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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí – z překladu dvou kapitol francouzské pub-

likace s názvem L’épopée du jazz. Du blues au bop a z komentáře překladu.  Výchozí text 

podává populárně-naučnou formou dějiny jazzové hudby. Překlad sestává z první kapitoly 

publikace, jež pojednává o počátcích jazzu, a z páté kapitoly o stylu zvaném bop. V komentáři 

je zvolený text analyzován z hlediska textových a kontextových faktorů a jsou uváděny kon-

krétní překladatelské problémy a jejich řešení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, 

překladatelské posuny, jazz, hudební terminologie. 

 

 

 

ABSTRACT 

The Bachelor thesis consists of two main parts – the first one is a translation of two chapters 

from a French publication called L’épopée du jazz. Du blues au bop, the second one presents 

a commentary of the translation. The source text ranks among popular science books dealing 

with the history of jazz music. The translation comprises the first and the fifth chapter of the 

source text describing the origins of jazz music and the style called bop. In the commentary, 

the source text is analysed from the textual and contextual point of view, and diverse pro-

blems of translation and their solutions are examined. 

 

KEY WORDS: commented translation, translation analysis, problems of translation, translati-

on shifts, jazz, musical terminology. 
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I. Překlad 

 
EPOPEJ JAZZU. OD BLUES PO BOP 

 

PRVNÍ KAPITOLA 

ZPĚVY TRPÍCÍHO LIDU 

 

Od 17. století byli černošští otroci převáženi ze západní Afriky do Ameriky, kde je čekal kru-

tý osud. Rozbíjení kmenů a rodin, zakazování zvyků a hudby pro ně znamenalo ztrátu vlastní 

identity. Zbylo jim jen zabarvení jejich hlasu a tmavá pleť k tomu, aby znovu pocítili národní 

sounáležitost a nalezli ztracenou duši.  

 

 [Postranní odstavec, s. 13] 

Tanec domorodců v Senegambii (vpravo) a vyhlášení rovnoprávnosti černochů (vlevo). Obě 

zobrazené scény od sebe dělí dvě století otroctví, jež se nesla ve znamení prvních zpěvů ame-

rických černochů. 

 

Jamestown, Virginie, 1619. V Severní Americe se vyloďují první afričtí černoši. Jejich posta-

vení, srovnatelné s postavením nájemního služebnictva, se ještě nejeví tak nemilosrdné 

v porovnání s tím, jaké čeká miliony otroků, jež se vydají na stejnou cestu během následují-

cích více než dvou století. Na severu Spojených států převážily osvícenské myšlenky a po 

vyhlášení nezávislosti se zde držení otroků stalo nelegálním. Avšak státy Jihu pracovní sílu 

potřebovaly a celou svou ekonomiku, jež se z velké části orientovala na pěstování bavlny, 

založily na otroctví. Černošští obyvatelé Afriky byli násilím odvlékáni na loď a převáženi 

v nelidských podmínkách, které pro mnohé znamenaly smrt. Přeživší byli od sebe následně 

odtrženi na trzích s otroky. Aby černošští otroci znovu nalezli svou vlastní kulturu, nezbývalo 

jim než si osvojit a přetvořit podle vlastních potřeb tu, kterou viděli u svých pánů evropského 
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původu. Tímto způsobem dali vzniknout významné hudební tradici, která znamenala radikální 

zlom v kulturním modelu západního světa a zásadním způsobem ovlivnila celé 20. století. 

Jazz jako vrcholný projev hudební tvorby amerických černochů začal ovlivňovat a inspirovat 

celý svět a stal se univerzálním prostředkem vyjádření. Ačkoli nachází výraz v tvorbě převáž-

ně instrumentální, nezapře svůj původ ve zvoláních a popěvcích linoucích se z plantáží 

starého Jihu. 

 

[Postranní odstavec, s. 15] 

Při převozu otroků byl velkým problémem nedostatek prostoru. Otrokáři je „nakládali“ do 

podpalubí jednoho vedle druhého, a afričtí černoši tak trávili cestu v těsné fyzické blízkosti 

a v nehygienických podmínkách. Proto také při těchto plavbách jen vzácně klesala úmrtnost 

otroků pod deset procent. 

 

Černošští otroci byli vytrženi ze své dávné kulturní tradice, začínají však tvořit nové 

písně v rytmu své práce 

Po dlouhá tři staletí mezi vyloděním prvních Afričanů a zrozením opravdového jazzu jako by 

černošská hudba spala hlubokým spánkem. Otrokáři Afričanům bránili v jakékoli kulturní 

činnosti. Vytrvale zabavovali nebo ničili ojedinělé hudební nástroje, které si černoši vytvořili, 

či dokonce přivezli ze západní Afriky. Rozdělovali rodiny, rozbíjeli etnika, zakazovali užívání 

afrických jazyků, udržování afrických zvyků a náboženství. V porovnání se situací černochů 

v Karibiku nebo v Latinské Americe byla zde naděje na přežití kulturních tradic jen velmi 

malá.  

Přesto se řada pozorovatelů, kterých zejména od 19. století neustále přibývalo, zmiňuje 

o vokálních projevech doprovázejících práci otroků. Jelikož byli otroci při práci rozptýleni po 

polích, dorozumívali se mezi sebou pomocí zvolání na pomezí mluvené řeči a zpěvu. Dodnes 

se podobný zvyk udržuje na americkém venkově a na pouličních farmářských trzích ve stá-

tech Jihu. Tyto projevy, tak zvané field hollers (doslova polní výkřiky, u nás jsou obdobou 

lidové halekačky), zaujaly dobové svědky svou velmi výraznou rytmizací, klouzavými melo-

dickými postupy, rychlými přechody z hrudního do hlavového rejstříku a zvláštním 

zabarvením černošského hlasu. Rytmus, který v afrických kulturách hraje zásadní roli, našel 
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významné uplatnění v pracovních písních, tak zvaných work songs, které rytmizovaly kolek-

tivní práce. Tyto písně naopak otrokáři podporovali, neboť měly příznivý vliv na pracovní 

výkon a sloužily k udržení pracovní kázně dělníků. Ostatně i po zrušení otroctví měly pracov-

ní písně stále uplatnění; ještě donedávna se využívaly při práci na staveništích, při důlní těžbě, 

při stavbě železnic nebo v trestaneckých pracovních táborech. 

 

Od 18. století se stovky černochů setkávají při oslavách Letnic 

Ve státech Severu, které později jako první uznaly svobodu černošských otroků, probíhala 

slavnostní shromáždění nazývaná Pinksters (název je odvozen od dánského slova Pinksteren, 

které označuje církevní Svatodušní svátky neboli Letnice). Účastníci se tancem v rytmu bi-

cích nástrojů, které se v mnohém podobaly původním africkým bubnům, uváděli až do stavu 

transu. Na Jihu však tento příliš zjevný odkaz k africkým rituálům povolilo jen město New 

Orleans.  

 

[Postranní odstavec, s. 17] 

Na protější stránce inzerce prodeje otroků. Na fotografii dole dělníci při stavbě železnice. I po 

zrušení otroctví černoši dál rytmizovali svou práci různými popěvky. V jednom z nich se zpí-

valo: „Ain’t it hard, ain’t it hard, ain’t it hard to be a nigger, nigger, nigger? For you can’t get 

yo‘ money when it’s due.“ (Není to težký, když seš negr? Nedostaneš prachy, pro který jsi 

dřel.) 

 

Pozorovatelům činilo obvykle potíže podávat zprávy o těchto událostech a jejich svědectví 

jsou značně vágní. Nicméně právě svými nesnázemi při popisu a notovém záznamu černoš-

ských praktik nám odhalují konstanty afroamerické hudby, které přetrvaly až do dnešní doby. 

Jedná se o volnou rytmickou realizaci na pozadí pravidelné pulzace, o proměny v barvě a ko-

lísání ve výšce hlasu, jež mají svůj původ v afrických stupnicích, a o spontánní variace. Tyto 

základní hodnoty doplňme ještě o charakteristický černošský hlas, sepětí umělecké tvorby 

s každodenním životem a zálibu v kolektivní tvorbě. 
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Černošští otroci přišli o své kořeny i bohy, avšak díky církvím znovu nalézají své místo 

Otrokáři nebyli zpočátku nakloněni evangelizaci otroků, neboť křesťan nemůže být držen 

v otroctví. Překážku, již tato křesťanská zásada představovala, odstranil v roce 1727 londýn-

ský biskup. Potřeba vštěpovat morální principy velké části obyvatelstva, která by se mohla 

vzbouřit, a paternalistický přístup vlastnických tříd k otrokům daly příležitost k misijní práci 

různých církví. Ty téměř všechny, s výjimkou několika menšinových sekt, obdivova-

ly oddanost černošských otroků. Tehdy otroci navštěvovali kostely bělochů, a to až do té 

doby, než se v reakci na protiotrokářské myšlenky, přicházející ze států Severu, začala zavá-

dět segregace.  

Tím, že získali černoši nezávislost v náboženství, nalezli také první oblast, kde se mohou 

svobodně vyjádřit a převzít zodpovědnost. Evangelizace černošských otroků se ujímali pře-

vážně metodisté a baptisté. Ti viděli v ryzí náboženské víře utlačovaných tříd východisko 

k probuzení náboženského svědomí také u bohatých majitelů plantáží, jejichž velkopanské 

chování je znepokojovalo. Tyto církve navíc po rozchodu s kalvinismem a jeho učením 

o predestinaci začaly věřit, že díky svobodné vůli může dojít spásy na onom světě duše kaž-

dého člověka. Přijetí víry a modlitby se odehrávaly v extatických duševních stavech 

a překonání těchto stavů věřící prožívali jako přijetí božího odpuštění. 

Černošské obyvatelstvo tak našlo svou vlastní teologii, která dávala naději v jejich nešťastné 

životní situaci a jejíž neformální způsob vyznání vycházel z africké tradice. Liturgii přizpůso-

bovali svým zvyklostem a emocím. Svou živelnou náboženskou zanícenost nechávali volně 

projevit během exaltovaných kázání, improvizovaného střídavého zpěvu, kolektivních chva-

lozpěvů a ve stavech náboženského vytržení.  

 

[Postranní odstavec, s. 18–19] 

Na obrázku kakaovníková plantáž. Na jedné z takových plantáží uslyšel americký novinář 

Frederick Olmsted holler a popsal ho takto: „Náhle vydal jeden z černochů zvuk, jaký jsem 

ještě nikdy neslyšel; dlouhý hlasitý muzikální zvuk, který stoupal a padal a zlomil se do falze-

tu; jeho hlas zvonil lesem v čistém, mrazivém nočním vzduchu jak výzva polnice. Když 

skončil, ujal se melodie jiný a pak několik zpěváků ve sboru...“ (Frederick Olmsted, Journey 

in the Seabord Slave States, 1856. Přeložil L. Dorůžka a J. Škvorecký, Tvář jazzu, 1966.) 
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Černoši přetvářejí bělošskou protestantskou hudbu a vzniká černošský spirituál 

Zpočátku černošské obyvatelstvo přebíralo v nezměněné podobě bělošský liturgický reper-

toár, především metodistické chvalozpěvy anglického pastora Johna Wesleyho. Četné 

kontakty mezi bělošským a černošským obyvatelstvem se ještě znásobily během „nábožen-

ského probuzení“ (awakening). Tak bývá označováno hnutí, které koncem 18. století dosáhlo 

obrovského významu v komunitě amerických protestantů.  

Postupně však američtí černoši do bělošského náboženského repertoáru vnášeli vlastní svět-

ské zvyklosti. Náboženská a světská tvorba tak začala sdílet určité prvky jak na úrovni 

hudební, tak na úrovni textů. Mezi černošskými otroky dosáhly záhy největšího ohlasu pasáže 

ze Starého zákona, které vyprávěly o vyhoštěném izraelském lidu.  Země zaslíbená, Jordán 

a další biblické motivy pro ně nabývaly nového významu spjatého s jejich touhou po svobodě. 

Původní významy těchto motivů v biblických verších nahradila v černošských mystických 

představách severní města, Kanada a řeka Mississippi, tehdy hlavní dopravní cesta spojující 

Sever s Jihem. 

Tak vznikly zpívané modlitby zvané spirituály. Bývaly doprovázeny rituálním tancem, jehož 

nejčastější formou se stal tak zvaný ring shout  (doslova „pokřikující kruh“). Účastníci se otá-

čeli šouravým krokem v kruhu a současně tak zvaný shouter (předzpěvák), což mohl být 

jednotlivec nebo celá skupina, předzpíval část spirituálu a následně se k němu připojil celý 

sbor přítomných. V tom všem byly patrné některé prvky bělošské církevní hudby, například 

tak zvaná responsoriální forma (tj. střídavý zpěv, při kterém sbor věřících odpovídá na 

předzpěv sloužícího kněze), dále repertoár protestantských chvalozpěvů a v neposlední řadě 

evropská harmonizace. 

