si t ot iž
vědo m t oho, jak složit é je charakt er izo vat lit urgii, o kt eré prakt icky nevíme
více, než co je popsáno ve dvou epišt o lách mylně př ipiso vaných sv.
Ger manovi z Pař íže (t en zemřel roku 576, avšak epišt o ly musely být napsány
až v 8. st olet í).

Levy t vrdí, že ony zpěvy nepocházejí ze Španělska, nýbr ž

z Galie. Jiné st opy by však ukazovaly opačným směrem, a t o na výpůjčku
z lit urgie st arošpanělské. T yt o melis mat ické zpěvy, t radičně považované za
prvek, kt er ý se v hudebně- lit urgickém repertoriu o bjevil t epr ve nedávno , byl y
ale jednoznačně složeny v opravdu raném období.
Ko nečně by bylo t řeba důkladně prost udovat vzt ah mezi hispánskou lit urgi í
(a její hudbou) a lit urgie mi východními, především lit urgií byzant skou.
Mnoho hispánských kněží z ř ímské a vizigót ské doby cest ovalo na Východ,
např íklad Hosius z Córdoby, Eger ie, sv. Mart in z Bragy, sv. Leandr at d.
Někt eré zpěvy, jako např ík lad t ri shagion, graecum a credo, o kt er ých ješt ě
budeme v př íhodný čas hovoř it , jsou východního původu. Naopak př íbuznost
viz igót ské a byzant ské not ace se na základě akt uálních paleografických st udií
nevyvo zuje.
Původ hispánské lit urgické hudby nelze odhalit po mocí r igorózní aplikace
lingv ist ické st rat ifikační t eor ie, protože hudební feno mény, opačně než
feno mény jaz ykové, jsou zcela vyst aveny př ímému vlivu skladat elů, kt eř í je
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mo hou zásadně změnit v jedno m určit ém okamžiku. Nicméně exist ují jist é
velmi st abilní pr vky, jež se př ímé mu vlivu skladat ele vymykají, jako je
např íklad for má lní st rukt ura zpěvů a s yst ém a for mule r ecit ace č i kant ilace.
V t akovém př ípadě se samot ný skladat el dokonce nachází v past i a jeho
schopnost i a t vůrčí svoboda jsou hluboce ovlivněny rozličnými fakt or y
spjat ými s kult urou.
Pokud jde o to, jak se t yt o prvky ut váře ly, lze ř íc i, že vznik ly ze základů
sdílených t ěmi nejdůležit ějš ími západními lit urgickými t radicemi, jejichž
hudební repert oria se dochova la víceméně ko mplet ní. Jedná se o lit urgi i
ř ímsko -gregoriánskou, ambroziánskou neboli milánskou a hispánskou.
a) Formální st rukt ura
Převážná vět šina zpěvů t ěcht o t ří repert orií se zakládá na st rukt uře, jež
vzeš la z jednot livých syst émů recit ace žalmů a pot é se vyvíjela jednot ným,
ho mogenním způsobem, až dosáhla for my, kt erá jen málo př ipo míná pr vot ní
psalmo die.
1. Responsor ia se změnila ze sylabick ých ( jejich nejst arší for ma) na
melis mat ická (s bo hat ou melodickou ozdobou). Někt eré st aré příklady, t ak
zvaná respo nsor ia breve, se dochovaly v gregor iánském a ambroziánském
repert oriu. Je- li melodie verše obt ížná, je t ak zamezeno tomu, aby se t éto
melodii spont ánně a př irozeně (podle pravidel př izvukování, kt eré určo va l
t zv. „cur sus") př izpůso bily nesouměr ně dlouhé t ext y jednot livých veršů
žalmu. Melis mat a byla na druhou st ranu t ak ro zsáhlá, že si vynucovala
zkrácení t ext u žalmu na pr vní ver š a na verš poslední (Gloria Patri) se svou
odpovědí. Takt o se upust ilo od základního smys lu respo nsor iální for my – co
mo žná

nejvyšš í

účast i

laické

veřejno st i

na

recit aci

žalmů

skrze

jej í

pravidelné, krát ké a jed noduché vst upy – a respo nsor ií se začali účast nit již
pouze kant oři, hudební odborníci z řad kněží. Došlo t edy k následu jící změně
prvot ní st rukt ury responsor ia:
Aᵃ ᵇ, B¹, Aᵇ, B², Aᵇ, B³, Aᵇ … C, Aᵃ ᵇ

→
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Aᵃ ᵇ, B, Aᵇ, C, Aᵃ ᵇ

St ejně t ak i kant ilace byla ve zmíněných t řech lit urgických t radicíc h
shodně nahrazena zpěvem me lismat ickým.
Responsor ium

s neměnným

refr énem

Ale luja,

jenž

bylo

převzat o

z židovského hale lu, bylo t aké ve všech t řech t radicích podobným způsobe m
pozměněno.
Jak jsme již zmínili, na Západě pocházejí melis mat ické zpěvy s bohat o u
melodickou ozdobou a t ext em, kt er ý nebyl převzat z žalmu, ze spo lečného
zdro je – lit urgie galikánské či hispánské.
2. Ant ifo ny

přest aly

být

závis lé

na

svých

př ís lušných

žalmech

a

osamost at nily se jako žto oddělené zpěvy, kt eré umožňo valy různé obměny. Ve
zmiňo vaných t řech t radicích se však nacházejí i důležit é pozůst at ky ant ifo n
k žalmům, jež se neosamo st at nily. T yt o ant ifo ny jsou někdy t aké nazývány
psalmo grafické a ve srovnání s ost at ními dvěma repert orii se vyskyt ují spíše
v repert oriu hispánském.
b) Recitativy
Jean Claire, jenž st udoval hudební fo r my recit ace, došel na základě
srovnání různých lat inských lit urgických r ecit at ivů k závěru, že exist ova l
prvot ní zák ladní st upeň pro recit aci či kant ilaci t ext ů – re, kt er ý se post upně
dost ává do pozadí ve prospěch st upňů mi a f a. Recit ační st upeň re převažuje
v mozarabských recit at ivech t oledské kaple Capilla del Corpus Chr ist i, již
nechal post avit kardiná l Cisneros. Tent o způsob recit ace přežíva l v úst ní
lido vé t radici do t é doby, než byly zmíněné recit at ivy zapsány do „Liber
omniu m offer ent ium“, mo zarabského ekviva lent u „Ordo Missae“ ř ímského
misálu. Právě v t omt o

Liber o mnium offerent ium se nachází recit at iv

modlit by Pater Noster, jehož melo dické sché ma je používáno v Římě pro
recit aci modlit eb a kt er ý se t aké nachází ve zpěvu Glor ia XV. v „Gr aduale
Ro manum“.
V rámci reforem druhého vat ikánského koncilu byl pro lit urgii př evzat
hispánský recit at iv pro Pater Nost er, př ičemž byla z nepochopit elnýc h
důvodů pot lačena průběžná aklamace Amen (obr. 25), čímž se narušilo

17

původní me lodické schéma. Z t akt o ochuzené verze vznikl recit at iv modlit b y
„Ot če náš“ pro mši ve španělšt ině.
Schéma, kt eré začíná na mi, sol, la (la, do, re), kdy se recit uje na st upni la
(re) a pot é se vr ací zpět na začát ek přes la, sol, mi (re, do, la), je bezesporu
jedním

z nejst arších

jevů,

jenž

se

objevuje

v lat inských

hudebníc h

repert oriích, a předst avuje spo lečný základ, jehož kořeny je obt ížné vypát rat .
Pro shrnut í t edy můžeme navr hnout jednoduché schéma ( viz t abulka
následující po obr. 25) zobrazující jednot livé činit ele, kt eř í zasáhli před
viz igót skou dobou do ut váření nejdůležit ě jšího jádr a repert oria hispánské
lit urgie a její hudby.

3. Litu rgický zp ěv pod le svědectví Egerie
Mimořádně důležit ým dokument em pro st udium jak st aré lit urgie, t ak i
zvyklo st í prvot ních křesťanských a mnišských spo lečenst ví, je cest opis
pout nice Eger ie „It inerar ium Eger iae“. Jeho aut orka, pocházejíc í ze zámožné
rodiny, se pravděpodobně narodila v Galicii a ve své knize podrobně vypráví
o pout i na svat á míst a vyko nané během let 381 až 384. Eger iino d ílo se
nedocho valo

ko mplet ní

–

chybí

jak

popis

cest y

ze

Španělska

do

Ko nst ant inopo le, t ak i je jí zážit ky z ost at ních míst kro mě P alest iny, kt erá
navšt ívila ( Kappadocie, Bit hýnie, Tebaida at d.).
Vyprávění t ét o dámy, již někt eř í lidí považují za jept išku či dokonce
abat yši, neposkyt uje př ímé infor mace o hudebních zvyc ích je jí rodné země.
Její velmi podrobný popis náboženskýc h obřadů jeruzalémské církve však
umožňuje mno hé odt ušit . Skut ečnost , že o t éto lit urgii mluví s naprostou
samo zřejmo st í a blíže vysvět luje pouze specifické prvky, obř ad y či zvyk lost i,
naznačuje, že byla hispánská lit urgie s jeruzalémskou v podst at ě totožná.
Proto její vypr ávění o hymnech, zpěvu žalmů a ant ifo nách nedoprovází žádné
vysvět livky či par afr áze, což vypovídá o tom, že adr esát i její knih y
př íslušnou lit urgicko -hudební for mu dokonale zna li.
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Eger ie popisuje jeruzalé mskou lit urgii det ailně. Nejpr ve líč í fer iáln í
o ficiu m, dále lit urgii nedělní a konečně, pot é, co zmiňuje někt eré mimořádně
významné svát ky, popisuje velmi podrobně lit urgii hodin S vat ého t ýdne.
Mniš i slavili každý den ranní vigilii, kt erá t rvala od kuropění do rozbřesku.
Ačko li byla t at o vigilie vlast ní mnichům, účast nili se jí i někt eř í hor liví
věř ící.