Nejpříznačnější se pro spirituál stala zejména závěrečná figura. Shodnou používali už Evro-

pané ve svých chvalozpěvech pro harmonizaci závěrečné formule Amen. Figura se skládala 

ze sledu dvou akordů, F dur a C dur, a dodnes se objevuje v neduchovní hudbě vzešlé ze spi-

rituálu. Avšak černošské spirituály se postupně vzdalovaly své původní podobě spjaté 

s evropskou tradicí. Při střídavém zpěvu byl ponechán prostor improvizaci, čímž se do něj 

začaly vnášet africké prvky; ve zpěvu se nově uplatňovala rytmická pulzace v synkopách; 

harmonická složka se přizpůsobovala africkým melodiím.  
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[Postranní odstavce, s. 20, 21] 

V Anglii v 18. století sehrál významnou roli pro znovuoživení protestantské víry pastor John 

Wesley, který kázal metodistické učení před velkými shromážděními. Ve Spojených státech 

se jím inspirovali v době „druhého velkého probuzení“ (second awakening) k pořádání tábo-

rových shromáždění, tak zvaných revival meetings nebo camp meetings (na obrázku dole). Při 

nich se po několik nocí shromažďovaly stovky věřících v lese nebo na polích a za svitu tábo-

rových ohňů zpívali a poslouchali exaltované modlitby uvádějící až do transu. Černošští 

věřící pořádali své vlastní tábory v sousedství bělošských. 

Karikatura z června roku 1893 s názvem „Moderní filantropie“ reaguje na osvobození otroků 

na Antilách. V době otroctví držel nad otrokem „ochrannou ruku“ jeho pán, avšak jakmile 

otroci dosáhli svobody, bělošská společnost je vyloučila. Začaly se zavádět segregační zákony 

označované souhrnně jako zákony Jima Crowa, podle posměšné písně stejného názvu 

o bodrém černošském prosťáčkovi.  

 

Z černošského spirituálu se rodí gospel – významný inspirační zdroj populární hudby 

20. století 

Po osvobození otroků na konci 19. století se několik pěveckých uskupení amerických černo-

chů pokouší upravit spirituál pro koncertní přednes. Přidržují se tradičního církevního 

repertoáru, ale spirituály často „uhlazují“, aby se zavděčili vkusu bělošského publika. Tak se 

roku 1871 vydává na své první turné sbor Fisk Jubilee Singers z Fisk University, jedné 

z prvních černošských univerzit, které vznikají po zrušení otroctví. Tyto úpravy však ještě 

neznamenají zánik původního spirituálu. Naopak je dokonce znovuoživována jeho tradice 

prostřednictvím nově posvěcených církví, zejména díky církvi s názvem Church of God 

in Christ, která vznikla roku 1895. O něco později ve spirituálu nachází hlavní inspirační 

zdroj nová forma duchovního zpěvu černošského obyvatelstva – gospel song (evangelická 

píseň). Od dvacátých let se gospelem proslavili nejvýznamnější kazatelé a zpěváci. V průběhu 

20. století se neustále střídá období popularity spirituálu, který je určen výhradně ke zpěvu 

v kostele, a gospelu, jenž se stává koncertní záležitostí. Gospel významně ovlivnil lidovou 

tvorbu americké černošské populace a v padesátých letech dal vzniknout novému žánru, ten-

tokrát již zcela světskému, s názvem soul (duše). 
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[Postranní odstavec, s. 22] 

„Jedna otrokyně mi řekla: ‚Víc než jakoukoli jinou píseň mám ráda Poor Rosy, ale tu zazpívá 

dobře jen člověk s velkým srdcem a neklidnou duší.‘“ (Charlotte Fortenová, A Free Negro in 

a Slave Era, 1981) Dole malba z roku 1870 s názvem The song of Mary Blave. 

 

Černoši zpívají bělošské lidové balady v „blue tónech“ 

Spirituál je sborový zpěv, šlo tedy o kolektivní projev. Potřeba individuálního vyjádření vedla 

ke vzniku nového žánru - blues. Snad již od dob otroctví zaznívaly po večerech z černošských 

chatrčí ukolébavky a monotónní melodie, pozůstatky afrických zvyků. Velice rychle se však 

začaly mísit s venkovským folklórem evropského původu. Tyto zpěvy se pak rozšiřovaly po 

občanské válce, která zapříčinila rozpad velkostatků, a černošská komunita se proto vydala 

hledat nové zaměstnání jinam.  

Americká lidová balada vyprávěla o lásce, o každodenním životě a zpravovala 

o pozoruhodných událostech. Černošští zpěváci ji pojali po svém a obohatili ji o příznačné 

rysy svých pracovních písní, kterými byla živelnost plynoucí z jejich drsného zabarvení hlasu 

a z frázování a důraz na tempo jednotlivých frází před pravidelnou formou. Ta mohla v tak 

zvaných talking blues („mluvená blues“) dokonce plně ustoupit ve prospěch improvizovaných 

textů, napůl recitovaných, napůl zpívaných, které se odvíjely na pozadí jednoduché pulzace, 

často i nepravidelné. To vše muselo jistě ztěžovat práci pozorovatelům, jejichž svědectví se 

nám dochovala.  

Největší problém pro ně představoval popis melodické intonace amerických černochů. Zpě-

vák afrického původu se totiž nedržel tónových výšek, jaké známe z evropských 

„temperovaných“ tónin, což se projevovalo zejména na třetím a sedmém stupni (tedy napří-

klad v C dur na tónech e a h). Tón e se v jeho provedení blížil spíše es, neurčitě kolísal mezi 

oběma a sklouzával z jednoho na druhý. Tímto způsobem zaváděl do durové tóniny tóny, kte-

ré jsou vlastní tónině mollové. Malou tercii (tón es) zpíval, i když v jeho kytarovém 

doprovodu zněl durový akord s tónem e. Tyto „rušivé“ tóny, nazývané blue notes (blue tóny, 

doslova „modré tóny“), vnášely do durové tóniny melancholii typickou pro mollovou tóninu 

a akordy ztrácely vnitřní harmonickou stabilitu. V melodické lince černošských zpěváků se 

objevoval ještě třetí blue tón, zmenšený pátý stupeň (v C dur jde o tón ges). Tyto tři blue tóny 

vytvořily základy nového harmonického a melodického útvaru blues. Svou zvláštností ale 
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také podnítily další harmonické experimenty, které směřují až k modernímu jazzu. Ovšem 

nové snahy nebyly dlouho teoreticky reflektovány jako ostatně celá černošská hudební tvorba. 

 

„Modré“ blues zpívá o smutku černochů 

Modrá barva (blue) se stala symbolem smutku, jehož jsou černošské balady plné, a dala název 

blues. Původ této barevné symboliky najdeme v Anglii v 16. století, kdy se depresivní stavy 

považovaly za posednutí „modrým ďáblem“ (blue devil). V Americe se na začátku 19. století 

užívalo sousloví a fit of blues (mít splín), ze kterého se později vyvinulo I am blue (je mi mi-

zerně) a I have the blues (mám mizernou náladu). Tento výraz nejlépe vystihoval pocity 

černošské populace poté, co jí jen krátce svitla naděje na lepší život po občanské válce, jež 

přinesla zrušení otroctví. 

Skutečnost byla totiž jiná, než očekávali. Jižané utrpěli ve válce porážku, a ta vedla ke konfis-

kaci nebo rozdrobení jejich majetku. Osvobozením otroků navíc přišli o bezplatnou pracovní 

sílu, jež vytvářela jejich bohatství. Tímto nečekaným zrovnoprávněním populace, kterou do-

posud pohrdali, se cítili poníženi, což vedlo z jejich strany k nastolení nejpřísnější segregace. 

Zároveň narůstal počet dalších násilných a protiprávních útoků proti černochům. Některé byly 

zcela spontánní, jiné řídilo nově vzniklé rasistické hnutí Ku Klux Klan. 

Bývalí otroci tak ve světě, který se vůči nim stavěl otevřeně nepřátelsky a upíral jim základní 

občanská práva, poznávali hořkou chuť svobody. Stali se nejchudší vrstvou obyvatel, a tak 

objevovali, co znamená vlastnit, v největší ekonomické tísni, jaký je život v přelidněných 

chudinských čtvrtích velkoměst, či v osamocení při práci na pachtovních hospodářstvích, jaké 

je být nezaměstnaný a žít jako tulák.  

Naděje v lepší zítřky je pomalu opouštěla a jedinou útěchu nacházeli v blues. Životní pocit 

plný beznaděje považovali černošští zpěváci za podstatu svého umění a na něm založili nový 

žánr, dříve než vůbec vykrystalizovala jeho hudební forma. Zpívali o chudobě (jako John Lee 

Hooker v písni No Shoes: „No food on my table and no shoes on my feet“ -  Na stole nic 

k jídlu a chodit musím bos), o strádání citové i sexuálním, o nedostatku práce, o tuláctví, ne-

mocích a dalších trápeních, ale i o blues samotném. Ve slavné písní Good Morning Blues 

zdraví Leadbelly blues jako svého druha („Good morning, blues how do you do?“ – Dobré 

jitro blues, jak se ti daří?).  
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[Postranní odstavce, s. 24, 25, 28, 29] 

Lucy McKim Garrisonová, sběratelka písní otroků, v 19. století napsala: „Je téměř nemožné 

zapsat zpěvy otroků s tmavou pletí za použití tradiční hudební notace. Zanést do partitury 

všechny neočekávané modulace, které zpěváci vytvářejí v hrdle, zvláštní účinky rytmu [...] mi 

připadá stejně náročné jako snažit se zaznamenat ptačí zpěv.“ Nepřekonatelný rozdíl mezi 

černošským hudebním projevem a jeho notovým zápisem odráží i později ve třicátých letech 

idylická, či spíše karikující ilustrace, která se s nadsázkou vydává za partituru.  

 

Charlotte Fortenová, svobodná černoška, která přišla ze Severu na Edisto Island v Jižní Karo-

líně učit číst a psát otroky, nám zanechala svůj deník, vydaný pod názvem A Free Negro in a  

Slave Era. V záznamu ze 14. prosince 1862 užívá poprvé výraz blues, kterým popisuje své 

pocity poté, co zaslechla křik z otrockých čtvrtí. Tehdy se vrátila z kostela, vrhla se na postel 

a prvně za svůj pobyt pocítila velký smutek a sklíčenost. 

 

Fotografie nahoře zachycuje lynčování černochů ve státě Indiana. O podobné události zpívá 

Billie Holidayová v písni Srange fruit: „Stromy na Jihu nesou divné ovoce. […] černá těla se 

houpou v jižním vánku… Divné ovoce visí z topolů.“ (Původně báseň Lewise Allana, přeložil 

Michal Bystrov, Příběhy písní (díl druhý), 2011) 

 

„The first time I met the blues, Mama, they came walking through the wood/ They stopped at 

my house first, Mama, and done me all the harm they could.“ (Když jsem prvně poznal blues, 

holka, přišlo si odněkud z lesa, zastavilo před mým domem, holka, a chtělo mi co nejvíc ublí-

žit. Úryvek blues od slavného folkového bluesmana Leadbellyho). Na obrázcích dole členové 

hnutí Ku Klux Klan.  

 

Blues se často vztahuje k současnému dění, avšak podává jej autobiograficky v první osobě. 

Promlouvá řečí každodenního života, mísí ji s černošským slangem, občas s obscénními výra-

zy. Vždy však vyznívá rezignovaně. Bluesoví muzikanti se často toulali, žili na okraji 

společnosti – buď proto, že museli (mnozí z nich byli nevidomí), nebo z vlastní vůle (nedoká-
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zali se přizpůsobit společenským pravidlům). V písních většinou odhalovali své nejhorší 

vlastnosti – prolhanost, lenost, prchlivost, nevěrnost, chlípnost –, někdy dokonce své zločiny. 

Litovali jich, avšak byli téměř přesvědčeni o své nenapravitelnosti. Některá blues ale vyprávě-

la také o veselejších věcech v tempu mnohem rychlejším než obvykle a stejně tak někteří 

bluesmani se dokázali přenést přes svou situaci a po vzoru spirituálů probouzeli v černoších 

novou naději. V jejich repertoáru sice zůstávají témata jako nevěra, podvod a alkoholismus, 

avšak jen jako příklady špatných životní zkušeností, ze kterých plyne poučení. 