Obřad spo číval ve zpěvu žalmů a hymnů s jejich př íslušným i

responsor ii, ant ifo nami a modlit bami.
Pot é, co za svít ání sko nčila vigilie, začaly ranní chvály. Těch se již
účast nil všechen lid s biskupem a klér em. Zpíva ly se zvlášt ní žalmy, kt eré
pravděpodobně obsaho valy chvalozpěvy. Jak uvidíme později, pozůst at ky
t ěcht o žalmů lze nalézt v hispánské m mat ut inu. Obřad končil již za úp lného
dne.
Kro mě t ěcht o denních obřadů exist ovaly dalš í – sext a, nona a konečně
nešpor y. Př i sext ě a noně se zpívaly žalmy v ant ifo nálním provedení. Př i
nešporách exist oval zvlášt ní zvyk př inášení svět la, od kt erého si vždy všichni
lidé zapálili své svít ilny. Pot é se zpívalo něko lik žalmů specifických pro
nešpor y. Následo valo něko lik př ímluv, jež končily modlit bou biskupa, kt er ý
nakonec všem požehnal. Po skončení t ohot o obřadu vyšlo procesí ke Kř íž i
nebo li ke kost elu, jenž st ával na Go lgot ě, a pot é se lid rozešel.
Velmi zajímavý je fakt , že schéma hispánských nešpor odpo vídá schémat u
po pisovanému v Eger iině cest opise – lucer nár ium, zpěv žalmů a závěrečné
procesí k relikviím svat ých či ke křt it elnici.
O nedělích se slavily zvlášt ní obř ady. Lid se vždy shro máždil na vnit ř ní m
nádvoř í bazilik y, zpíva l žalmy s jejich ant ifo nami a modlit by. Př i kuropění se
ot evřela bazilika (kost el Vzkř íšení) a začala vigilie vedená biskupem. Zpíva l y
se t ř i responsor iální žalmy s př íslušno u modlit bou, kt eré byly post upně
předzpívány pr esbyt erem, jáhnem, či jakýmko li kler ikem. Biskup přečet l
úr yvek z evangelia o zmrt výchvst ání a vigilie skončila procesím ke kost elu na
Golgot ě. Mniš i se vrát ili do kost ela, kde zpíva li ranní modlit by, jež se
skládaly jako v běžných dnech z ant ifo nálních žalmů s modlit bami.
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V průběhu Eger iiny knihy se neust ále zmi ňují žalmy, hymny, responsor ia a
ant ifo ny. Čt enář někd y může nabýt do jmu, že jsou aut orčiny t er míny, kt eré
používá pro různé zpěvy, obecné. Věř íme však, že je Eger iina t er mino logie
přesná, což je v rozporu s názorem, jenž prezent oval Agust ín Arce, aut or
kr it ické ed ice a španělského překladu cest opisu. Hymny a žalmy se opravdu
zdají být jedno a to samé, avšak není t omu t ak u ant ifo n. Nejde o samost at né
zpěvy ani samot né žalmy, nýbrž o zvlášt ní for mu jejich zpěvu, o ant ifo nální
psalmo dii, prot iklad psalmod ie responsor iální. Proto by měl př eklad vět y
„dicunt ir ymni nec no n et ant ipho nae, et fiunt orat io nes cat a singulo s ymno s
uel ant ipho nas“ (ARCE: 1980, 24, 8; 24, 1) znít následovně: „ř íkají se hymn y
se svými ant ifo nami a po každém žalmu s jeho ant ifo nou se odř íkávaj í
modlit by“. Ve známých španělských verzích cest opisu se však správný smys l
neobjevuje, překladat elé se o mezují pouze na doslo vný překlad: „ř íkají se
hymny a ant ifo ny a modlí se po každém hymnu či ant ifo ně“. Jak ješt ě budeme
mít př íležit ost poznamenat , obřady ve st aré španě lské lit urgii probíhaly podle
výše navr ho vaného překladu. Je proto t řeba vyjadřovat se přesně.
Pout nice Eger ie nám t edy ve svém díle poskyt uje popis lit urgie, jaká se
slavila v Jeruza lémě na konci 4. st o let í. Nelze kat egor ick y st ano vit , že byla
jeruzalé mská o ficia předlo hou pro španělská. Jediné písemné svědect ví
z tohoto období, kt eré se t ýká lit urgickýc h o břadů, podává Severus z Menorky
ve svém slavném dopise z roku 417, kde píše přesně: „Š li js me jako obvykle
do kost ela, zpíva li hymny a ža lmy… A po mši js me vyš li z kost ela. “ Na
základě t oho to dopisu lze soudit , že byla lit urgie slavená v kost elíc h
v Hispánii pr avděpodobně podobná lit urgiím s laveným na dalš ích míst ech na
Východě a na Západě. Takt o byl kult později vykreslen ve viz igót ských
knihách, jež nám zprost ředkovávají his pánskou lit urgii. Eger ie na druhou
st ranu

rozlišuje

ve

svém cest opise

lit urgii pro

obecný lid

a

lit urgi i

mo nast ickou, což se ve Španělsku později pro mít ne v br eviář ích ordo
cathedrali s a ordo monasticus, kt eré popíšeme později.
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4. Procesí, divad lo a světské tance
Jak js me ukázali, Eger iin t ext podrobně popisuje lit urgické úkony, avšak
zmiňuje t aké velmi čast o procesí a zvyky, jež lze po važo vat za okrajové č i
zvlášť určené pouze pro určit é dny. Věř ící, mniš i i kler ici se ve skupině pod
vedením biskupa přemisťují za zpěvu z jedno ho kost ela do druhého, kde slaví
zvlášt ní o břad.
Pro

jeruzalé mskou

církev

měly

mimořádný

význa m

slavnost i

př i

jednot livých dnech S vat ého t ýdne. Lit ur gické úkony na původních míst ech
měly o bnovit a oživit Kr ist ovo ut rpení, smrt a zmrt výchvst ání. Proto se
v procesích put ovalo po míst ech popiso vaných v evangeliích, na nichž se
slavily vigilie a o břady se zpěvy a čt ením. Na Velký pát ek se dokonce
př ipravo valo určit é jevišt ě, na kt erém pr obíhala slavnost k památ ce Kr ist ovy
smrt i. Eg er ie popisuje scénu následo vně: „Biskup usedne na Go lgot ě za
kř ížem, kt er ý byl nyní vzt yčen, do př ipraveného křesla. Před ně j je post ave n
st ůl pokr yt ý plát nem a oko lo st ojí já hni. Př inese se pozlacená st říbr ná
schránka, v níž je svat é dřevo kř íže, a pot é, co je ot evřena, po loží se dřevo
kř íže i nápis na st ůl. Biskup vsedě pevně drží okraje svat ého dřeva, ko le m
st ojící jáhni hlídají. “ 1
Lázaro Carret er, španělský filo log a bývalý ředit e l Š paně lské králo vské
akademie,

rozeznává

v popsaných

sla vnost ech

předchůdce

lit urgického

dramat u, klíčo vou náboženskou divadelní for mu st ředověku. Neví se o tom,
zda se ve Španělsku konala st ejná č i podobná procesí jako v Jeruzalé mě a
v Římě, jež vycházejí z procesí sálsk ých kněží. Je však nasnadě se do mnívat ,
že někt eré svát eční, náboženské či svět ské pro jevy musely př et rvat v určit é
pokřesťanšt ěné for mě. Ví se, že divadelní činnost spočíva la během pádu
ř ímského impér ia ve fr aškách a hrách, jejichž náplní byly všechny mo žné
bláznivé žert y a parodie a v nichž se mís ily nemravné a obscénní t ance se
sat ir ick ými ko ment ář i. Toto divadlo však nebylo vyt r háno z kořenů ihned
s nást upem křesťanst ví. Tert ullianus, jenž zemře l v roce 220, ve své knize „O
hrách“ pouze hano bí a odsuzuje lidové divadlo. Prudent ius z Ar agonie

1

Text překladu, jehož autorem je ThDr. Josef Novák, byl 7. 2. 2010 s několika malými úpravami převzat s
laskavým svolením redakce z www.revue-theofil.cz.
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kr it izuje divadlo st ejným způsobem o dvě st olet í později v něko lika svýc h
básních a st ejně jako Tert uallianus ho uvádí do vzt ahu s křesťanským kult em.
V básni o svat ém Ro mano vi z jeho knihy „P er ist ephano n“ popisuje úst y
svět ce něko lika krásnými slo vy procesí a pohanské slavnost i a pro hlašuje
následující:

Miseret tuorum me sacrorum et pri ncipum
morumque, Roma, saeculi summum caput.
Age explicemus si placet mysteria,
praef ecte, uest ra; iam necesse est audias,
nolis ueli sne, quid colatis sordium.
Deci s licent er haec poet as f ingere;
sed sunt et ipsi tali bus myst erii s
tecum dicati quodque describunt colunt.
Tu cur piacl um tam libent er l ecticas,
cur in theat ri s te uident e id plauditur?
(RODRÍGUEZ: 1981, X, 166-170, 216-220)
„Žal mě př epadá nad t vými kult y, t vými nejvyššími předst avit eli, jakož i
t vými zvyky, ó Říme, hlavní t y měst o svět a. Aj, objasněme si, prefekt e, když
dovo líš, vaše myst ér ia. Je již načase, aby sis, ať chceš či nechceš, vyslechl,
jaké t o hanebnost i uct ívát e.
Jist ě mi řekneš, že všechny t y př íběhy jso u smělé výmys ly básníků. Ale
t it íž básníci se st ejně jako t y t ěmt o myst ér iím oddávají a zbožňují t o, co si
vymýš le jí ve svých dílech. Proč t y sám čt eš s t akovým pot ěšením podobné
bezbožnost i? Proč, před t výma vlast níma očima, se jim t leská v divadlech?“
Obhájci divadla však necht ěli křesťanům upř ít možnost a právo chodit na
skut ečná předst avení. Těmi pro ně ale byla předst avení lit urgická, kt erá se
nekonala v divadlech, nýbrž v kost elích.
Skut ečnost , že jedna předst avení nahradila druhá a že se t ím páde m změni l
koncept vnímání křesťanst ví, svědčí o tom, že byla lit urgie určit ým způsobe m
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ovlivněna pohanst vím a přest ala být pro křesťany živým, spont ánním a
př ímým vyjádř ením náboženského cít ění, jak t omu bylo u prapůvodníc h
shro máždění popsaných v No vém zákoně. Byla r it ualizo vána, jinými slo vy se
začala dist ancovat od subjekt ivních pro jevů př ímo vznikajících v jednot livýc h
obcích.
Ačko li t edy měly t yt o obřady či slavno st i křesťansk ý obsah, musely být
r it ualizované pr vky bezpochyby velmi podobné pr vkům pohanským, jak už
js me poznamenali u ř ímských proces í. Tato skut ečnost ovlivnila zvlášt ě
hudbu – spo lečně s křesťanskými t ext y se musely o bjevo vat zpěvy, je jichž
hudba možná nebyla t o lik odlišná od t é původní.
St ejným způso bem lze uvažovat o gest ech a t ancích. Na konci 6. st o let í se
konal t řet í t oledský koncil, jehož ust anovení naznačují, že je št ě v t é době
pohanské pr vky nejen přet rvávaly, ale dokonce nabyly o bsahu odporujícímu
křesťanské morálce. Toto jsou ust anovení jedno ho z jeho kánonů:
„Je t řeba zcela vymýt it bezbožný zvyk, kt er ý prost ý lid pozoruje př i
oslavách

svát ků

svat ých.

Lid,

jehož

povinno st í

je

pozorná

účast

na

lit urgických obřadech, se oddává nemravným t ancům a zpěvů m, jež škod í
nejen jim samot ným, ale t aké obt ěžují t y, kdo by se raději věnova l i
náboženst ví. “ ( Kán. 23.)
Tent o t ext t edy poukazuje na obscénní t ance a zpěvy, jež mají jist ě
spo jit ost s pohansk ými fraškami a t anci za konce ř ímského impér ia. Ve st ejné
době, na konci 6. st o let í a na začát ku st olet í sedmého, píše svat ý Řehoř
Veliký ve své druhé knize Dialogů o jedno m knězi, kt er ý žil poblíž měst a
Subiaco (dnešní It álie), kde t ehdy pr ávě nechal svat ý Benedikt post avit
klášt er. Svat ý Řehoř vypráví o tom, jak ct nost né chování svět ce naznačovalo
špat né

mravy

o noho

kněze,

jenž

Benedikt ovi

v záchvat u

hněvu

a

pomst ycht ivost i posla l něko lik mladých nahých dívek, kt eré měly vyzývavě
t ancovat před klášt erem a po bouř it a zvr hnout t ak mnichy. Mnoho pohanskýc h
zvyků spo jených s křesťanským kult em, t anci a zpěvy se t edy opravdu udrželo
po dlouhou do bu po smrt i císaře Konst ant ina Velikého, ať už v původní for mě
či pokřesťanšt ěné, a t o dokonce ješt ě po rozpadu ř ímského impér ia.
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TEXTY K OBRÁZKŮM

Obr. 25 ze st r. 98 (pouze španělský t ext , lat insk ý zůst ává beze změny)

Po č. 6 se odpovídalo:
Po č. 7:

Tabulka vlivů na ut váření hispánské lit urgie před viz igót skou dobou ze st r. 99
(dvo jjazyčně)

TRADICIÓN JUDÍ A – ŽIDOVS KÁ T RADICE
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Palest ina – Palest ina
Diáspora – diaspora

SUSTRATOS PRECRISTI ANOS – VLIVY PŘEDKŘESŤ ANS KÉ DOBY
Ro manos – ř ímské
Indígenas – do morodé

TRADICIÓN CRISTI ANA – KŘESŤ ANS KÁ TRADICE

ORIENTE – VÝCHOD
Palest ina – Palest ina
Asia Menor – Malá Asie
Grecia – Řecko

ÁFRICA – AFRI KA
Ale jandr ía – Alexandr ie
Cart ago – Kart ágo

OCCIDENTE - ZÁP AD
HISPANI A – HISPÁNIE
Ro ma – Řím
Milán – Milán
Las Galias – Galie
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4.

KOMENTÁŘ K PŘEKLADU

4.1

Překladatelská analýza
Na začát ku mého ko ment áře se det ailně zabývám př ekladat elskou

analýzou výchozího t ext u. Jde t ot iž o zásadní post up př i vyt vář ení funkčně
ekvivalent ního překladu jakéhoko li t ext u. Základ pro t uto analýzu předst avuj í
objekt ivní st ylot vorné fakt ory, t edy funkce komunikát u, jeho ráz, vázanost na
komunikační sit uaci a prost ředí a s t ím spo jená př ít o mnost či nepř ít o mnost
adresát a, for ma, kód a mír a př ipravenost i sdělení a jeho t éma. Také se
př ist upuje k vymezení slo ho vého post upu a funkčního st ylu sdělení. Př i
analýze se opírám jak o Současnou st ylist iku Mar ie Čechové, již jse m
zmiňo vala v úvodu mé práce a kt erá je v českém prost ředí, do kt erého má
překlad zapadnout , zásadním dílem, t ak o mé vlast ní doposud nabyt é poznat k y
o analýze t ext u.

4.1.1 Autor výchozíh o textu
Ismael Fer nández de la Cuest a je mezinárodně uznávaný badat el,
muziko log,

umělecký int erpret

a aut or

stovek článků o

st ředověké a

renesanční hudební vědě. Narodil se roku 1939 ve měst ě Neila v provinci i
Burgos a v současnost i je řádným členem Králo vské akademie krásných umění
sv. Frant iška, pro fesorem na Kr álo vské konzer vat oři v Madr idu a ředit ele m
sboru „Coro de Cant o Gregoriano“, kt erý sám založ il. Je dr žit elem čet nýc h
mezinárodních ocenění za své koncert y a nahrávky lit urgického zpěvu, jako
např íklad Velké ceny mezinárodního fest ivalu krásných umění v Tokiu z roku
1974 či ceny akademie Char les Cros v Pař íži z roku 1972. Je č lene m
Španělské spo lečnost i pro hudební vědu, kt eré předsedal po dobu jedenáct i
let , byl předsedou 15. kongresu Mezinár o dní spo lečnost i pro hudební věd y a
je mezinárodně uznávaný pro svou badat elskou činno st a t aké pro to , že
dokázal rozšíř it španělskou a iberoamer ickou hudbu za hr anice hispánského
svět a. Za své zásluhy byl v lednu t ohoto roku vyznamenán prest ižní cenou
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„Gran Cruz de Alfo nso X el Sabio “, kt erou uděluje španělské minist erst vo
ško lst ví.

4.1.2 Základní fun kce komuni kátu
Pr imár ní funkce překládaného t ext u je sdělná nebo li infor mat ivní a
doprovázejí ji funkce odborněsdě lná a kognit ivní nebo li vzdělávací. Dále se
v něm výrazně objevuje i funkce persvazivní. Aut or chce čt enáře podrobně
infor mo vat nejen o počát cích a vývo ji hudby pr vot ní církve v Hispánii, ale
t aké o dosavadních výs ledcích v bádání v t ét o i souvisejíc í problemat ice. Jeho
snaha o t o, aby si čt enář odnesl co nejjasnějš í infor maci, je vidět i na
zapo jení

doprovodného

obrázku

a

schemat ické

t abulky,

t edy

na

int ersemiot ičnost i t ext u, dále na int er t ext ualit ě, kt eré je v t ext u ho jně
využit o, a na samot ném členění t ext u v úsilí o dobrou přehlednost . Zároveň je
zde pat rná snaha př esvědčit čt enáře o správnost i nast íněného uvažování,
čemuž odpovídá nocio nální po vaha t ext u – v t ext u do minují fakt a a logická
argument ace podpořená čast ým výskyt em výrazů vyjadřujících př íčinu a
důsledek.

4.1.3 Ráz, vazba na situaci a p rost ředí, forma a kód komuni kátu
Ráz analyzovaného t ext u je veřejný, př ičemž se jedná o t ext for mální.
Aut or oslovu je širokou veřejno st , konkrétně každého, kdo má záje m o dějin y
španělské hudby či její začát ky, vývo j lit urgie, avšak t aké o dějiny hudby
všeobecně. Je však nut no podot knout , že spíše počít á se čt enář em, kt erému
není daná problemat ika úplně c izí. To se projevuje jak u někt er ých cit ovanýc h
španělsk ých i svět ových reálií a odbornýc h po jmů, kt eré aut or pouze zmiňu je
a dále nevysvět luje, t ak u jmen badat elů, jež rovněž blíže nepředst avuje.
Veřejnému r ázu odpovídá for mální r áz ko munikát u, t edy vo lba spiso vného
jazyka a t akové synt axe a lexika, kt eré odpovídá odborněsdělné funkci t ext u a
cílu infor mo vat , vzdě lat a přesvědčit adresát a.
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I když t ext vznikl v určit ou dobu a odráží se v něm jak poznání a st a v
jazyka a daného t émat u t éto doby, směřuje – jako vět šina odborných pro jevů
– k nadčasovost i. Skut ečnost , že byl t ext napsán již před něko lika let y,
nemění nic na jeho infor mat ivní hodnotě. Dá se t edy ř íci, že se jedná o
sdělení sit uačně nezakot vené. Adresát em je, jak již bylo řečeno, nejen široká
veřejno st se zájme m o danou t emat iku, u níž jsou předpokládány základní i
det ailně jší znalo st i v oboru, ale i veřejnost odborná. Aut or se na adresát a
t éměř neobrac í, chybí zde př ímý ko nt akt s ním a adr esát je t edy nepř ít o mný.
Pouze v bibliografické část i t ext u je čt enář nepř ímo oslo vo ván. Oso bnost
adresát a je nicméně v t ext u jednoznačně respekt ována, jak dokazují čast é
vysvět livky, int ert ext ualit a, int erse miot ičnost a celková snaha o pochopení
aut ora.
Ko munikát je mo no logický a pr imár ně psaný, což odpovídá jeho vš e m
doposavad