 

[Postranní odstavec, s. 30] 

Podle bluesového zpěváka Big Billa Broonzyho (na obrázku) je blues „o všem, co člověk za-

žil: jednali s vámi nefér, museli jste dělat práci, kterou nesnášíte,  žena se na vás vykašlala, 

zdrhla s vašim nejlepším kamarádem, kámošem z dětství, a ještě jste přišli o všechny prachy 

v kartách nebo v kostkách v nějakým pajzlu. Chlap, co nemá ani cent, spí tvrdě jak pařez, 

protože co taky bude dělat, až se vzbudí? Vstane a opije se, aby zapomněl na svý trable. Jenže 

čím víc pije, tím hůř se cítí a o to víc se opíjí. A myslí na svou ženu, chudobu a zlýho šéfa. 

Ale co s tím vším chudák chlap zmůže? Tak jde radši do hospody a o nic se nestará. Nakonec 

ztratí sílu pracovat, sežene si na dluh láhev whisky, opije se, brečí a zpívá blues.“ (William 

Lee Conley Broonzy a Yannick Bruynoghe, Big Bill Blues, 1987) 

 

Blues získává pevnou formu na prknech slávy 

Bluesmani se při zpěvu doprovázeli na různé hudební nástroje. Z afrických strunných nástrojů 

přežil dobu otroctví pouze jediný nástroj zvaný banza (v dobových záznamech bývá uváděn 

také jako bania, bangoe nebo banjar), z něhož se vyvinulo pětistrunné banjo. Avšak zpěváci 

před ním dávali přednost kytaře, která se lépe hodí k intimní atmosféře blues. Svým zvukem 

vyvolává dojem, jakoby skutečně promlouvala v dialogu se zpěvákovým hlasem; napodobuje 

ho svým zabarvením tónu (díky technice vytahování strun) a glissandy (za použití hrdla láhve, 

které se navlékne na prst a přejíždí se jím struny – odtud také název techniky bottleneck, ang-

licky hrdlo láhve). Na americkém venkově byly zpočátku oblíbené zejména housle, postupně 

je ale nahradila harmonika, která je ideálním nástrojem na toulky a její zvuk je bližší lidskému 

hlasu. 
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Bluesmani převzali tři akordy, které se uplatňovaly v amerických lidových baladách (akordy 

od prvního, čtvrtého a pátého stupně, tedy v C dur od tónů c, f a g), avšak jejich pořadí bylo 

dlouhou dobu neustálené. Teprve postupně se upevňovaly určité struktury. Nicméně zpěváci 

často improvizovali a upravovali texty, a mohli tak do písně přidat několik taktů, či jen zlom-

ků taktů, čímž docházelo k tomu, že některé fráze metricky vybočovaly z pravidelné 

struktury.  

Hudební forma blues se upevňovala v prvních dvou desetiletí 20. století, během nichž se 

o blues začal zajímat vydavatelský, zábavní a později i nově se utvářející hudební průmysl. 

Popularitu blues zajistili úspěšní skladatelé jako W. C. Handy, estrádní orchestry a jazzbandy 

se slavnými zpěvačkami (Bessie Smithová, Ma Raineyová a další), které podávaly působivé 

interpretace blues v úpravě pro kabaretní orchestry. Blues se ustálilo na dvanáctitaktové for-

mě, která se stala nejen základním formovým schématem pozdějšího jazzu, ale ovlivnila 

i podobu venkovského blues. To se dostávalo k veřejnosti od roku 1924 prostřednictvím tak 

zvaných race records (nahrávky pro rodící se černošskou buržoazii). 

Než se zrodil samotný jazz, muselo nejprve blues získat pevnou formu, vystoupit před publi-

kum a vydat se na cesty z rodné delty Mississippi. Jeho další osudy se odvíjí nezávisle na 

jazzu; od východního pobřeží po Kalifornii proměňuje svou tvář, přizpůsobuje se městskému 

prostředí, uplatňují se v něm elektrické nástroje. Později bude hlavní inspirací rodící se 

rockové hudby a společně s gospelem dá vznik stylu rhythm and blues.  I přesto že jazz se 

vydá na dráhu náročnější hudby směřující až k jistému elitářství, neztratí blues nikdy 

z dohledu a bude k němu dál odkazovat vypůjčeným dvanáctitaktovým schématem, ale také 

hloubkou výrazu. Nepřipomínají snad nástroje v jazzu svým vroucím tónem hlasy starých 

deltských zpěváků? Nenaučil jazzové hudebníky swingovat právě rytmus starých černošských 

písní? Nebyly to snad blue tóny, které je vědomky či nevědomky vedly ke smě-

lým harmonickým experimentům a udělaly tak z jazzu vážné umění?  

 

[Postranní odstavec, s. 32] 

Od roku 1923 byla velice oblíbenou zpěvačkou černošského publika Bessie Smithová (vlevo), 

a to zejména díky slavné písni Down Hearted Blues.  
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PÁTÁ KAPITOLA 

BOP 

 

Mladí černošští hudebníci se staví stranou americké rasistické společnosti a pouštějí se do 

hudebního hledání. Odcházejí z velkých orchestrů, které jim zajišťovaly obživu, a setkávají se 

po nocích v malých muzikantských skupinkách, v nichž si vytvářejí nová pravidla. Rozcho-

dem se zábavním průmyslem formují avantgardní proud, jímž otevírají cestu modernímu 

jazzu.  

 

[Postranní odstavec, s. 101] 

„Pokaždý, když polda praští černocha pendrekem po kebuli, tak ten pendrek udělá ‚Bap! 

bap!... bíbap!‘.“ (Jesse B. Simple, fikční postava L. Hughese, přeložil L. Dorůžka, Panoráma 

jazzu, 1990) 

 

Na začátku čtyřicátých let celý svět poslouchal swing. Králem swingu byl označován bílý 

hudebník Benny Goodman. Billie Holidayová v té době odešla z velkého orchestru bělošské-

ho klarinetisty Artieho Shawa znechucená rasistickými urážkami, které musela snášet během 

turné. Jazzu se zmocnil showbyznys a využíval ho k čistě zábavním účelům, což mohlo vést 

jedině k tomu, že se z něj stane rutinní záležitost. V roce 1943 upozornily na vážnost rasové 

situace v americké společnosti násilné nepokoje, které vypukly ve velkoměstských černoš-

ských ghettech v USA. Tou dobou se již proměny mentality černošského obyvatelstva začaly 

odrážet v jazzové tvorbě mladých černošských hudebníků. Jejich hudbě se dostalo poněkud 

záhadného označení bebop, někdy také rebop nebo jednoduše bop, které pravděpodobně vze-

šlo ze zvukomalebného slova užívaného v tomto novém stylu při scatování.  

 

[Postranní odstavce, s. 102, 103] 

„Charlieho Parkera jsem potkal v roce 1937 při jednom jamování v Kansas City,“ vypráví Jay 

McShann. „Žil jen hraním a měl už tenkrát neuvěřitelný zvuk. Zničehonic se pouštěl do nápa-
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dů, ze kterých šel strach, ale brzy zas stál nohama pevně na zemi.“ Dole na fotografii orchestr 

Jaye McShanna, saxofonista uprostřed je Charlie Parker. 

Minton’s Playhouse. „V pondělí se jedlo zadarmo. Pondělky jsou pro muzikanty dnem volna 

a Teddyho napadlo, že když bude otevřený nějaký klub, kde se můžou zdarma najíst, tak tam 

taky přijdou zdarma zahrát. A tak při pondělcích byli všichni zvaní. Po jídle muzikanti sedá-

vali u baru, popíjeli a poslouchali hudbu. A tak si to Teddy představoval.“ (Kenny Clarke 

v rozhovoru pro Jazz Hot, 1963) Na fotografii (vedle) zleva Thelonious Monk, Howard 

McGhee, Roy Eldridge a  Teddy Hill, hudební manažer klubu Minton’s Playhouse.  

 

Bopová revoluce se odehrává „after hours“ v newyorských klubech na 52. ulici 

Navečer muzikanti pracovali pro obživu a poté se scházeli v klubech na jam sessions, které 

trvaly celou noc. V roce 1941 byla pravidelná hudební klání v klubu Minton’s Playhouse oži-

vována novátorskými rytmy. Nezvyklá hra pianisty Theloniouse Monka a bubeníka Kennyho 

Clarka přitahovala k Mintonovi davy mladých muzikantů, kteří prahli po novém hudebním 

jazyce. Kytarista Charlie Christian v klubu napevno instaloval zesilovač (sám se však nástupu 

bopu, ke kterému přispěl svým úsilím, nedočkal, neboť zemřel velice mladý). Také trumpetis-

ta Dizzy Gillespie navštěvoval klub stále častěji. Mladý altsaxofonista Charlie Parker, který 

již zazářil v orchestru Jay McShanna v Kansas City, hrával pravidelně v klubu Monroe’s Up-

town House, kam si ho přišli poslechnout Monk a Clarke a přivedli ho k Mintonovi.  

Swingové muzikanty odrazovala nová pravidla hry, na která nestačili, a brzy tak klubová pó-

dia opouštěli. Z nové generace se vytvářela opravdová elita a nežádoucí účastníky svých 

experimentálních jam sessions odháněli množstvím výstředností v co nejrychlejším tempu. 

Tito mladí rebelové, kteří většinou nasbírali zkušenosti ve velkých orchestrech, začali 

v klubech, a také v orchestrech Cootieho Williamse a Earla Hinese, více méně otevřeně vyja-

dřovat své představy. Později mladé hudebníky s otevřenou náručí přijal do svého big bandu 

Billy Eckstine. Z důvodu zákazu nahrávání v první polovině čtyřicátých let však vzniklo jen 

malé množství neoficiálních nahrávek, ze kterých si jen stěží můžeme udělat představu o tom-

to úchvatném hudebním převratu amerických černošských hudebníků. Jedno je však jisté – 

když 26. září roku 1946 nahrával kvintet Charlieho Parkera ve společnosti Savoy, měl už bop 

nesmělou počáteční fázi dávno za sebou. Navíc dvojice Parker – Gillespie, ačkoli jejich styl 
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byl přijímán dost rozporuplně, již po dobu několika měsíců zaručovala klubu Three Deuces 

největší návštěvnost ze všech klubů na 52. ulici. 

 

Dříve než se stal Charlie Parker bopovou ikonou, učil se od velkých mistrů klasického 

jazzu v Kansas City a v New Yorku 

Altsaxofonista a vůdce bopové revoluce Charlie „Bird“ Parker pocházel z Kansas City, města 

proslaveného svými blues, riffy a jam sessions. Léta dospívání strávil v klubu Reno Club po-

slechem svého idolu, Lestera Younga, který tehdy vystupoval s orchestrem Counta Basieho. 

Právě od něj se naučil oné rytmické volnosti, která tolik fascinovala Lesterovi obdivovatele, a 

zcela osobitému frázování.  

 

[Postranní odstavce, s. 104, 105] 

„Když jsem odešel od Three Deuces, šel jsem do klubu Onyx a natrefil na Colemana Hawkin-

se. Věděl jsem, že je to on, a tak jsem ho oslovil, představil jsem se a řekl jsem mu, že v New 

Yorku chodím na Juilliard, ale ve skutečnosti se snažím najít Birda. Řekl mi, že ho nejspíš 

najdu nahoře v Harlemu, buďto u Mintona nebo ve Small‘s Paradise. ‚V těchhle klubech Bird 

rád jamuje,‘ řekl, ale pak ještě dodal: ‚Nejlepší radu, jakou ti můžu dát, je dokončit studium 

na Juilliardu a na Birda zapomenout.‘“ (Miles Davis a Quincy Troupe, Miles: autobiografie, 

přeložil Josef Rauvolf, 2011.) 

 

 

V roce 1951 se po boku Charlieho Parkera na scéně klubu Birdland často objevoval Dizzy 

Gillespie, který v té době právě rozpustil svůj orchestr. Na fotografii vpravo je vidět mladý 

John Coltrane, jenž hrával už v Dizzyho big bandu a poté účinkoval i v jeho sextetu.  

 

Když dorazil Charlie do New Yorku, vydělával si jako umývač nádobí v kavárně, kde hrával 

jeho druhý vzor, pianista Art Tatum.  