popsaným

vlast nost em

–

for málnímu

způsobu

vyjadřování,

nadčasovost i a veř ejnému rázu. Ve sdělení jsou t aké ho jně využit y grafické
prost ředky, kt eré má psaná for ma k dispozici. S tout o for mou t aké souvis í
vysoká míra př ipravenost i ko munikát u, kt erá je pro psané t ext y, zvlášt ě
odborně popular izační, t ypická. Ze sdělení je nadmíru pat rné, že se aut or
v dané t emat ice per fekt ně or ient uje a je o dborníkem v daném oboru. Jeho dílo
je nasyceno t ermíny, hist orickými i současnými podklady, jmény, dat y a
reáliemi. Z celého t ext u, znázorněných vnit ř ních souvis lo st í, úvodu ke
kapit o le i jejímu členění je zř ejmé, že jejímu sepsání př edcházela důkladná
př íprava. Zajímavým nálezem však byly dvě chyby, kt eré jsem v t ext u
nalezla. Jedná se s nejvyšš í pr avděpodobnost í o překlepy, nic méně je jejic h
př ít omnost v t akovémt o druhu t ext u překvapivá.
Všem popisovaným charakt er ist ikám analyzo vaného t ext u odpovídá i
prest ižní kód sdělení, t edy vo lba výraziva, synt axe a spiso vného jaz yka, kt erá
je v souladu s odborně popular izačním st ylem.
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4.1.4 Téma
Témat em rozebíraného článku je, jak sám název napovídá, hudba
prvot ní cír kve v Hispánii, jednot livé vlivy t ehdejš ího západního a východního
svět a, kt eré se podílely na ut váření pr vot ní hispánské lit urgie, a celkové
hudební panorama dané doby, jež je r elevant ní pro Hispánii. Aut or píše na
základě svého vlast ního bádání, ale t aké zprost ředkovává názor y jiných
badat elů, kt eré vyst avuje ať už kladné či záporné kr it ice.

4.1.5 Slohový postup a fun kční styl
Základním slo ho vým post upem, kt er ý užívá aut or výchozího t ext u, je
výk ladový slo hový post up. V souladu s tímt o st ylem jsou v t ext u zachyceny
vnit ř ní souvis lo st i sdělo vaných fakt ů, a to předevš ím souvislo st i př íčinné.
Cílem

aut ora

je

t ot iž

objekt ivně

zobrazit

exist ujíc í

vazby.

Proto

je

v analyzo vané kapit o le rozvinut o navazo vání je jích jednot livých úseků, velmi
čast o pomocí deixe, spo jovacích výrazů a různých odkazů. Da lšími slo ho vým i
post upy, jež se pro mít ají do výst avby t ext u, jsou úvaha, popis a vypr ávění.
Skrze úvahu se do kapit o ly část ečně dost ává i subjekt ivní pohled na
probír anou t emat iku. Aut or využívá svých ko ment ářů, kr it ik a úvah ve
prospěch per svazivní funkce někt er ých pasáží t ext u, avšak zprost ředkovává
čt enář i t aké mno ho dokladů a fakt ů. Vyprávění a popis se mís í s výk ladem v
převážné vět šině kapit o ly, př ičemž př íznaky vypr ávění se pro jevují předevší m
v různost i užit ých časů. Někt eré část i t ext u lze t aké po važo vat za o vlivněné
infor mačním slo hovým post upem, např íklad výčet jednot livých západníc h
repert orií, nic méně výklad a s ním spo jená zřet elně vyjadřovaná t ext ová
souvis lo st v t ext u jasně do minu jí.
Funkční st yl je odborný, konkrét ně odborně popular izační. S mys le m
odborného t ext u je zveřejnění získaných poznat ků a jejich zprost ředkování
šir šímu okruhu vnímat elů. Jedná se t ot iž o t ypický st yl veř ejné ko munikace.
Odbornému st ylu odpovídá vše, co bylo zmíněno v předchozí analýze – t ext je
pečlivě př ipraven po obsahové, ko mpoziční i st ylist ické st ránce, směřuje ke
spiso vnost i, má psanou for mu, je mo no logický, s it uačně nezakot vený a má
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nocio nální povahu. Oso bnost autora je v t ext u anonymizo vána po mocí
aut orského plurálu a neoso bních vazeb, jak je pro odborné projevy t aké
t ypické. Objevuje se po měr ně velké mno žst ví t er mínů, což není zcela
v souladu s popular izačním st yle m, avšak mno ho po jmů je z ohledu na čt enář e
st ručně vysvět leno . Aut or se t aké snaží užívat syno nymních výrazů. Převážně
užívá t er mínů do mácích, výrazy lat inské názor ně vyděluje z t ext u pomocí
kurzívy. To vše je pro popular izující t ext y charakt er ist ické.

Všechny zmíněné aspekt y výchozího t ext u jsem se ve svém překladu
snaž ila zohlednit . Za zmínku st o jí na t omt o míst ě snad pouze úpr avy
někt er ých reálií a t er mínů, kt eré jsem považovala z hlediska českého čt enář e
(předpokládán je zde český čt enář se zájme m o danou t emat iku a alespo ň
základními znalo st mi španělských reálií a znalost mi z oboru, omezenými na
české prost ředí) za méně známé či zce la neznámé. Dané př ípady jsem vyř ešila
pomocí

vložení

v následující

co

část i

nejkr at ších

vysvě t livek

ko ment áře,

kde

se

a

někt eré

zabývám

ukázky

právě

uvádím

konkrét ním i

překladat elskými řešeními.

4.2

Překladatelská strategie
V úvodu ko ment áře jsem popsala hlavní cíl, kt erého jsem př i př ekladu

cht ěla dosáhnout . Jedná se o co možná nejvěr nějš í překlad or iginá lu a
vyt voření

funkčně

ekvivalent ního

ko munikát ,

t ext u,

jenž

by

v českém

prost ředí plnil st ejnou funkc i jako t ext výchozí. Provedla jsem úpravy jak na
gramat ické a lexikální rovině, t ak i ve st ylist ice a grafice t ext u. Čet nýc h
změn jse m se dopust ila u španělských polo vět ných vazeb, kdy jsem vět šino u
vyměnila t rpný rod za činný, kt er ý je pro český způsob vyjadřován í
bezpochyby př irozenější. Další čast é úpravy se t ýkají gramat ické kat egor ie
osoby a čís la. V or iginá lním t ext u se hojně vyskyt uje např ík lad ink luzívn í
plur ál, kt er ý jsem buď ponechala, kde jsem uznala za vhodné, a naopak
převedla např íklad do t rpného rodu t am, kde se dle mého názoru nehodil. I
gramat ická kat egor ie času byla zdro jem čet ných úprav, a t o především t ehdy,
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když jsem se pot ýkala se španělskými slo ves y v imper fekt u či v budoucím
čase nebo s hist or ickým prézent em. Nejvíce úsilí mě však st ála práce
s reáliemi, po jmy, fakt y a vlast ními jmény, t edy pro blémy na lexikální rovině.
Bylo nut né nejen vyhledat a ověř it spr ávný ekvivalent v češt ině, ale t aké
čast o zmiňo vanou skut ečnost př izpůsobit českému čt enář i. Př i srovnání
originá lního t ext u a t ext u překladu je t edy pat rná ne jen snaha o všeobecnou
explicit aci vnit ř ních souvis lo st í t ext u, po jmů apod., ale t aké snaha o
respekt ování odlišné národnost i adresát a. V někt er ých př ípadech t edy byla
nut ná specifikace, např íklad po mocí př idání adjekt iva t ypu „španělský“, jiné
změny se t ýkaly př idaných vysvět livek u španělských reálií či osobnost í,
kt eré cílo vý adresát nut ně nemusí znát . Posledním hlavním probléme m př i
překladu byla výr azná int ert ext ualit a originálu. Sem pat ř í čast é, mnohdy i
poměr ně dlouhé cit ace a dále bibliografie, kt erou autor připo juje na ko nec
t ext u a kt erou jsem mimo jiné musela př izpůso bit a sjednot it podle českýc h
konvencí. Celým př ekladem mě provázela rovněž pr áce s grafickou st ránkou
výchozího t ext u, jež t aké musela být pozměněna t ak, aby odpo vídala českému
úzu.