Parker sám vyprávěl, jak už v roce 1939 „objevil“ možnosti harmonie, když si uvědomil, že 

ke každému předem danému akordu lze přidat řadu dalších not z vrchní oktávy. Rozšíření 
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akordu o takovou nadstavbu dává improvizujícímu hráči mnohem větší svobodu. Východis-

kem pro improvizace se pak můžou stát i celé partitury hudebních standardů, pokud jsou 

zredukovány na pouhou harmonickou „kostru“, se kterou lze libovolně nakládat (rozšiřovat a 

substituovat akordy, vkládat neakordické tóny a průchodné akordy). A právě takovým „rou-

havým“ nakládáním se slavnými melodiemi vzniká repertoár bopu. Na podkladě jazzových 

standardů Indiana a How High the Moon složil saxofonista skladby Donna Lee a Ornithology 

a společně s Dizzym proměnili známé Whispering v Groovin‘ High. Tyto přeharmonizované 

melodie hrané rychlým tempem v unisonu na saxofon a trubku vyžadovaly do té doby nepřed-

stavitelnou hráčskou virtuozitu, a to jak po technické stránce, tak v harmonickém myšlení 

improvizátora.  

 

[Postranní odstavce, s. 106] 

Tvůrci bopu Charlie Parker (vlevo) a Dizzy Gillespie (vpravo). 

 

„Když Parker dorazil do New Yorku, nový styl už byl na světě, ale on mu dodal další rozměr 

[...] Jeho přínos spočíval hlavně ve způsobu interpretace tématu a kladení přízvuků při frázo-

vání a v jeho „bluesy“ cítění.“ (Dizzy Gillespie citován z memoárové knihy To Be, or Not... 

to Bop, 1981, na níž spolupracoval s Alem Fraserem.) 

 

Je tedy zřejmé, že zpočátku byl bop dílem jen několika málo tvůrců. Dizzy Gillespie byl díky 

ohromující virtuozitě, odvážným a zdařilým harmonickým vybočením a také výstřednostem 

na jevišti ztělesněním toho nejlepšího z bopu, a to po celá dlouhá léta své tvůrčí činnosti. The-

lonious Monk oddávající se neúnavným experimentům našel pochopení u publika až 

v pozdějších letech. Naproti tomu Bud Powell se rychle naučil spojovat pro bop typické pát-

ravé experimenty se strhující vzletnou hrou ve stylu Charlieho Parkera a stal se jedním 

z předních pianistů po dobu následujících patnácti let. Zakladatelem bopové hry na bicí byl 

Kenny Clarke. Uvolnil rytmickou hru tím, že držení pravidelného rytmu přesunul na činel se 

šlapkou (tzv. high-hat), kterým zdůrazňoval lehké doby, a na „ride“ činel, na který hrál pra-

vou rukou triolový rytmus. Levá ruka a pravá noha tak zůstaly volně k dispozici, aby pomocí 
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zbylých částí nástroje povzbuzovaly, komentovaly sólistu nebo si s ním protiřečily 

v neustálém polyrytmickém dialogu.  

 

[Postranní odstavce, s. 108, 109] 

„Dizzy mě toho spoustu naučil, co se týče hraní i myšlení o hudbě. Vysvětlil mi skládání 

akordů a mnoho dalších věcí. Ovlivnil mě také jeho způsob členění frází [...] Diz byl přesvěd-

čen, že muzikant se musí učit celý život, nebo má radši hraní nechat.“ (James Moody citován 

Alem Fraserem v knize To Be, or Not... to Bop, 1981.) 

 

„Vítej doma, Gillespie.“ Gillespieho temperamentní osobnost, jedinečné vystupování na scéně 

a humor z něj učinily nového světového představitele jazzu. Podobně jako ve své době 

Armstrong nebo Ellington vyvolával Dizzy vášnivé reakce, kdekoli se ukázal, a ještě ke 

sklonku svého života si dokázal udržet věrné publikum nejen ve Spojených státech, ale i 

v Evropě a Japonsku. 

 

Koncem roku 1945 opouští početná skupina bopperů kolem Parkera a Gillespieho New 

York a míří do Kalifornie 

Bopová revoluce se brzy rozšířila po celém světě a spolu s ní také pohoršení, které vyvolala u 

konzervativních myslí. Do čela největších odpůrců, kteří bop veřejně odmítali, se postavil 

francouzský kritik Hugues Panassié, podle něhož bop odporoval veškerým zákonitostem jaz-

zu. S takovými reakcemi souvisel i úspěch orchestru New Orleans Revival, který vracel na 

scénu neworleanské veterány. Podobně hudební manažer Norman Granz uváděl ve svém kon-

certním pásmu s názvem Jazz at the Philharmonic jazzové hvězdy třicátých let za účelem 

znovuoživení tradice tváří v tvář výbojným avantgardistům. A přitom právě mezi nimi se ob-

jevovaly tvůrčí mysli a největší talenty. 

 

[Postranní odstavce, s. 110] 

V klubu Minton’s Playhouse se od počátků bopové éry pouští do neúnavného hudebního hle-

dání také pianista Thelonious Monk (na fotografii vlevo). Jeho nové pojetí harmonie, náročné 
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rytmické realizace a jeho hráčská technika ovlivní zásadním způsobem moderní jazz. Na fo-

tografii po jeho boku trumpetista Howard McGhee. 

 

Na fotografii dole první slavná zpěvačka nového stylu, Sarah Vaughanová, v roce 1950 

v nočním klubu Café Society v New Yorku. Na protější straně bubeník Kenny Clarke hrající 

u Mintona společně s pianistou Johnem Lewisem a etiketa desky ze série „V-disc“, což byly 

nahrávky pro americké vojáky, které v Evropě po osvobození na konci druhé světové války 

nabyly kultovní hodnoty. 

 

Vedle četných epigonů se našli také pokračovatelé tohoto stylu. Objevy bopu, které se zrodily 

v experimentálním prostředí malých uskupení hrajících na 52. ulici, měly velký vliv ve světě 

hudby. Avšak unisona a střemhlavá sóla už brzy nestačila. Po otázkách z oblasti harmonie a 

rytmu, na které boppeři našli odpověď, už se ozývaly nové. Otázku týkající se formy položil 

už roku 1943 Duke Ellington se svou koncertní suitou Black, Brown and Beige. Navíc již ve 

třicátých letech svými experimentálními nahrávkami na desky s 33 otáčkami předpověděl 

uplatnění nového nosiče, který dovoloval překročit tříminutový limit původní desky se 78 

otáčkami. Po roce 1945 se celá jazzová tvorba soustředila na rozvoj hudební formy a v roce 

1948, kdy se očekávalo uvedení dlouhohrající desky na trh, už se celý svět ptá: jakým směrem 

se jazz vydá po bopu? 
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II. Komentář překladu 

 

1. Úvod 

K překladu v rámci své bakalářské práce jsem zvolila dvě kapitoly z knihy L’épopée du jazz. 

Du blues au bop od francouzských autorů Arnauda Merlina a Francka Bergerota. Výběr byl 

motivován osobním zájmem o hudební problematiku jazzu a o historický kontext vzniku 

a vývoje tohoto žánru.  

V českém prostředí vychází zhruba od šedesátých let řada publikací zabývajících se jazzovou 

hudbou a její historií. Od devadesátých let je českému čtenáři dostupná řada překladů 

z angličtiny. V mnohých však bývá znát vliv angličtiny a někteří překladatelé nerespektují 

podobu terminologie v českém prostředí. Překlad z francouzštiny je tak nejen skloubením mé 

oblasti zájmu a studovaného jazyka, ale také možností z nové pozice konfrontovat překlado-

vou i původní jazzovou literaturu u nás. 

Zvolený text podává jednoduchým a srozumitelným způsobem problematiku hudební teorie 

a vývoje žánru jazzu (v porovnání s českými publikacemi výrazně jednodušeji, 

s překladovými je si bližší), avšak současně se jedná jen o velice stručný přehled značně roz-

sáhlého tématu, takže se od čtenáře předpokládá všeobecný přehled. V překladu se snažím 

funkce originálu zachovávat a přeložit text tak, aby byl stejně srozumitelný pro českého čte-

náře. 

V komentáři se věnuji nejprve překladatelské analýze originálu, poté jednotlivým překladatel-

ským problémům a uvádím jejich konkrétní řešení.  Pro přehlednost k ukázkám připojuji 

závorky se zkratkou O (tj. originál) a P (tj. překlad) s číselným údajem, který odkazuje na 

stránku dané verze textu. 
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2. Překladatelská analýza výchozího textu 

2.1. Základní charakteristika výchozího textu 

Publikace s názvem L‘épopée du jazz. Du blues au bop (v překladu Epopej jazzu. Od blues po 

bop), z níž pocházejí překládané kapitoly, se svým stylem řadí mezi odborné populárně-

naučné texty. Odborný styl se vyznačuje věcností, přesností a jednoznačností. Usiluje o úplné 

a přímé vyjádření sdělovaného obsahu. Tyto vlastnosti odborných textů zaručuje jednak spe-

cifický odborný jazyk, jednak promyšlená výstavba textu. V jazyce se odborný styl promítá 

zejména do slovní zásoby, ve které se objevují termíny – tedy specifické odborné výrazy 

vztahující se k dané oblasti vědy. Nicméně projevuje se i na rovině morfologické (převaha 

nominálního vyjádření, pasivní konstrukce, neosobní zájmena) a syntaktické (přehledná větná 

stavba, kondenzace pomocí infinitivních a polovětných konstrukcí). Míra popularizace od-

borného textu souvisí s typem čtenáře, na kterého se obrací. Populárně-naučné texty jsou 

určené širšímu okruhu čtenářů, a proto bývá sdělovaný obsah podán jednoduše, jasně a sro-

zumitelně. Terminologická rovina bývá redukována, případně jsou méně známé termíny 

vysvětlovány. Pro tyto texty je příznačné míšení odborného stylu se stylem publicistickým, 

případně uměleckým. Toto prolínání funkčních stylů se odráží již ve výběru sdělovaných in-

formací, v aktualizačních prostředcích, v míře expresivity vyjádření a také v grafickém 

ztvárnění. 

 

2.2 Analýza kontextových a textových faktorů výchozího textu 

2.2.1 Kontextové a pragmatické faktory 

 

2.2.1.1 EDICE 

Překládané dílo vyšlo v edici Découvertes Gallimard prestižního francouzského nakladatel-

ství Gallimard. Tato edice se soustředí na zprostředkování rozmanitých odborných témat 

široké veřejnosti, zejména dospívajícím a dospělým čtenářům. Vychází již od roku 1986, kdy 
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navázala na encyklopedické edice pro děti.1 V koncepci vybraného díla se odráží dlouholetá 

tradice vydávání popularizačních textů ve Francii. Je patrná hned na první pohled z propraco-

vané stránky grafické a při bližším pohledu i ze stránky obsahové. Kniha vyšla v atraktivním 

malém formátu („livre de poche“) a svým bohatým obrazovým materiálem slibuje čtenáři 

zábavné čtení. Po obsahové stránce se zjevně snaží podat informace stručně a srozumitelně, 

často se vztahuje k obrazovému materiálu a autoři ze široké problematiky volí informace, 

které mají potenciál intenzivně zapůsobit na čtenáře a utkvět mu v paměti.   

 

2.2.1.2 AUTOŘI 

Autoři publikace jsou současní francouzští odborníci v oblasti jazzu, Arnaud Merlin a Franck 

Bergerot. Arnaud Merlin se narodil v roce 1963, studoval hudbu na Sorbonně a na Pařížské 

státní konzervatoři. Poté spolupracoval s řadou jazzových periodik, jako například Jazz Hot, 

Jazz à Paris nebo Le Monde de la musique. V současné době například moderuje pravidelný 

pořad na rádiu France musique. Franck Bergerot se narodil v roce 1953, přispíval také do 

časopisů Jazz Hot a Le Monde de la musique, učil dějiny jazzu na Université Paris X. 

V současné době publikuje například v časopise JazzMag-Man. Je odborníkem na dílo Milese 

Davise. 

. 

2.2.1.3 ADRESÁT 

Adresátem textu je čtenář z řad široké veřejnosti. Akceptabilita textu je poměrně vysoká, ne-

malou měrou se na ní podílí bohatý obrazový materiál a dynamická výstavba textu. Samotný 

text je však převážně věcného charakteru, obsahuje značné množství termínů z různých oblas-

tí a vlivem tematiky se v něm hojně vyskytují anglické výrazy a názvy. K tomu navíc 

připočtěme, že se věnuje rozsáhlé problematice na malém prostoru, tudíž některé informace 

podává ve zkratce. Proto se domnívám, že text počítá s příjemcem, jež má všeobecné vzdělání 

středoškolské úrovně, případně i základní hudební vzdělání, nebo se o hudbu alespoň povrch-

ně zajímá. Znalost angličtiny je pro něj výhodou. 