4.3

Gramatická rovina

4.3.1 Morfologi e
4.3.1.1 Gramatická kategorie osoby, čísla a času
Jak jsem již zmínila, na gramat ické rovině jsem se pot ýkala předevší m
s problémy

spo jenými

V originá lním

t ext u

s gr amat ickou
se

např íklad

kat egorií

ho jně

oso by,

vyskyt uje

č ísla

slo veso

a

času.

ve

t varu

inkluzívního plurálu či slo vesný t var slo vesa spo jený se zá jmene m „my“ ve
funkci předmět u. Vzhledem k t omu, že aut or t akto udržuje ko nt akt se
čt enáře m, uchýlila jse m se k hist or ickému prézent u na mno ha míst ech i
v překladu.
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Tenemos constancia de asentamientos de… (TO: 90) / Víme s jistotou, že …
(TP: 9)
…, la graf ía que nos t ransmite… (TO: 89) / …způsob graf ického zápi su, který
nám zprost ředkovává … (TP: 8)
Na někt er ých míst ech se mi však zdál vhodnější výr az neosobní.
…es muy poco lo que podemos vi slumbrar… (TO: 89) / …, toho lze odtušit jen
velmi málo. (TP: 8)
Problemat ické bylo t aké řešení následujíc í vět y, ve kt eré aut or u
slo vesa v inkluzívním plurálu vyjádř il i jeho podmět . Na t omt o míst ě jsem se
ro zhodla pro vynechání o noho podmět u.
…, nosotros sí creemos que la termi nología de Egeria tiene un sentido
preciso. (TO: 100) / Věříme však, že je Egeriina termi nologi e přesná, …
(TP: 20)
V souvis lo st i s kat egor ií č ísla st ojí za zmínku i o jedinělé př ípady, kd y
jsem míst o množného čís la použila čís lo jednot né, jež se mi zdálo v češt ině
vhodnějš í.
a) Estructuras f ormales (TO: 95) / a) Formální st ruktura (TP: 16)
Pokud jde o práci s gramat ickou kat egorií času, mo hu ji shr nout
následovně. Poměr ně čast ý hist or ický prézens jsem na vhodných míst ech
zacho vala, jindy jsem ho nahradila minulým časem.
Pero la t ransf ormación cultural que se opera en los primeros años… (TO: 90)
/ Avšak kulturní přeměna, jež probíhá během prvních let … (TP: 9)
Mucho más tarde, (…), exi sten comunidades judías f uertemente arraigadas…
(TO: 90) / Mnohem později, (…), již existoval y pevně zakořeněné ži dovské
obce. (TP: 10)
Čast o užívaný budoucí čas jsem ponechala u výrazů, kt eré podporují
orient aci v t ext u, popř. zobrazují vývo j autorova myšlení.
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El el capítul o correspondi ente t rataremos de su música durante est e período.
(TO: 91) / Hudbou tohoto období se budeme zabývat v přísl ušné kapit ole.
(TP: 11)
Naprot i t omu ve spo jeních, v nichž zvýrazňuje časo vou posloupnost
popisovaných hist or ických fakt ů, jse m ho vět šinou zaměnila za čas minulý.
V někt er ých př ípadech jse m k němu př ipo jila výr az „později“.
La vida de est as comunidades, (…), llegará a su esplendor… (TO: 91) / Život
těchto obcí, (…), dosáhl rozkvětu … (TP: 11)
Así quedará plasmado en los libros vi sigóticos… (TO: 100) / Takto byl kult
později vykreslen ve vi zigót ských knihách… (TP: 20)
Za

zmínku

st ojí

t aké

odst avce,

ve

kt er ých

aut or

užívá

slo ves

v imper fekt u, čímž je zdůrazněna opakovanost , pravidelno st uvedených dějů.
Protože jsem v někt er ých vět ách považovala za vhodně jší slo veso dokonavé,
t edy spíše jednorázové, rozhodla jsem se hned na začát ku odst avce př idat
výraz „vždy“, a nahradit t ak opakovanost pat rnou u výchozího t ext u.
El pueblo se reunía en el at rio interior y cantaba…. (TO: 100) / Lid se vždy
shromáždil na vnit řním nádvoří bazili ky, zpíval… (TP: 19)

4.3.1.2

Slovn ěd ruhová t ran spozice

V průběhu
t ranspozice.

překladu

jsem

t aké

využíva la

mo žnost í

gramat ick é

Jednalo se především o převod různých slo vních druhů

(předevš ím adjekt iv a podst at ných jmen) ve španělšt ině do s lo vesného ( v
někt er ých př ípadech t aké př edložko vého) t varu v češt ině, nicméně zde uvádí m
t aké opačný př íklad, kdy jsem míst o původního slo vesa v infinit ivu použila
podst at né jméno.
Pero muy poco o nada se puede concret ar, como no sea la pervi vencia de
f iestas paganas en el calendario cri stiano… (TO: 92) / Je toho však velmi
málo, ne-li vůbec nic, co l ze určit s přesností, kromě toho, že ve španěl ském
křesťanském kalendáři přetrvaly pohanské svát ky… (TP: 11)
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Existe, pues, una laguna import ante sobre la prácti ca litúrgico-musi cal
paleocri stiana anterior a la iglesia vi sigoda, … (TO: 92) / Tím pádem tedy
exist ují podstatná bílá mí sta v hi storii li turgicko-hudebních zvyků prvotní ho
křesťanst ví před vizi gótskou dobou, … (TP: 12)
Ef ectivamente, un obi spo del ot ro lado de los Pi rineos, San Cesáreo de Arlés,
reci bió del Papa Símaco en 514 la f acult ad de vigi lar l as igl esi as… (TO: 94)
/ Roku 514 skutečně obdržel Caesari us z Arles, bi skup z druhé st rany
Pyrenejí, od papeže Symmacha oprávnění k dozoru nad kostel y… (TP: 14)

4.3.2

Syntax
S ynt akt ické

změny

v mém

překladu

jsou

způsobeny

převážně

explicit ací, zpracováním pro španělšt inu t ypických po lo vět ných vazeb a
snahou o zacho vání koheze. Výchozí t ext je však dobře st rukt urován a proto
jsem do synt axe zasahovala jen z právě zmíněných důvo dů.

4.3.2.1

Polovětné vazby

Polo vět né vazby jsou ve španělšt ině velmi čast ým jevem. V češt ině se
zpravidla nahrazují souřadným či podřadným souvět ím, vět ným členem nebo
předložkou, resp. pádovou konco vkou. Polo vět né vazby př ekládaného t ext u
byly nejčast ěji t vořeny part icipiem a infinit ivem a já sem je do češt iny
vět šinou převáděla po mocí souřadného či podřadného souvět í, př ičemž jse m
se

snažila

zabránit

vzniku

kost rbat ých

souvět í,

což

je

př i

převodu

polo vět ných vazeb do češt iny jedním z hlavních nebezpečí.
Terminada la vigi lia al amanecer, empezaba el of icio matutino. (TO: 99) /
Poté, co za svítání skončila vi gilie, začaly ranní chvály. (TP: 19)
Terminado est e of icio, se realizaba una procesión a la Cruz, es deci r a la
iglesia quo estaba en el Gólgota, antes de dispersarse todo el mundo.
(TO: 99) / Po skončení tohoto obřadu vyšl o procesí ke Kří ži neboli ke kostelu,
jenž stával na Gol gotě, a poté se lid rozešel. (TP: 19)
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4.3.2.2

Aktuální členění větné

Někt eré úpravy, kt eré měly vliv na synt akt ickou st ránku mého překladu,
se t ýkaly t aké akt uálního členění vět ného. Snažila jsem se zacho vávat
objekt ivní pořádek slo v, sest avo vat vět y t ak, aby na je jich začát ku st álo t éma
a na konci r éma. Mým c ílem bylo nemást adresát a t akovým pořádkem slo v,
kt er ý je sice ve španělšt ině běžný, ale česk ý čt enář by ho pociťo val jako
inverzní. S nažila jse m se t aké zajist it jasné vzt ahy mezi jednot livými vět ami.
Otros detall es muy important es se deben al inf lujo de las iglesias af ricanas
latinas: las primeras versiones latinas de la Biblia, la f ormación y estil o, así
de las colectas u oraciones breve que acompañan a los salmos, como de…
(TO: 92) / Výsledkem vlivu af rických latinských cí rkví na hi spánskou liturgi i
jsou i další velmi důležité detaily – první latinské verze Bible, utváření a styl
jak kolekt a krát kých modliteb doprovázej ících žal my, tak i… (TP: 13)
Del sigl o IV es la sinagoga de Elche, con inscripciones en un mosai co del
pavimento, f echa que coincide con la del concilio de Elvi ra. (TO: 91) /
Synagoga v Elche s nápi sy v mozaice na podlaze pochází ze 4. století, v němž
se konal koncil v Elví ře. (TP: 10)

4.3.2.3

Exp licitace

Vzhledem ke skut ečnost em, kt eré jsem již uvedla v analýze výchozího
t ext u, jsem se občas uchýlila k explic it aci původního vyjádření, avšak je n
t am, kde jsem t o považo vala za nut né a se snahou o co nejmenší rozšíř ení
t ext u. Ze všech úprav t ohoto druhu je pat rná snaha o naprost é porozumění
adresát a. Na jednu st ranu se jedná o explic it aci implic it ních vzt ahů mez i
vět ami, kt eré jsem docílila především vkládáním spo jek, část ic a opakování m
slo v. Vzhledem k t omu, že aut or sám je v t omt o ohledu velmi explic it ní,
nebyly t yt o úpravy t ak čast é.
Otros detall es muy importantes se deben al inf lujo de las iglesias af ricanas
latinas: … (TO: 92) / Výsl edkem vli vu af rických latinských církví na
hispánskou liturgi i jsou i dal ší velmi důl ežité detaily… (TP: 13)
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Como

es

bien

sabido,

el

culto

cri stiano

no

f ue

en

sus

orígenes

sust ancial ment e disti nto del judío. (TO: 91) / Je dobře známo, že se
křesťanský kult ve svých počát cích nijak zásadně neli šil od kultu židovského.
(TP: 10)
Mucho más tarde, en los primeros años del siglo I V, en que se celebra el
concilio de Elvi ra (Granada), exist en

comunidades judías f uertement e

arraigadas, pues a los padres conciliares les preocupa la relaci ón que
mantienen con los cri stianos. Así, uno de los cánones prohí be… (TO: 90) /
Mnohem později, během první ch let 4. století, ve kt erém se konal konci l
v Elvíře (Granada), ji ž exi stoval y pevně zakořeněné židovské obce. O t om
svědčí znepokojení koncil ních ot ců z jej ich styků s křesťany, odrážející se
v některých z konci lních kánonů. Tak napříkl ad jeden z nich zakazoval …
(TP: 10)
Na druhou st ranu jsem na něko lika míst ech př idala doplňující infor mace
(pomocí př ívlast ků, vsuvek apod.) k někt erým vlast ním jménům, kt eré bylo
t řeba pro českého adresát a, defino vaného výše, specifiko vat . Toho jse m
docílila především vedlejš ími vět ami, př ívlast ky a ko nkret izačními vsuvkami.
San Ambrosio, en ef ecto, con un af án de propi ciar la mayor parti cipación de
los f ieles… (TO: 94) / Jak písemně dokládá svatý Augustin, zavedl toti ž svat ý
Ambrož (mil ánský bi skup) ve snaze podpořit co nej vyšší účast věří cích…
(TP: 14)
-