 
                                                 
1 Pro bližší informace o edici viz webové stránky nakladatelství Gallimard [online]. [cit. 2012-05-02]. Dostupné 
z: http://www.gallimard.fr/ecoutezlire/decouvertes.htm. 
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2.2.1.4 JAZYKOVÝ KÓD, MÍSTO A ČAS 

Na podobu jazykového kódu má podstatný vliv, že jde o psaný text pojednávající o dějinách 

umění. Takové texty bývají, stejně jako zvolený text, psány vyšší stylovou vrstvou národního 

jazyka. V překládaném textu se ale objevuje i jiný jazyk než francouzština. Jak již bylo zmí-

něno výše, vlivem tematiky je uváděna řada anglických výrazů. Ty, které se vyskytují v textu, 

autoři většinou s ohledem na čtenáře překládají do francouzštiny (a to včetně textů písní), ale 

nápisy na obrázcích a fotografiích překládány nejsou. Navíc vzhledem k původu jazzové hud-

by je logické, že termíny z její oblasti jsou anglického původu a jsou zapojovány zcela 

přirozeně do francouzského textu. Pochopitelně se angličtina objevuje také v názvech reálií.  

Z hlediska časového a místního je text objektivní, bez ideologického zatížení. Doba vzniku 

zaručuje časový odstup od problematiky a její dostatečnou reflexi v rámci hudební teorie a 

dějin hudby. Jazzová hudba je produktem americké kultury, ale dále se rozšiřovala a nyní je 

téměř celosvětově známá. Kulturní vzdálenost tedy nečiní čtenáři potíže. V souladu 

s objektivitou sdělení je také redukován specifický úhel pohledu Francouze na danou proble-

matiku. V překládaných kapitolách se „francouzsky“ orientovaný úhel pohledu uplatňuje jen 

minimálně (konkrétně viz kapitola 3.2). 

 

2.2.1.5 FUNKCE TEXTU 

Základním cílem textu je podat stručný výklad dějin jazzu. Primární funkcí textu, v souladu 

s jeho odborným charakterem, je tedy funkce referenční. V hlavním textu (tzn. mimo postran-

ní odstavce) je méně výrazně zastoupena konativní i expresivní funkce – osobní zájmena on a 

nous, která by zahrnovala čtenáře, se objevují jen minimálně, převažují neosobní konstrukce. 

Expresivní funkce nabývají některé lexikální výrazy a obrazná vyjádření. Místy je poměrně 

výrazně znatelný patetický charakter sdělení, který může nabývat funkce persuazivní. Jinak 

ale hlavní text budí dojem spíše objektivně informativního sdělení. Expresivita se však proje-

vuje výrazně v postranních odstavcích, kde se objevují texty písní, citace slavných osobností. 

Funkce citací je v textu dvojího druhu. Méně výrazná funkce souvisí s odbornou povahou 

textu – autoři uvádějí odborná díla, z nichž citují, čímž se na ně odkazují jako na autority a 

zároveň poskytují bibliografický materiál čtenáři. Podstatnější je však jejich funkce aktuali-

zační – oživují sdělení ukázkami z dobových záznamů. Významnou podpůrnou funkci při 
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předávání informace má také grafická stránka díla, která nezřídka sdělení dodává emotivní 

charakter. 

 

2.2.2 Textové faktory 

2.2.2.1 TÉMA A OBSAH 

Vybraná publikace podává stručně a popularizační formou dějiny jazzové hudby od jejích 

počátků po zlomové období bopu. K překladu jsem zvolila první a poslední kapitolu, tedy 

právě ty, které se věnují zmiňovaným dvěma fázím jazzu. Počáteční kapitola uvádí ve struč-

nosti do historických souvislostí a popisuje náboženskou situaci v USA, což jsou důležité 

faktory, které mají vliv na formování jazzu. Z hlediska historie jazzu pojednává kapitola o 

prvních hudebních projevech černošského obyvatelstva, o spirituálu, gospelu a blues. Posled-

ní kapitola se věnuje převratnému jazzovému stylu, bopu. Historická situace je zde jen ve 

zkratce naznačena, zmiňován je spíše její odraz v hudebním světě jazzu. 

Historické události jsou jen stručně shrnuty a je zjevné, že autoři u čtenáře předpokládají vše-

obecné povědomí o dobové situaci v USA. Celkově však výklad a popis nezůstávají jen na 

povrchní úrovni, místy autoři uvádějí značně konkrétní detaily. Příkladem mohou být texty 

písní. Ty jsou uváděny v originálním znění v angličtině a v jeho překladu. Překlad textů po-

chopitelně slouží tomu, aby čtenář získal představu, o čem se v blues a jiných žánrech zpívá, 

čili má funkci informativní. Nicméně tato funkce není jediným záměrem. Anglické znění při-

bližuje původní prostředí, ve kterém písně vznikly, může vyvolávat četné asociace, čtenář 

může zjistit, že píseň zná. To vše výrazně aktualizuje text, činí jej zajímavým. Dalším kon-

krétním detailem, na který se autoři zaměřují, jsou popisy hudebních technik a figur. Pro 

čtenáře se základním hudebním vzděláním jsou tyto popisy jistě zajímavé a dávají mu velice 

konkrétní představu o některých specifikách jazzové hudby, zejména pak ovládá-li sám hru na 

nějaký hudební nástroj.  

Téma lze chápat také jako stylotvorný faktor, protože ovlivňuje výběr výraziva a jazykového 

kódu. 

 

 



 

28 

 

2.2.2.2 VÝSTAVBA A ČLENĚNÍ TEXTU 

Text je bohatě členěn jak v rovině horizontální, tak v rovině vertikální. Horizontální členění 

činí text velice přehledný. Každá kapitola je uvedena graficky výrazným odstavcem, který 

funguje jako perex v publicistice – uvádí, o čem kapitola pojednává a snaží se zaujmout čte-

náře. Následující text je členěn podnadpisy. Ty zachycují jisté mezníky v historickém vývoji 

jazzu, takže vytvářejí jakousi orientační síť textu. Zároveň mají funkci aktualizační – řada 

z nich obsahuje slovesa v přítomném čase (oproti tomu v hlavním textu jsou převážně 

v minulém čase), některé z nich si jazykově hrají s významy, mají obrazný charakter, využí-

vají angličtiny pro dotváření atmosféry. V tomto členění se odráží výrazný vliv 

publicistického stylu. Horizontální členění je také zdůrazňováno grafickým provedením. Jeho 

součástí je dále po stránce obsahové kompozice textu. Ta se přidržuje chronologického vývo-

je popisovaného jevu. Každá kapitola je tematicky uzavřena závěrečným odstavcem. 

V některých místech textu je koherence i koheze oslabena z důvodu předávání velkého množ-

ství informací na malém prostoru a ve stručnosti.  

Vertikální členění text hierarchizuje. Je rovněž patrné z grafické stránky – rozdílnou velikostí 

písma a jiným grafickým zvýrazněním je vyjádřena důležitost sdělení. Proto úvodní odstavce 

jsou sázeny větším písmem, podnadpisy tučně a podtržené, doplňující postranní odstavce 

menším písmem. Součástí vertikální linie jsou i četné citace. 

 

2.2.2.3 LEXIKUM A TERMINOLOGIE 

V textu se objevuje několik stylistických rovin, a to se odráží i na lexikálních prostředcích. 

Hlavní text je psán vyšším stylem, je pro něj charakteristická převážně neutrální slovní záso-

ba. Zejména na začátku první kapitoly je záměrně voleno lexikum, které ve spojitosti 

s tématem otroctví dodává patetický charakter. Jedná se o abstraktní jména un sort cruel, 

identité, une âme, un peuple martyr a o slovesa déporter, déposséder, disperser, détruire, 

interdire, arracher. Tato slovesa se navíc na začátku kapitoly několikrát opakují 

v obměněných řetězcích. V sousedství těchto slov pak podobně pateticky působí obrazná spo-

jení (...) en ouvrant une brèche dans le model culturel occidental a (...) s’ouvre un espace 

musical en friche.  
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Protože se jedná o populárně-naučný text vycházející z odborné tematiky, je bohatý na termi-

nologii, a to z různých oblastí. Nejfrekventovanější jsou pochopitelně termíny z oblasti hudby 

a specifická terminologie jazzu. Autoři často hudební problematiku zjednodušují a vysvětlují 

pomocí základních hudebních termínů. Jedná se například o termíny jako degré, harmonie, 

mélodie, note, rythme, pulsation, mesure, figure, majeur, mineur, bémol a solmizační slabiky 

(do, mi, fa, sol), které se ve francouzštině užívají k označení tónů. Dále se v textu objevují 

pojmenování žánrů a stylů – obecné jako berceuse, ballade a specificky jazzové jako field 

holler, spiritual, gospel song, blues, bop a další. Termíny vztahující se k jazzu jsou anglické a 

používají se běžně v anglickém znění v rámci francouzského textu, překlad bývá uveden 

v závorce při jejich prvním použití. Dalé se z hudební terminologie objevují názvy hudebních 

nástrojů, někdy i jejich částí jako například charleston a cymbale « ride », což jsou druhy či-

nelů. Méně známé termíny se objevují v kapitole o bopu. Nejsou vysvětlovány, někdy jsou 

zmíněny jen jako doplňující informace ve výčtu – například contretemps, chabada, extension 

et substitution d’accord, notes étrangères, accord de passage. Zvlášť je třeba zmínit termíny 

z hudebního a zábavního průmyslu – concert, music-hall, variété, club, tournée, jazzband, 

amplificateur, «  race records », « V-Disc », enregistrements sur 33 tours ou 78 tours, micro-

sillon.  

Další poměrně výrazně terminologicky zastoupenou oblastí je náboženství. Ve spojitosti 

s hudbou se objevují církevní hudební termíny jako répons, hymne, dále je v textu řada termí-

nů spojených s církevními obřady a činností církví – prière, salut de l’âme, pardon de Dieu, 

prèche, mission, Pentecôte – a také biblismy Ancien Testament, « Terre promise ». V textu se 

objevují rovněž názvy zeměpisné – Amérique du Nord, Sénégambie, Canada, Mississippi, 

État du Sud, France, Antilles atd. – a etnické pojmy – Noirs, Blancs, afro-américain. Další 

skupinu pojmů shrnuji pod označení sociologicko-právní a ekonomické termíny, například 

esclavage, abolition, ségregation, métayage, emancipation, propriété, marché à la criée, dro-

its civiques a další. 

Odlišná stylová vrstva se objevuje v citacích uváděných v postranních odstavcích. Jedná se o 

hovorové výrazy a spojení, v jednom případě i o frazém: se tirer, pote de toujours, sans le 

sou, un tripot, comme ça, une boîte, manger à l’oeil. V hovorovém jazyce je zpívána píseň 

Ain’t it hard to be a nigger, z níž je v textu ukázka.  

Stylistickou hodnotu má také zapojování anglických slov do francouzského textu. Děje se 

tomu v citacích – esprit « bluesy » –, ale i v hlavním textu v podnadpisech, kde je to ve shodě 
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s jejich aktualizační funkcí – La révolution du be-bop se fit à New York, « after hours » dans 

certains clubs (...).    

 

2.2.2.4 MORFOSYNTAX 

Nejvýrazněji se stylový charakter textu projevuje na rovině lexikální, nicméně dotváří jej 

i morfologická a syntaktické rovina. Z morfologického hlediska je důležité sledovat užívání 

slovesných časů. Jelikož jde o výklad historie jazzu, má řadu společných prvků s vyprávěním. 

To se odráží i v užívání minulého času. V hlavním textu se ve velké míře objevuje jednodu-

ché perfektum (passé simple), což je knižní čas typický pro vyprávění minulého, ukončeného 

děje. Střídá se s dalšími minulými časy, popisným imperfektem a se složeným minulým ča-

sem (passé composé). Jednoduchý minulý čas a složený minulý čas jsou dnes slohové 

varianty pro vyjádření minulého děje. Jisté významové nuance mezi těmito časy jsou patrné – 

složený minulý čas je užit, když jde o minulý děj, který souvisí se současností (les constantes 

qui ont traversé la musique afro-américaine jusqu’à nos jours), také se objevuje v úvodním 

odstavci první kapitoly (les esclaves noirs d’Amérique ont connu un sort cruel), kde slouží 

zintenzivnění sdělení. Vedle minulých časů se v textu objevuje také čas přítomný. Má dvojí 

funkci. Jednak podává sdělení obecně platné, nadčasové, což je běžná funkce přítomného času 

v odborných textech (Le rythme qui tient une place si important dans les cultures d’Afrique), 

ale má také funkci aktualizační, prezentuje minulý děj jako právě probíhající, čímž vtahuje 

čtenáře do děje (Les premiers Noirs venus d’Afrique débarquent en Amérique du Nord). Pří-

tomný čas se objevuje často v podnadpisech a začíná jím text první kapitoly, takže jeho 

účelem je zjevně zaujmout čtenáře.  

Časté užívání slovesných tvarů s významem pasivním, pro francouzštinu běžné, je v textu 

ještě posíleno tematikou otroctví, nehumánního zacházení s druhými. Pasivní význam mají 

určité slovesné tvary (les Africains se voient dépossédés, les survivences culturelles furent 

limitées) i participialní konstrukce s příčestím minulým (Déportées, décimées par des 

terribles conditions (les populations noires)).  

Autoři vykládají historii objektivně, jen minimálně užívají osobních zájmen on a nous, který-

mi by se obraceli na čtenáře. 
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Syntaktická struktura textu je poměrně propracovaná. Sdělení je často koncentrováno do no-

minálních výčtů, objevují se dlouhé polovětné konstrukce s příčestím minulým. V úvodním 

odstavci první kapitoly slouží paralelnost těchto struktur k podpoření patetického charakteru. 

V závěru první kapitoly se objevují paralelní tázací konstrukce, které nabývají expresivní 

funkce. 

 

2.2.2.5 SLOHOTVORNÉ POSTUPY 

O různých stylových rovinách, které se mísí v textu, jsem se již zmínila výše. Ze slohotvor-

ných postupů se v textu uplatňují zejména výkladový a popisný a vzhledem k tomu, že jde 

o výklad historických událostí v jejich časovém sledu, pak i do jisté míry narativní postup. 
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3. Překladatelské problémy a metoda překladu 

3.1 Překladatelské strategie 

Analýzou originálu se ukázaly důležité rysy textu a autorský záměr, nicméně při vlastním 

překladu je nutné přihlédnout k české tradici populárně-naučných textů o jazzu. České publi-

kace o jazzu mají většinou o něco méně popularizační charakter. Nejblíže originálu mírou 

popularizace i obrazovou přílohou stojí překladová literatura, konkrétně kniha Jazz2 od Johna 

Fordhama, která vyšla v českém překladu v roce 1996. K překladové literatuře jsem při vlast-

ním překladu přihlížela, nicméně za stěžejní jsem považovala díla českého původu. Jako 

nejužitečnější publikace se ukázaly populárně-naučné publikace Kapitolky o jazzu3 od Ivana 

Poledňáka a Panoráma jazzu4 od Lubomíra Dorůžky. Dále jsem pro srovnání české termino-

logie čerpala z knihy Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu5 rovněž od Ivana 

Poledňáka, což je však učební text pro vysokoškolské studenty a je tedy zaměřen odborněji.  

České populárně-naučné texty kladou velký důraz na srozumitelnost sdělení, často je jejich 

součástí slovníček nejdůležitějších pojmů. Výchozí francouzský text je ve své stručnosti 

a zkratkovitosti místy méně vstřícný vůči čtenáři. Protože záměrem populárně-naučných textů 

je podat srozumitelně danou problematiku, uchylovala jsem se v některých místech překladu 

k vnitřním vysvětlivkám, opisu nebo obsáhlejšímu vysvětlení daného problému, termínu 

apod. Z tohoto důvodu bylo nutné pochopit vykládanou problematiku, k čemuž mi dopomoh-

ly publikace Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby6 a Tvář jazzu7, která se skládá 

z dobových svědectví. Správnost hudební terminologie jsem měla možnost zkonzultovat 

s absolventem muzikologie.  

Dále bylo nutné ověřovat terminologii a reálie týkající se historie Spojených států a dějin ot-

roctví. V tomto případě jsem vycházela z překladových publikací, jež vyšly v renomovaných 

českých nakladatelstvích.    

                                                 
2 Fordham, J. Jazz. Praha: Slovart, 1996. Přeložil P. Dorůžka a M. Cukrová. 
3 Poledňák, I. Kapitolky o jazzu. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964. 
4 Dorůžka, L. Panoráma jazzu. Praha: Mladá fronta, 1990. 
5 Poledňák, I. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická 
fakulta, 2000. 
6 Matzner, A. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Praha: Supraphon, 1983. 
7 Dorůžka, L.; Škvorecký, J. Tvář jazzu. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1966. 
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Překlad se obrací na podobného adresáta v českém prostředí. Předpokládá tedy u něj všeobec-

né vzdělání a základní znalost hudební problematiky. Výklad termínů přizpůsobuji české 

terminologické tradici (jde například o vysvětlení pojmu field hollers připodobněním 

k tradičním lidovým halekačkám). Místy dále rozšiřuji vysvětlivky, rozvolňuji francouzské 

kondenzované konstrukce, posiluji koherenci a kohezi – vše za účelem co největší srozumi-

telnosti sdělení, tedy v souladu se záměrem tohoto populárně-naučného textu. 

U českého příjemce dále předpokládám, podobně jako autoři originálu u francouzského čtená-

ře, jistou znalost anglického jazyka. Stejně jako ve výchozím textu zůstávají v překladu 

originální anglická znění písní a k nim jsou uváděny překlady informativního charakteru. 

Z hlediska některých překladatelských postupů (viz níže) předpokládám, že čtenář bude mít 

zájem anglické texty písní číst, překlad mu jen dává představu o obsahu. Názvy souborů, klu-

bů a podobně uvádím pouze v anglickém znění (opět ve shodě s výchozím textem). České 

paralelní publikace sice někdy překlady uvádějí i v těchto případech, nicméně ve shodě 

s mým předpokladem základní znalosti angličtiny u adresáta tak v překladu nečiním. Paralelní 

publikace jsou většinou staršího data a pravděpodobně se znalostí angličtiny u čtenářů nepočí-

tají.  

Překlad je adresován současnému českému čtenáři, proto odkazy dobové a místní, kterými se 

originál obrací na francouzského čtenáře, potlačuji (aktualizuji, respektive generalizuji). 

 

3.2 Typologie překladatelských problémů a jejich řešení 

V této kapitole podávám přehled překladatelských problémů, se kterými jsem se při překladu 

setkala. K jednotlivým problémům uvádím i zvolené řešení. Zmiňuji se tak také o překladatel-

ských posunech, které překlad vyžadoval. Shrnuji problematiku překladu v jednotlivých 

rovinách textu, následně uvádím další specifické překladatelské problémy. Nezmiňuji se 

zvlášť o všech překladatelských posunech, ke kterým při překladu došlo. Zde na úvod jen 

krátce některé shrnuji.  

Při překladu docházelo často k transpozicím slovnědruhovým, například transpozice adjekti-

vum – substantivum:  

les premiers chants noirs américain (O13)  

první zpěvy amerických černochů (P 1), 
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 i k transpozicím syntaktickým (nejčastěji pasivum – aktivum). Často se v překladu uchyluji 

k explicitacím – formou vnitřních vysvětlivek, které například uvádějí osobnosti světa jazzu, 

dále rozvolněním kondenzovaných syntaktických konstrukcí nebo rozšířením obsahu závorek, 

jež vysvětlují anglické pojmy. Vždy se tak děje za účelem jasnosti, přehlednosti a srozumitel-

nosti textu pro čtenáře. Jen v několika málo případech jsem musela sdělení v překladu časově 

aktualizovat:  

Dizzy déclenche les passions sur son passage et sait entretenir, aujourd’hui encore, un public fidèle (O 109) 
[...] vyvolával Dizzy vášnivé reakce, kdekoli se ukázal, a ještě ke sklonku svého života si dokázal udržet věrné 

publikum (P 16) 

Kniha vyšla totiž v době, kdy umělec ještě žil. V jednom případě jsem v překladu generalizo-

vala, protože originál se obracel na francouzského adresáta: 

série d’enregistrements fabriqués pour l’armée américaine, objets de culte en France à la Libération (O 110) 

[...] což byly nahrávky pro americké vojáky, které v Evropě po osvobození na konci druhé světové války nabyly 

kultovní hodnoty (P 17). 

Z důvodů abstraktnosti vyjádření ve francouzštině dochází někdy v překladu ke konkretizaci, 

například: 

Dance en Sénégambie (O 13) 

Tanec domorodců v Senegambii (P 1). 

Modulace se uplatňují například při potlačení personifikace, v několika případech využívám 

antonymické modulace (viz níže). 

 

3.2.1 PŘEKLAD NA ROVINĚ LEXIKA A TERMINOLOGIE 

Pro hlavní text je charakteristická převážně neutrální slovní zásoba, kterou se rovněž 

v překladu snažím udržovat. Jak bylo výše zmíněno, úvodní odstavec první kapitoly navozuje 

svou lexikální i syntaktickou rovinou patetickou atmosféru. V překladu dochází k drobné mo-

dulaci, při které je sémantika slovesné předpony re- přenesena na adjektivum, jež vyjadřuje 

stejný význam z opačného hlediska. Vyjádření je explicitnější a přispívá k patosu: 

[...] ils n’ont plus que le grain de leur voix et la couleur de leur peau pour se réinventer un peuple, retrouver enfin 

une âme. (O 13) 
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„Zbylo jim jen zabarvení jejich hlasu a tmavá pleť k tomu, aby znovu pocítili národní sounáležitost a nalezli 

ztracenou duši.“  (P 1) 

 

3.2.1.1 Termíny 

Nejrozsáhlejší problematiku představuje překlad termínů. Řada termínů z oblasti jazzové 

hudby jsou anglického původu a zůstávají v nezměněné podobě ve francouzštině i v češtině. 

Originál anglický termín označuje uvozovkami a do závorky uvádí doslovný překlad. 

V překladu uvádím anglický termín kurzívou, protože uvozovky vyhrazuji k označení přene-

seného významu nebo k vyjádření, že jde o něco „tak zvaného“. Originál obě funkce 

uvozovek směšuje. V překladu je někdy dostačující v závorce za termínem uvést doslovný 

překlad jako například: 

Le « gospel song » (chant évangelique) [...] (O 22) 

[...] gospel song (evangelický zpěv). (P 6)  

Z důvodů srozumitelnosti a názornosti výkladu mi však v některých případech doslovné pře-

klady připadaly nedostačující. Vysvětlivky jsem proto v souladu se záměrem textu rozšiřovala 

tak, aby výklad co nejvíce přiblížily českému čtenáři: 

Ces « field hollers » (cris des champs) [...] (O 16) 

Tyto projevy, tak zvané field hollers (doslova polní výkřiky, u nás jsou obdobou lidové halekačky) [...] (P 2). 

Termín ring shout je v českých publikacích vysvětlován různými opisy, popisem tance. Ve 

svém překladu jsem v závorce uvedla možný doslovný překlad, bližší popis totiž nebyl třeba, 

protože to, jak tanec vypadá, je jasné z kontextu: 

Cette prière chantée s’accompagnait souvent d’une danse rituelle, dont la forme la plus courante pris le nom de 

« ring shout » (cris en cercle) (O 21) 

Bývaly doprovázeny rituálním tancem, jehož nejčastější formou se stal tak zvaný ring shout  (doslova „pokřiku-

jící kruh“) (P 5). 

U následujícího pojmu shouters je pak v závorce uveden již jen jeho český ekvivalent 

z oblasti církevní hudby (předzpěvák), protože spojitost s křikem je jasná z předchozího do-

slovně přeloženého termínu. 
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Autoři francouzského textu nebyli ve vysvětlování anglických termínů důslední. Domnívám 

se však, že by v tomto typu textu měli být, proto jsem vysvětlení v překladu doplnila. Jde o 

tento případ: 

[...] un genre tout à fait profane, la « soul music ». 

[...]novému žánru, tentokrát již zcela světskému, s názvem soul (duše).  

Druhá překládaná kapitola se věnuje stylu, který ve francouzském originálu nese označení be-

bop a tímto výrazem je nazvána i celá kapitola. V českých publikacích se objevují označení 

bebop (případně i be-bop), rebop (re-bop) a bop, ale autoři většinou upřesňují, že v současné 

době se používá už pouze označení bop8. Z toho důvodu také volím tuto nejkratší verzi. 

V textu jsou ostatně zmiňovány všechny, takže čtenář bude mít i o jiných možných označe-

ních přehled. Výraz bop používám i v názvu kapitoly, a to přesto, že citát s onomatopoickým 

vysvětlením původu pojmu (O 101) by mohl svádět k verzi v podobě be-bop. Na tak důleži-

tém místě jako je nadpis kapitoly však považuji za nutné uvést výraz, který se v českém 

prostředí používá nejčastěji. 