Zde jsem např íklad uvedla infor maci o tom, že byl svat ý Ambrož

milánsk ým biskupem, ihned na začát ku odst avce, a ne až na konci
odst avce následujíc ího, jak činí aut or originálu. Považovala jsem t o za
vhodné, vzhledem k t omu, že t akt o čt enář ihned pochopí, co má svat ý
Ambrož spo lečného s milánskou lit urgií, o kt eré se doposavad mluví.
Cont ra la opinión de A. Arce, nosotros sí que creemos que… (TO: 100) /
…což je v rozporu s názorem, jenž prezentoval Agustín Arce, autor kriti cké
edice a španěl ského překladu cestopi su. (TP: 20)
-

Tent o př íklad ilust ruje dvě překladat elské st rat egie, kt eré jse m

v souvis lost i s t outo problemat ikou apliko vala. Zapr vé se jedná o
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rozepsání křest ních jmen u všech osobnost í, kt eré aut or zmiňuje.
Nebylo

př íliš

slo žit é

t ato

jména

vypát rat ,

proto

je

v rámci

jednoznačnost i sdělení uvádím. Dále se zde objevuje krát ká poznámka
k osobnost i, již by česk ý čt enář ne musel nut ně znát , protože jde o
osobnost hispánského svět a.
Skut ečnost , že jsem pečlivě vybír ala, kde adicio nální infor maci uvedu a
kde t omu není t řeba, ukazuji na dalším př íkladu.
Ef ectivamente, G. Barof f io había descubierto brillantemente… (TO: 94) /
Ano, již dříve provedl Bonif acio G. Baroffio brilantní obj ev, … (TP: 15)
-

Zde pouze rozvádím jméno osobnost i, nicméně nepř idávám dalš í

infor mace, neboť se jedná o osobnost mezinárodně dobř e známou,
př inejmenším pro t y, kt eř í se alespoň základně or ient ují v dané
problemat ice.

Tak

vyplynu lo

z konzult ací

s

panem

St anislavem

Předotou, kt er ý spadá do t éto cílo vé skupiny.
Podobně se dělo i v př ípadě zeměpisných reálií. Tat o problemat ika se
již výrazně překr ývá s proble mat ikou lexikální, do synt axe t olik nezasahuje.
V někt er ých př ípadech jsem usoudila, že se jedná o skut ečnost nat o lik
známou, že není t řeba ji dále vysvět lovat . Jinde jse m však raději zvo lila
druhou možnost . Pro ilust raci uvádím opět dva opačné př ípady. Jedná se zde o
měst a Mér ida a Maó, z nichž měst o Mér ida považu ji za dost at ečně známé, a
naopak Maó, hlavní měst o Menorky, specifikuji. Nejedná se t ot iž o měst o pro
běžné Čechy t olik známé, ale př it o m je je ho spo jit ost s Menorkou důležit á pro
to, aby s i čt enář uvědo mil, proč je zmi ňováno v souvis lo st i se Severusem
z Menorky.
Así, por ej emplo, un f amoso epitaf io de M érida nos t rae la noticia… (TO: 90)
/ Tak napříkl ad zvěst uje jeden slavný epit af z Méridy… (TP: 9)
Ef ectivamente, un siglo más tarde, Severo de Menorca, nos relata en su carta
encícli ca, de 417, la buena armoní a exi stent e entre judíos y crist ianos en
Mahón, …(TO: 91) / O jedno stolet í později, roku 417, vypráví ve své
encyklice Severus z Menorky v souladu s touto domněnkou o harmoni ckých
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vztazích panují cích mezi Židy a křesťany v Maó, hlavním městě Menorky,…
(TP: 10)
Pokud jde o explic it aci vyvo lanou t ím, že je původní t ext adreso vá n
především španělským čt enářům, a cílo vý t ext oprot i t omu čt enářům českým,
uvádím následující př íklady překladat elských řešení, kt erá jse m musela
zvo lit .
El sentido exacto no aparece en las versi ones que conocemos, … (TO: 100) /
Ve známých španěl ských verzích cestopi su se však správný smysl neobjevuje,
… (TP: 20)
Vzhledem k to mu, že každá země má svůj křesťanský kalendář, bylo
nut né i v t omt o případě př ipo jit doplňujíc í adjekt ivum:
Pero muy poco o nada se puede concret ar, como no sea la pervi vencia de
f iestas paganas en el calendario crist iano, … (TO: 92) / Je toho však vel mi
málo, ne-li vůbec nic, co l ze určit s přesností, kromě toho, že ve španěl ském
křesťanském kalendáři přetrvaly pohanské svát ky… (TP: 11)

4.3.2.4

Sjednocení bibli ografických údajů a český ú zus

Původní t ext je ukončen bibliografií, kt erá je prokládána vět am i
předst avujícími každé z uvedených děl. Tent o prvek je zřejmým znake m
popular izačního t ext u, prot o jsem ho respekt ovala a ponechala ve své m
překladu.

Po měr ně

bibliografick ých

rozvit ou

údajů

jsem

synt akt ickou
však

st rukt uru

př izpůsobila

jednot livýc h
českému

úzu

upřednost ňujíc ímu no minální st yl. Aby nedošlo ke zt rát ě infor mací, kt erou
nesly někt eré vedlejš í vět y vložené do bibliografie, zpraco vala jsem je ve
zmiňo vaných úvodních vět ách k dílům. Verbální podobu t ěcht o úvodních vět
jsem opět respekt ovala a s cíle m sjednot it mou bibliogr afii jsem ji aplikovala
na všechny, i když v někt er ých or iginálních se slo veso neobjevuje. Grafická
podoba a veškeré další aspekt y t ýkající se sest avení česky psané bibliogr afie
se ř ídí akt uálním českým územ.
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Sobre el t eat ro ant iguo en la t radic ió n oral, véase:
F ER N Á N D EZ

D E LA

C U ES TA , I. «E l t eat ro lit úrgico romance a t ravés de sus

vest igios en la t radició n oral», ponencia en e l S impos io I nt ernacio na l sobr e
«La música para t eat ro en España», Cuenca, 1986, cuyas Act as se
publicaron en la Revista de Musi cología, 10, 1987. (TO: 104) /
O st arověkém d ivadle v úst ní t radici se píše v referát u př edneseném na
mezinárodním sympoziu o divadelní hudbě ve Španělsku, kt eré se konalo ve
měst ě Cuenca roku 1986:
F ER N Á N D EZ

D E LA

C U ES TA , I. E l t eat ro lit úrgico romance a t ravés de sus

vest igios en la t radició n oral. Revi sta de Musicología, 10, 1987. (TP: 25)

4.3.2.5
Za

Interpun kce
zmínku

st ojí

i

grafická

podoba

původních

vět ,

t edy

je jic h

int erpunkce. Ve španělšt ině po měr ně fr ekvent ovaný st ředník a dvo jt ečku jse m
nahrazo vala čárkou či po mlčkou, jak je zvykem v češt ině. Da lší mír né úpr avy
proběhly ve snaze jasně uspořádat sdělení – došlo t edy např íklad i na
dosazení závorek t am, kde v původním t ext u nebyly. Hranat é závorky a
španělské po mlčky používané pro vložené vět y jsem nahr adila podle českého
úzu závorkami kulat ými a běžnými po mlč kami. Také boční uvozovky, jež jsou
ve španělšt ině běžné, jsem nahrazo vala dle českého úzu dvo jit ými.
…«dicuntir ymni nec non et antiphonae, et f iunt orationes cata si nalos ymnos
uel antiphonas», debe t raducir se: … (T O: 100) / Proto by měl překl ad vět y
„dicunti r ymni nec non et antiphonae, et f iunt orationes cata singul os ymnos
uel antiphonas“ … (TP: 20)
Los cantos responsori ales muy adornados, con text o no sál mico, tienen en
Occidente una f uent e común, según decíamos: La liturgia galicana o la
hispáni ca. (TO: 100) / Jak jsme již zmínil i, na Západě pocházejí meli smatické
zpěvy s bohatou melodickou ozdobou a textem, který nebyl převzat z žalmu, ze
společného zdroje – liturgie gali kánské či hispánské. (TP: 17)
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4.4 Lexikální rovina
S ohledem na odborně popular izační st yl t ext u jsem se v celé m překladu
snaž ila užívat r yze česká slo va a po jmy, kt er ým v češt ině ko nkurují slo va
přejat á, ale t aké jsem se pot ýkala především s následujíc ími překladat elským i
problémy.
4.4.1 Terminologie
V originá lním t ext u se vyskyt uje po měrně velké mno žst ví po jmů
z oblast i lit urgie, dějin, t eologie a hudby. Vět šinu z nich aut or v t ext u
vysvět luje, což pot vrzu je odborně popularizační charakt er t ext u. Vzhledem ke
zmíněné t emat ice se v něm objevují t aké po jmy lat inské či z t ohoto jazyka
přejat é. S přihlédnut ím ke kořenům španělského jaz yka, k jeho př íbuznost i
s jazykem lat inským, je však zapot řebí nenechat se ho jnost í lat insky znějícíc h
slo v zmást , nepovažovat někt eré z t ěcht o výrazů za cizí t er míny a nezařadit
pot é mylně t ext do roviny čist ě odborných t ext ů.
I v češt ině jsou ve zmíněných t emat ických o blast ech běžně užíván y
výrazy přejat é z lat iny. Úskalí v t omt o př ípadě předst avuje především jejic h
pravopis. Vzhlede m k t omu, že neexist uje jednot ný názor na psanou podobu
mno ha z t ěcht o slo v, ř ídila jsem se př edevším názor y odborníků a t ěm i
nejdůvěr yhodnějš ími webovými st ránkami. Rozporuplná je např íklad sit uace
s po jmem „halel“ či „o fic ium“. S lo vo halel se čast o objevuje jak s malým, t ak
velkým počát ečním pís menem. Já jsem se zde rozhodla pro písmeno malé, t ak,
jak se používá na o ficiá lních webo vých st ránkách Federace židovských obc í
České republik y 1. Slovo ofic ium se zase objevuje s jedním i s dvěma „f“, a to
jakožto rovnocenný shodný po jem, jak uvádí i křesťanský magazín Revue
t heo fil 2. Proto jsem se rozhodla zko nzult ovat t ent o problém s křesťansk ým
knězem, s nímž js me se shodli na jedno m „f“. Jedná se t ot iž o pojem, kt er ý je
v češt ině ( v př íslušných kruzích) velmi čast o používán a ohýbán a proto je
nasnadě upř ednost nit t uto verzi př ed ver zí s dvěma „f“, jež zcela odpovídá
původnímu lat inskému po jmu. Podobné úvahy mě provázely celým t ext em,
zde však nemám prost or na to, abych se jim věno vala více.
1
2

www.fzo.cz
http://revue.theofil.cz/
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4.4.1.1