Dalším zajímavým problémem jsou výrazy jammer, jam sessions. V českých publikacích se 

běžně ponechává anglická pravopisná podoba slova jam. V překladové literatuře a na interne-

tu se lze setkat také s počeštěnou podobou džem. Procentuálně je však výrazně méně 

zastoupena a ve tvaru džemování se objevuje i na stránkách ženského časopisu o zavařování 

ovoce. Považuji ho zavádějící (i přesto, že původ pojmu jam v jazzové hudbě je pravděpo-

dobně spjatý s anglickým jam jakožto zavařeninou) a v překladu používám tvary jamovat, jam 

sessions. 

 

Překlad termínů ze základní hudební teorie většinou nečinil potíže. Francouzština používá pro 

označení tónů solmizační slabiky, které jsou v překladu nahrazeny českým abecedním znače-

ním. Při pojednání o akordech závěrečné figury spirituálů, o blue tónech a o základních 

bluesových akordech je výklad velice zjednodušován. V češtině se proto také vyhýbám termí-

nům jako tónika, dominanta, subdominanta, které jsou běžně v uváděném významu užívány 

v českých odborných textech.  

                                                 
8 Viz zmiňované české paralelní texty I. Poledňáka a L. Dorůžky i Encyklopedie jazzu a moderní populární hud-
by I.  
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Le blues empruntait les trois accords qu’utilisait la ballade américaine (premier, quatrième et cinquième degrés, 

soit en do : do, fa, sol) (O 31) 

Bluesmani převzali tři akordy, které se uplatňovaly v amerických lidových baladách (akordy od prvního, čtvrté-

ho a pátého stupně, tedy v C dur od tónů c, f a g) (P 10)  

 Jistá nedůslednost se ve francouzském originálu projevuje v užívání termínů gamme a mode. 

Jsou zjevně užívány jako synonyma a jen z důvodů stylistických je jednou užito gamme, jindy 

mode, obojího ve významu tónina. Výraz gamme by přitom měl označovat stupnici, nespráv-

ně se ho však často užívá jako synonyma výrazu mode, tedy tóniny.9 V překladu sjednocuji 

terminologii a užívám pojmu tónina. Neuvádím jej vždy explicitně, protože je již z kontextu 

známý. Podobným způsobem autoři originálu redukují označení do majeur (C dur) na do, to 

však v češtině z důvodů srozumitelnosti nelze. Tóny a akordy jsou shodně s originálem vy-

značovány kurzívou (viz O 24, P 7). 

Z hudební teorie se v textu objevují také náročnější termíny, které nejsou vysvětleny. 

V překladu je rovněž ponechávám nevysvětlené. Jak jsem uvedla v charakteristice adresáta, 

jistá znalost hudební teorie se u něj předpokládá.  V kapitole o bopu jsou tyto termíny uvádě-

ny v závorce, takže je lze chápat jako doplňkovou informaci: 

un « squelette » harmonique, objet de toutes les manipulations (extension et substitution d’accords, notes étran-

gères et accords de passage) (O 106) 

harmonickou „kostru“, se kterou lze libovolně nakládat (rozšiřovat a substituovat akordy, vkládat neakordické 

tóny a průchodné akordy) (P 15) 

V textu se vykytuje termín z oblasti církevní hudby répons (responsorium, responsoriální 

forma). Považuji ho za poměrné náročný a pro tento typ textu zatěžující. V prvním případě 

jeho výskytu jej používám a vysvětlují v závorce (v čemž postupuji podle originálu), při jeho 

druhém výskytu jej nahrazuji obecnějším označením střídavý zpěv. 

 

Dalším náročnějším termínem v tomto typu textu byl výraz paternalisme. Český ekvivalent 

paternalismus označuje „vztah mezi dvěma subjekty, z nichž jeden přistupuje k druhému 

z nadřazené, ale současně z otcovské a chránící pozice“10. Výraz tedy zahrnuje více významů 

                                                 
9 Viz internetový zdroj Wikipedia [online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupné z www: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_musicale. 
10Viz Wikipedia [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné z www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Paternalismus. Inter-
netový slovník  CNRTL uvádí: Attitude d’une personne au pouvoir qui, sous couverte de protection 
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a jeho opis by text příliš rozmělňoval. Proto jej v češtině také používám. Nicméně při druhém 

výskytu je z hlediska kontextu možné explicitně vyjádřit jednu z jeho významových stránek, 

kterou současně uvozovky relativizují, takže je v důsledku implicitně obsažen celý význam 

slova: 

Considéré avec une bienveillance toute paternaliste du temps de l’escalavage (O 21) 

V době otroctví držel nad otrokem „ochrannou ruku“ jeho pán (P 5). 

Speciálním problémem jsou francouzské výrazy, které nemají v češtině jednoslovný ekviva-

lent a musejí být vyjádřeny opisem či významově redukovány. Jde o výrazy promiscuité, 

musique profane a démarquage. Promiscuité vyjadřuje nepříjemné, či škodlivé setrvávání 

v těsné blízkosti někoho jiného11, v překladu se tedy objevuje opis: 

les Noirs vivaient la traversée dans des conditions de promiscuité peu propices à l’hygiène (O 15) 

afričtí černoši tak trávili cestu v těsné fyzické blízkosti a v nehygienických podmínkách (P 2) 

la promiscuité des grandes villes (O 28) 

jaký je život v přelidněných chudinských čtvrtích velkoměst (P 8) 

Musique profane označuje veškerou hudbu neduchovní, včetně moderní hudby. V češtině 

označení profánní, světská hudba většinou asociuje středověký kontext. V českých publika-

cích o jazzu se toto označení občas vyskytuje. V překladu ho také jednou užívám (O 22, P 6), 

podruhé jej nahrazuji antonymickou modulací neduchovní hudba (O 21, P 5). Démarquage 

označuje úpravu díla, která umožňuje, aby umělec vydával toto upravené dílo za vlastní12. 

V překladu jsem zvolila konkrétnější vyjádření vycházející z kontextu: 

ces démarquages exposés à l’unisson (O 106) 

Tyto přeharmonizované melodie hrané rychlým tempem v unisonu (P 15) 

 

 

                                                                                                                                                      
désintéressée, cherche à imposer une tutelle, une domination. [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné z www: 
http://www.cnrtl.fr/definition/paternalisme. 
11 Viz definice v internetovém slovníku CNRTL: Proximité, entassement de personnes résultant d’une situation 
particulière (généralement d’une exiguïté de lieu), ressentie comme désagréable ou néfaste moralement ou phys-
iquement. [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné z www: http://www.cnrtl.fr/lexicographie/promiscuit%C3%A9. 
12 Viz definice v internetovém slovníku CNRTL: [En parlant d'une œuvre que l'on a copiée] Légère modification 
apportée à cette œvre, de manière à la faire passer pour sienne. [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné z www: 
http://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9marquage. 
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3.2.1.2 Anglické výrazy 

Vedle terminologie je dalším specifickým problémem překládaného textu zapojování anglic-

kých výrazů. Bylo již řečeno, že anglická terminologie z oblasti jazzu je vysvětlována 

v závorce. Názvy souborů a klubů nejsou překládány, předpokládá se, že čtenář porozumí, 

případně neporozumění nebrání pochopení výkladu. Uváděná anglická sousloví se slovem 

blues (O 25, P 7) jsou překládána tak, aby odrážela dobu vzniku (19. století) a formální podo-

bu (dvě následující sousloví). Náročnější bylo řešení citace v postranním odstavci (O 25, P 8), 

kde je ve francouzském textu užíváno anglické slovo blues s významem melancholické, 

smutné nálady. Takové směšování jazyků by v češtině bylo těžko srozumitelné (ve francouz-

štině některé jazykové hry s blues usnadňuje fonetická blízkost anglického blue 

a francouzského bleu). Proto jsem zvolila takové řešení, které zachová smysl sdělení, ruší 

pouze jeho formu (přímou řeč): 

A la date du 14 décembre 1862, alors qu’elle vient d’entendre les cris des quartiers d’esclaves, elle utilise pour la 

première fois le mot blues : « Je suis rentrée de l’église avec le blues, me suis jetée sur mon lit et pour la pre-

mière fois que je suis ici, je me suis sentie très triste et très misérable ». (O 25) 

V záznamu ze 14. prosince 1862 užívá poprvé výraz blues, kterým popisuje své pocity poté, co zaslechla křik 

z otrockých čtvrtí. Tehdy se vrátila z kostela, vrhla se na postel a prvně za svůj pobyt pocítila velký smutek 

a sklíčenost. (P 8)   

Výraz bluesman má v angličtině v plurálu podobu bluesmen, avšak v češtině se singulár blue-

sman zapojil do gramatického systému, a plurál je proto nejčastěji tvořen v podobě 

bluesmani. Tento úzus potvrzují tištěné publikace i četnost výskytu na internetu, proto jej 

v překladu dodržuji. 

O slově blues a od něj odvozených tvarech se ještě zmiňuji v kapitole 3.2.4 a 3.2.5.  

Výraz bopper, podle anglického pravopisu se zdvojeným písmenem p, se v českých zdrojích 

uvádí někdy také jako boper. Nicméně podobně jako u jiných anglických výrazů se 

v překladu držím pravopisu anglického. 

 

3.2.2 PŘEKLAD NA ROVINĚ MORFOLOGICKÉ A SYNTAKTICKÉ 

Slovesné časy jsou většinou dodržovány podle originálu (samozřejmě čeština nemá tolik mi-

nulých časů jako francouzština, takže některé nuance se ztrácejí, případně jsou vyjadřovány 
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lexikálně). Zejména je slovesný čas dodržován tam, kde má významnou aktualizační funkci. 

Proto například dodržuji přítomný čas na začátku první kapitoly (O15, P 1), v úvodním od-

stavci druhé překládané kapitoly (O 101, P 11) a v podnadpisech. Již v analýze originálu jsem 

uvedla, že podnadpisy mají výraznou aktualizační funkci, často jsou v nich slovesa 

v přítomném čase. Některé obsahují slovesa v minulém čase, ale v překladu je často převádím 

do přítomného času (ne všechna, záleží na významu, časové logice), protože je to v souladu 

s funkcí podnadpisů.  

La révolution du be-bop se fit à New York, « after hours » dans certaines clubs de la 52e Rue (O 103) 

Bopová revoluce se odehrává „after hours“ v newyorských klubech na 52. ulici (P 13) 

Ve francouzštině častá slovesná forma pasiva je v textu umocněna i tematikou otroctví, proto 

pasivní formu někdy zachovávám i v překladu.  

Déportées, décimées par de terribles conditions de traversée (O 15)  

Černošští obyvatelé Afriky byli násilím odvlékáni na loď a převáženi v nelidských podmínkách, které pro mnohé 

znamenaly smrt. (P 1) 

Nicméně v češtině jsou pasivní tvary méně přirozené, takže jejich množství v poměru k textu 

originálu značně redukuji. 

Autoři originálu se vyhýbají zahrnování čtenáře pomocí osobních zájmen, upřednostňují neo-

sobní vyjádření. V některých případech používají zájmeno on, které má však v odborných 

textech také spíše neosobní charakter (Contrairement à ce qu’on peut observer dans le Caraïbes [...], on 

les pratiqua jusqu’à nos jours (O 16)). Zájmeno nous je užito zřídka. České populárně-naučné texty 

čtenáře obvykle do výkladu zahrnují. V překladu tak proto někdy činím také, ačkoli z ohledu 

na originál jen ve velmi malé míře. 

A ces donées significatives il faut ajouter les caractéristiques des voix noires (O 18) 

Tyto základním hodnoty doplňme ještě o charakteristický černošský hlas (P 3) 

 

Z hlediska syntaxe představovaly zásadní problém dlouhé a koncentrované syntaktické kon-

strukce ve francouzštině. Často se skládaly z participiálních nebo nominálních výčtů, které 

bylo nutné v češtině rozvolnit.  
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Déportées, décimées par de terribles conditions de traversée, dispersées sur les marchés d’esclaves, les populati-

ons noires eurent à se reconstituer une culture en s’appropriant et en réaménageant à leur convenance celle de 

leurs propriétaires d’origine européen. (O 15) 

Černošští obyvatelé Afriky byli násilím odvlékáni na loď a převáženi v nelidských podmínkách, které pro mnohé 

znamenaly smrt. Přeživší byli od sebe následně odtrženi na trzích s otroky. Aby černošští otroci znovu nalezli 

svou vlastní kulturu, nezbývalo jim než si osvojit a přetvořit podle vlastních potřeb tu, kterou viděli u svých pánů 

evropského původu. (O 1) 

V souvislosti se stavbou souvětí lze zmínit i interpunkci. Ve francouzštině se často užívá 

dvojtečka pro uvedení výčtu i pro vyjádření důsledkového vztahu mezi větami souvětí. 