Grafi cké změny a velká počáteční pí smena

V souvis lo st i s t ermino logií je t řeba poukázat t aké na grafické změny,
kt eré jsem provedla u španělských a lat insk ých (popř. řeckých) výrazů.
Zejména lat inské po jmy se v or iginá lním t ext u objevují podle španělskýc h
pravidel v kurzívě, popř. v bočních uvozovkách. V češt ině pro vět šinu t ěcht o
výrazů exist ují výr azy přejat é č i české, proto jsem se ke kurzívě uchylo vala
pouze v př ípadech, kd y se jednalo o lat inské názvy zpěvů či o břadů, kt eré se
v češt ině t éměř neužíva jí. Je však nut no podot knout , že u vět šiny kurzívo u
psaných lat inských slo v ve výchozím t ext u se jedná o lat inské názvy zpěvů,
knih a dalších dě l, jde t edy o kult ur ní r eálie. Proto se jimi budu det ailně ji
zabývat v odpovídajíc ích odst avcích koment áře. Nyní pro ilust raci uvádí m
pouze jeden př íklad, kdy jsem lat inský, kurzívou psaný po jem nahr adila
česk ým, psaným základním řezem písma (t ent o příklad, st ejně jako někt eré
další, uvádím základním ř ezem pís ma a v uvozovkách, aby byl pat rný rozdí l
mezi o běma verzemi).
„Luego se r ezaban unas preces que concluían…“ (TO: 99) / Následovalo
něko lik př ímluv, jež končily…“ (TP: 19)
V t ext u se vyskyt lo něko lik po jmů, u kt er ých jsem s ohledem na česk ý
úzus zaměnila původní velké počát eční písmeno za malé či naopak.
Obviamente, el culto de las comunidades j udías de la Diáspora no podí a
revesti r… (TO:91) / Jak je zřejmé, kult obcí z diaspory nemohl dosahovat …
(TP: 10)

4.4.2 Reálie, vlastní jména a jejich grafi cká strán ka
Problemat ika reálií spadá jak do roviny synt akt ické, jak jsem již
vysvět lila výše, když jsem se zabývala explicit ací, t ak do roviny lexikální,
př ičemž obě roviny se v t omt o př ípadě někdy překr ýva jí. Zde bych pouze
cht ěla uvést něko lik př íkladů lexikálních a gr afických řešení španělsk ých či
lat insk ých názvů obřadů a dalš ích, především kult ur ních reálií. Pro vět šinu
z nich v češt ině exist uje běžně užívaný český název.
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„Ter minada la vig ilia al amanecer, empezaba el of icio matutino. (TO: 99) /
Pot é, co za svít ání sko nčila vig ilie, začaly ranní chvály. (TP: 19)
V př ípadě lat inských názvů někt er ých zpěvů jsem po nechala náze v
původní i kurzívu.
…la correspondencia de los t ext os ent re ant ífo nas y r espo nsor ios del o ficio
divino, el cant o del Vespertinum, pr imer a pieza musical con que co mient a e l
oficio de vísperas… (TO: 94) / …př íbuznost t ext ů mezi ant ifo nami a
responsor iálními

zpěvy

br eviář e,

zpěv

úvodního

hymnu

nešpor

zvan ý

Vespertinum,… (TP: 14)
Názvy knih a dalš ích lit erár ních děl jsem pro lepší or ient aci uváděla př i
jejich pr vní zmínce v překladu v nor má lním řezu pís ma a v uvozovkách, pot é
jsem uvozovky již vynechávala.
„S e ha conser vado en la t radició n oral hast a que dichos recit at ivos se
escr ibieron en el Liber omnium of f erentium, que es el equiva lent e mozárabe
del Ordo Mi ssae del misal ro mano. En est e mismo Liber omnium of f erentium
exist e…“ (TO: 97) / „… přežíva l v úst ní lido vé t radici do t é doby, než byly
zmíněné recit at ivy zapsány do „Liber omnium o ffer ent ium“, mozarabského
ekvivalent u „Ordo Missae“ ř ímského misálu. Právě v t omt o Liber omnium
offerent ium se nachází…“ (TP: 17)
Za zmínku t aké st ojí výr az „lo s S iet e Varones Apost ólico s“, kt er ý
v češt ině nemá ekvivalent ( neznají ho češt í odborníci, kněží, ani nebyl k dat u
19. 3. 2011 k nalezení na int er net u), ačko li lze najít odpovídající výr az y
ve francouzšt ině, angličt ině i němčině. Zvo lila jsem t edy var iant u vlast ního
překladu, jenž zní „S edm apošt o lských mužů“. Jejich jména jsem uvedla
lat insk y a změnila jejich pořadí. Jedině t ak se t ot iž dají do hledat na českých
webových st ránkách.
Podobným problé mem byl překlad názvu pohanských slavno st í zvanýc h
ve španělšt ině „Adonias“. V češt ině js em ke dni 19. 3. 2011 nenalezla
odpovídajíc í jednoslo vný výr az. Vzhledem k t omu, že však původní výr az
není znám ani běžnému Španělo vi, rozhodla jsem se v překladu pro opis,
kt er ý navíc dle mého názoru pomáhá lépe pochopit celý smysl výpovědi.
43

V opisu t ot iž char akt er izuji slavnost i jakožto pohanské, čímž je jasně dána
souvis lo st jejich zmínky s předešlými t vrzeními.
Pero muy poco o nada se puede concret ar, como no sea la pervi vencia de
f iestas paganas en el calendario cri sti ano, por ej emplo, la f iesta de las
santas Justa y Ruf ina, cuyo marti rio est á relacionado en su Pasionario con
las Adonias, …(TO: 92) / Je toho však velmi málo, ne-li vůbec ni c, co lze
určit s přesností, kromě t oho, že ve španěl ském

křesťanském kalendáři

přet rval y pohanské svát ky (napříkl ad svátek sv. Just y a Ruf iny, jejichž
umučení je v jejich pasionál u spojeno s pohanskými slavnostmi na počest
Venu še a Adoni se) … (TP: 11)
Pokud jde o vlast ní jména, již jsem se jim dost i věnovala v odst avcích o
explicit aci. Zde chci pouze uvést fakt , že jsem jejich české ekvivalent y
vyhledávala jak na int er net u, kde jsem se ř ídila jen t ěmi nejdůvěr yhodnějš ím i
a akt uálními odkazy, ale t aké předevš ím v odborných publikacích, slo vníc íc h
svět ců apod., kt eré uvádím v bibliografii. Jednalo se převážně o vlast ní jména
osob a vlast ní jména zeměpisná – akt uální či hist or ická.
…pues f alta la descripción del viaje desde España hasta Constantinopla, así
como su experiencia en ot ros lugares que vi sitó f uera de Palestina:
Capadocia, Bitinia, la Tebai da, etcétera. (TO: 97) / …chybí jak popis cesty ze
Španěl ska do Konstanti nopole, tak i j ejí zážit ky z ostatní ch mí st kromě
Palestiny, která navští vila (Kappadoci e, Bithýnie, Tebaida atd.). (TP: 18)

4.4.3 Synonyma
Ve

výchoz ím t ext u

jsem

se pot ýkala

s něko lika

výrazy,

jejichž

syno nymit u bylo nut né si ověř it . Jedná se především o dvě dvo jice: výr az y
lit urgie/kult a o fic ium/obřad. S hr nout veškeré lit urgické úko ny pod po jme m
„křesťanský kult “ se mi zpr vu zdálo mír ně pejorat ivní. Byla jsem však
vyvedena z omylu kněze m, kt er ý mi pot vrdil rovnocennost obou po jmů.
Podobným způsobem jsem si ověř ila i druhou dvo jici uvedených výrazů. Obě
zjišt ění mi umožnila pest řejší vyjadřování, jež je pat rné i u or iginálního
t ext u.
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4.4.4. Mnohovýznamová slova
Př i překladu jsem se set kala s něko lika mno ho významo vými slo vy, u
nichž jsem musela zvo lit správný a jednoznačný ekviva lent v češt ině. Jednalo
se zapr vé o slo va, jejichž pravý smys l nebylo t ěžké odhalit . Mezi ně pat ř í
např íklad

španělské

„pr imit ivo",

kt eré

lze

do

češt iny

přelo žit

jako

„pr imit ivní“ či „původní“, „pr vot ní“. Vzhledem k negat ivním konot acím,
kt eré první var iant a vyvo lává, a k ust álenost i obrat u „pr vot ní křesťanst ví“,
„prvot ní cír kev“, byla vo lba snadná. Podobně t omu bylo u spo jení „element os
indígenas“, jež nabízí překlad jako „indiánské“ či „do morodé prvky“.
Vzhledem k dávné době, kt erá je v př ís lušném odst avci popisována (k
objevení Amer ik y došlo až mno hem později) je vo lba správného ekviva lent u
opět jasná. Je však t aké t řeba zmínit jeden výraz, kt er ý vyžado val důkladně jš í
analýzu

–

„mimo s“.

s pohanskými,

Tent o

obscénními

výraz

zpěvy,

se

t anci

v t ext u
a

gest y,

vyskyt uje
jež

ve

ve

spo jení

španělskýc h

slavnost ech přet rvávaly po dlo uhou dobu po nást upu kř esťanst ví. Na pr vn í
pohled by se t edy dalo t oto slovo pochopit jako „mimika“, t edy „gest a“, jak
udávají běžné, méně důvěr yhodné slo vníky. Já jsem se však rozhodla pro jin ý
význam,

kt er ý lze

najít

ve

výkladovém s lo vníku Španělské králo vské

akademie. Jedná se o slo vo „fraška“, kt eré podle mého názoru nejlépe zapadá
do kont ext u, jelikož je defino váno jako „mezi Řeky a Římany, fraška,
lehko mys lné, vět šinou o bscénní divadelní předst avení ko nané o svát cích“.
Velmi podobnou int erpret aci podává i „Diccio nar io del uso del españo l“ Mar í i
Mo linero vé (MOLINER: 1991).
El texto se ref iere, pues, a danzas y cantos obscenos, los cuales deben
relacionarse, sin duda, con los mi mos y danzas paganos del f inal del imperio
romano. (TO: 103) / Tento text tedy poukazuje na obscénní tance a zpěvy, jež
mají jistě spojitost s pohanskými f raškami a tanci za konce římského impéria.
(TP: 23)
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4.5 Stylistika a výstavba textu
Zásadní skut ečnost í př i práci s překladem byly jednot livé výs ledk y
překladat elské analýz y výchozího t ext u, podle nichž jsem zařadila t ext do
odborně popular izačního st ylu. To mut o zjišt ění jsem se snažila podř ídit již
popsanou synt ax, dále však samo zřejmě t aké výběr slo v, st yl vyjadřování a
ost at ní žánro vě- st ylist ické charakt er ist iky. Kro mě t oho jsem se t aké pot ýkala
s následujíc ími problémy.

4.5.1 Modulace a niveli zace básni ckých p rvků
Modulace, funkční subst it uce výrazu, kter ý vyjadřuje v obou jaz ycíc h
to samé, avšak odpovídá jiné mu pohledu na danou skut ečnost či odlišné
sémant ice v závis lost i na rozdílnost i obo u kult ur, byl v mém př ekladu t éměř
výjimečným jevem. Přest o zde uvádím jeden př íklad, jenž si dle mého názoru
zaslouží zmínku.
Si algún día llegan a conocerse, qui zá se habrá abi erto el camino para
descubri r sus orígenes y desvelar el paisaje tan oscuro con que se nos
presenta la hi storia de la música en … (TO: 89) /
Jestli že se j e j ednoho dne podaří rozluštit, možná se t ím ot evře cest a
k objevení j ejich kořenů a vyplnění bíl ých míst v hi storii hudby během…
(TP: 8)
V něko lika má lo př ípadech jsem se t aké uchýlila k nivelizac i, t ed y
neut ralizaci původního sdělení, kdy jsem ubr ala na expresivit ě or iginálu.
Původní t ext básnickými výrazy neoplývá. Vzhledem k t omu, že však češt ina
všeobecně užívá básnických výrazů méně čast o než španě lšt ina, zvo lila jse m
na někt er ých míst ech, kde se dle mého názoru české sdělení bez básnického
výrazu obešlo, neut rální výr az.

V následujícím př íkladu se mi např íklad

nezdál pro český t ext vhodný výraz „semínko“ či „klíček“ ( španělsk y
„semilla“). Ani neut ralizace však nepat ř í k hlavním bodům mé pr áce na
překladu.
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Sin embargo, debemos preci sar que el culto y su música tan perf ectament e
f ormados y estructurados en la época visigótica no nació de manera
homogénea de una mi sma semill a. (TO: 91) /
Nicméně

je

nutno

podotknout,

že

zrod

tak

dokonale

utvořeného

a

strukturovaného kult u a jeho hudby ve vizigótské době neproběhl homogenní m
způsobem na zákl adě jediného zdroj e. (TP: 11)

4.5.2 Intertextualita
Jak jsem již podot kla v analýze or iginálu, je t ext bohat ý na odkazy a
cit ace jiných děl, dopisů a dalš ích t ext ových dokument ů, což je v souladu
s jeho odborným char akt erem – aut or navazuje na st arší poznat ky, uvád í
mno ho konkrét ních př ík ladů, písemných dokladů a obsáhlou bibliografii, ab y
čt enář i po mo hl ut voř it si lepší předst avu o probírané t emat ice a zárove ň
podložil svou argument aci. Již jsem popsala grafické úpravy lat inských c it ac í
a úpravy bibliografické. K bibliografii or iginá lního t ext u je t řeba dodat , že
k dat u 19. 3. 2011 jsem nenalezla infor mace o překladu žádného z uvedenýc h
děl do češt iny. Především zde však chc i zmínit t ř i př ípady práce s delš ími
úr yvk y, kt eré aut or výchozího t ext u cit uje. Jedná se o něko lik vět převzat ých
ze španělského překladu cest opisu „It inerar ium Eger iae“, něko lik ver šů
z básně o svat ém Ro manovi z knihy „P er ist ephano n“, přebásněných do
španělšt iny a úr yvek z 23. kánonu t řet ího toledského ko ncilu. Pokud jde o
cest opis, cit ovaný úr yvek jsem v češt ině našla na webových st ránkác h
magazínu Revue t heo fil a s malými úpr avami jsem ho, s laskavým svo lením
redakce, převzala. Úpr avy se t ýkaly mír ných odchylek od t ext u španělského,
kt erému jsem samozřejmě cht ěla být co nejvěr nější. Cit ované verše se m i
v češt ině nepodař ilo ke dni 19. 3. 2011 vyhledat , proto jsem je, s po mocí Doc.
PhDr. Miloslava Uličného, přebásnila sama. St ejně t omu bylo i s překlade m
koncilních ust ano vení, kt eré však nebyly psány básnickým jazykem a proto
byla práce s t ímt o úr yvkem o poznání jednodušší než zmiňo vané přebásnění.
Důležit é bylo t aké zpraco vání t ř í určit ých biblio grafických odkazů
uvnit ř t ext u. Jedná se o odkaz na Bibli, na již zmiňo vaný cest opis pout nice
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Eger ie a na dílo „Per ist ephanon“ básníka Prudent ia. U žádného z t ěcht o
odkazů aut or v závorce neuvádí bibliogr afické úda je. Pokud jde o odkaz na
Bibli, předpokláda la jsem, že by se číslo vání nemě lo liš it ani v českýc h
překladech, což se mi po nahlédnut í do něko lika různých var iant Bible
pot vrdilo. Proto jsem odkaz pouze upravila podle českého úzu.
El propósito de San Pablo de veni r a España, manif est ado en su carta a los
romanos (15, 24; 15, 28), … (TO: 90) / Vzhledem k tomu, že měl svatý Pavel
v úmysl u navštívit Španěl sko, jak je patrné z jeho li stu Římanům (Ří m
15,24.28), … (TP: 9)
Zbylé dva cit o vané úr yvky se s nejvyšší pravděpodobnost í vzt ahu j í
k dílům uvedeným v bibliografii ke kapitole, pro to jsem k cit acím př ipo jila
pat řičně upravené bibliografické odkazy.
Así, la f rase que vemos en 24, 8, y est á repetida en 24, 1: «dicuntir ymni nec
non et antiphonae, et f iunt orationes cat a singulos ymnos uel antiphonas»,
debe traduci rse:… (TO: 100) / Proto by měl překlad věty „dicuntir ymni nec
non et antiphonae, et f iunt orationes cata singulos ymnos uel antiphonas“
(ARCE: 1980, 24, 8; 24, 1) znít následovně:… (TP: 20)
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5.

ZÁVĚR
Jak st ojí na samot né zadní obálce knihy, z kt eré překládaná kapit o la

pochází, je jejím adresát em široká laická i odborná veřejno st . Tomut o fakt u,
jemuž je př izpůso ben výchozí t ext , jsem se snažila analogicky př izpůso bit i
t ext překladu. Hlavním c ílem t edy bylo vyt voř it funkčně ekviva lent ní t ext ,
kt er ý by v české m prost řed í plnil st ejnou funkci jako původní t ext v prost ředí
španělském. Pracovala jsem na zachování žánrově-st ylist ických norem, jež se
projevují především v o blast i synt axe a lexika a jsou charakt er ist ické pro
odborně popular izační st yl, což se mi podař ilo, aniž by výs ledný t ext ut rpěl
značnější rozšíření. Také jsem usilo vala o adekvát ní převod všech osobit ýc h
prvků t ext u, např íklad st ylu, ve kt erém je zpraco vaná bibliografie a z nějž je
pat rná snaha o kont akt s adresát em. Př ípravná část (st ylist ická analýza t ext u,
konzult ace a další způso by vyhledávání a ověřování infor mací), kt erá
předcházela

samot nému

procesu

překladu,

byla

vzhledem

k vysoké

nasycenost i výchozího t ext u reáliemi, odkazy a cit acemi velmi náročná, st ejně
jako

zapraco vání

získaných

infor mací

do

překladu

s př ihlédnut ím

k rozdílnému, t edy českému adresát ovi. Pot ýkala jsem se t aké s překlade m
básnických úr yvků – má práce byla t edy velmi pest rá a mno hé jsem se př i ní
naučila. Věř ím, že se mi podař ilo vyt voř it přehledný a srozumit elný t ext a že
došlo k řádnému převodu invar iant u originálního t ext u.
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