V českém překladu jsou dvojtečky nahrazeny jiným interpunkčním znaménkem, případně je 

souvětí rozděleno do samostatných vět.  

 

3.2.3 PŘEKLAD NA ROVINĚ TEXTOVÉ 

Koherenci textu zajišťuje chronologický postup historických událostí. V některých případech 

však jde o velice zkratkovité, stručné vyjádření, kde se koherence oslabuje. V takových mís-

tech jsem se snažila uspořádáním slov v rámci vět koherenci opět posílit. Pro ilustraci uvádím 

jeden postranní odstavec, který v originále působí jako celek nesouvisle: 

« Philanthropie moderne », caricature de juin 1893 à propos de la libération aux Antilles. Considéré avec une 

bienveillance toute paternaliste du temps d’esclavage, le Noir, une fois libéré, est rejeté par la société blanche. 

Caricature du nègre, brave mais simplet, la chanson Jump The Jim Crow sert désormais à désigner les lois ségré-

gationnistes sous l’appellation de « lois Jim Crow ». (O 21) 

Karikatura z června roku 1893 s názvem „Moderní filantropie“ reaguje na osvobození otroků na Antilách. 

V době otroctví držel nad otrokem „ochrannou ruku“ jeho pán, avšak jakmile otroci dosáhli svobody, bělošská 

společnost je vyloučila. Začaly se zavádět segregační zákony označované souhrnně jako zákony Jima Crowa, 

podle posměšné písně stejného názvu o bodrém černošském prosťáčkovi. (P 6) 

V překladu je posilována koheze pomocí spojek a odkazovacích zájmen, někdy i vložením 

jednoduché věty. Bez takového zásahu by byl text méně plynulý a méně srozumitelný. 

Cette prière chantée (le « spiritual ») s’accompagnait souvent d’une danse rituelle, dont la forme la plus courante 

prit le nom de « ring shout » (O 20)  

Tak vznikly zpívané modlitby zvané spirituály. Bývaly doprovázeny rituálním tancem, jehož nejčastější formou 

se stal tak zvaný ring shout (P 5) 
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V nominálních řetězcích bylo většinou možné přehazovat pořadí jednotlivých částí, čehož 

jsem v některých případech využila (např. v jedné větě na stránkách O 25–26, P 8).  

V grafickém provedení textu je na každé stránce nahoře nad čarou uveden název kapitoly 

a věta nebo spojení týkající se vykládané problematiky. Taková úprava je již záležitostí edič-

ní, a nespadá do úkolů překladatele. Proto se jí v překladu nezabývám. 

 

3.2.4 PŘEKLADY PÍSNÍ A CITACÍ   

U všech citací a písní jsem se pokoušela dohledat publikované české překlady. Ne vždy se mi 

to však podařilo. Překlady, které jsem dohledala, jsou v textu vyznačené – v závorce za pře-

kladem je uveden zdroj, tzn. publikace, ve které byl překlad uveřejněn, dále překladatelé a rok 

vydání. Francouzské publikace pochopitelně vypouštím, protože ty odkazují na francouzskou 

tradici literatury o jazzu, a pro českého čtenáře tudíž nemají význam. Texty písní a citace, 

které se mi nepodařilo dohledat v české verzi, překládám sama.  

V citovaných přímých řečech (v postranních odstavcích) se objevuje hovorový jazyk. Proje-

vuje se většinou na lexikální rovině, čeština umožňuje také využití morfologické roviny. 

Nejvýrazněji se hovorová a nespisovná čeština mohla uplatnit v citaci bluesmana Big Billa 

Broonzyho (O 30, P 9). V překladu se stylistická rovina nejvíce odráží v hovorovém a nespi-

sovném lexiku, v jednom případě využívám ustáleného spojení. Nevyhýbám se ani 

nespisovným morfologickým tvarům. Spojení sans le sou překládám jako nemá ani cent, pro-

tože se tak (díky reálii – americké měně) mohou vytvářet žádoucí asociace s prostředím 

promluvy.  

U písní jde o překlad informativního charakteru, neusiluji (stejně jako francouzských originál) 

o dodržení rytmického charakteru. Jedná se o překlad dvou písní. První je refrén pracovní 

písně zpívané v nespisovném jazyce, což se snažím zachovávat i v češtině:  

„Ain’t it hard, ain’t it hard, ain’t it hard to be a nigger, nigger, nigger? For you can’t get yo‘ money when it’s 

due.“  

(C’est-y pas dur d’être un nègre? Car tu touches jamais l’argent qui t’est dû.) (O 17) 

(Není to težký, když seš negr? Nedostaneš prachy, pro který jsi dřel.) (P 3) 

Druhá píseň je úryvek blues od Leadbellyho. V této písni se objevuje problematické slovo 

Mama. Toto slovo se v některých bluesových písních objevuje s významem máma, avšak 
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u řady Leadbellyho současníků se používá k oslovení ženy, milenky. Některé internetové ver-

ze písně dokonce zaměňují výraz Mama za baby, proto v překladu užívám výraz holka. Píseň 

je pro překlad velice náročná, protože má mnoho významových rovin. Blues zde opět vyja-

dřuje melancholickou náladu, smutek, avšak zároveň anglický mluvčí s tímto významem má 

jasně spjatý hudební žánr blues a v tomto kontextu (jde o zpívané blues), si jej jistě silně uvě-

domuje. Svým obsahem píseň navíc vyjadřuje velice emotivním způsobem, že tento pocit 

(a hudební projev) vychází z nespravedlivého a násilného jednání s černochy ze strany bílých. 

Za nejlepší řešení považuji v překladu užít výraz blues a předpokládám, že pozorný čtenář by 

si po předchozím výkladu mohl uvědomit všechny významové roviny tohoto výrazu.  

„The first time I met the blues, Mama, they came walking through the wood/ They stopped at my house first, 

Mama, and done me all the harm they could.“ 

(La premiere fois que j’ai rencontré le blues, Mama, il s’en venait  a travers le bois/ s’est d’abord arreté chez 

moi, Mama, et m’a fait tout le mal qu’il pouvait). (O 29)  

(Když jsem prvně poznal blues, holka, přišlo si odněkud z lesa, zastavilo před mým domem, holka, a chtělo mi 

co nejvíc ublížit.) (P 9) 

 

3.2.5 DYNAMICKÉ PRVKY STYLU 

K této problematice bylo již mnoho řečeno v předcházejících kapitolách a odstavcích. Dyna-

miku podnadpisů podporuji užitím sloves v přítomném čase, naopak jisté oslabení si vynucuje 

jazykový materiál v podnadpisech, kde si autoři pohrávají s významy slova blue(s). Nicméně 

v rámci možností češtiny jsem se snažila dynamiku udržet. 

Chantées par les Noirs, les ballades folkloriques des Blancs se teintent de « notes bleues » (O22) 

Černoši zpívají bělošské lidové balady v „blue tónech“ (P 6) 

Une couleur bleue pour peindre la douleur du Noir (O 25) 

 „Modré“ blues zpívá o smutku černochů (P 7) 

V jedné přímé řeči v postranním odstavci (O 106, P 15) se objevuje spojení 

l’esprit « bluesy », ve kterém je záměrně ponechán anglický výraz v uvozovkách. Jedná se 

opět o dynamický prvek, čtenáři je význam slova jasný, takže v překladu jej také ponechá-

vám. 

V hlavním textu se objevují dvě obrazná spojení, která jsou v překladu mírně oslabena, ale 

svůj obrazný charakter si udržují. Uvádím jedno z nich: 
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Entre les premières déportations d’esclaves africains et la véritable naissance du jazz, trois siècle plus tard, 

s’ouvre une espace musicale en friche, (O 15)  

Po dlouhá tři staletí mezi vyloděním prvních Afričanů a zrozením opravdového jazzu jako by černošská hudba 

spala hlubokým spánkem. (P 2) 

Ve spojitosti s hudebními žánry se ve francouzštině často užívá personifikované vyjádření. 

V češtině se tak v textech o hudbě také často děje, nicméně i v hudebním kontextu je únosnost 

personifikace v češtině nižší než ve francouzštině, takže ji spíše potlačuji. Dochází tak 

k překladatelskému posunu – modulaci: 

Le blues empruntait les trois accords (O 31) 

Bluesmani převzali tři akordy (P 10) 

le swing triomphait dans le monde entier (O 102) 

celý svět poslouchal swing (P 12). 

 

3.2.6 SKLOŇOVÁNÍ VLASTNÍCH JMEN, MÍSTNÍ NÁZVY, ČÍSLOVKY 

Při skloňování vlastních jmen se řídím pravidly uvedenými v internetové příručce na strán-

kách Ústavu pro jazyk český AV ČR13. Místní jména přepisuji podle českého úzu (například 

La Nouvelle Orléans na New Orleans).  

Klub Minton’s Playhouse se v textu objevuje v plném znění i zkráceně – například u Mintona. 

Zvolila jsem v překladu tuto podobu v jednotném čísle, přestože třeba L. Dorůžka uvádí 

u Mintonů, což je řešení, které vychází na první pohled vstříc českému prostředí, protože od-

povídá domácímu úzu. Avšak v Čechách najdeme i hospody jako U Švandrlíka, U Prince 

Miroslava apod., které se názvem vztahují k jedinečné, známé postavě. Henry Minton, zakla-

datel klubu, byl známý hudebník a návštěvníci jeho klubu jistě věděli, ke komu chodí – 

k Mintonovi. Proto jsem zvolila tuto variantu. Objevuje se také často v překladových publika-

cích z angličtiny. 

Francouzština zapisuje řadové číslovky označující století pomocí římských číslic. V překladu 

je nahrazuji arabskými. Pro desetiletí, která jsou v originálu uváděna slovně, užívám také 

slovního vyjádření z toho důvodu, aby text neztrácel plynulost. 

                                                 
13 [online]. [cit. 2012-05-18]. Dostupné z www: http://prirucka.ujc.cas.cz/.  
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3.2.7 OPRAVA CHYB 

Ve výchozím textu se vyskytlo několik chyb, které jsem v překladu opravila. Chybně je 

v originálu uvedeno vlastní jméno Lucy McKim (v anglickém znění) jako Lucy Mac Kim 

(O 24), dále Edisto Island je v originále chybně jako Edito Island (O 25). Původ slova Pinks-

ters je vysvětlen v originále jako deformace slova Pentecoster, správně mělo být však 

uvedeno slovo Pentecoste (anglicky Svatudušní svátky), první výraz nemá s církevními svát-

ky nic společného. I po opravení této chyby bylo vysvětlení původu slova Pinksters nepřesné 

a nejasné, takže jsem nakonec v překladu vysvětlivku doplnila a rozšířila (viz P 3).  Dále jmé-

no amerického novináře Fredericka Olmsteda je v originále špatně uvedeno se dvěma 

chybami jako Frederik Olmster.  
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4. Závěr 

Tato bakalářská práce byla pro mě první zkušeností s překladem a celkovou redakcí poměrně 

rozsáhlého textu. Práce vyžadovala časté hledání v sekundární literatuře a konzultaci 

s odborníky či rodilými mluvčími. Výsledkem by měl být koherentní text, který zachovává 

funkce originálu a zároveň odpovídá nejen žánrově-stylistickým normám platným v českém 

prostředí, ale i způsobu vyjadřování v dané odborné oblasti. Zároveň by mohl českému čtená-

ři naznačovat nové možnosti popularizačního zpracování textu o historii jazzu.  

Při překladu jsem měla možnost prakticky uplatnit nabyté vědomosti z teorie překladu 

a zamýšlet se nad teoretickými otázkami hlouběji, protože jejich řešení získávalo tentokrát 

reálný rozměr v podobě přeloženého textu. Zároveň jsem při překladu těžila z rozmanitých 

cenných zkušeností nabytých během překladatelských seminářů. I přes kvalitní základy, které 

mi poskytlo studium, však byla tato práce také zcela novou zkušeností a velkým přínosem pro 

mou budoucí profesi překladatele. Měla jsem díky ní možnost poznat celý překladatelský pro-

ces, od výběru textu po jeho konečnou úpravu určenou k odevzdání. Byl to zcela nový druh 

práce, samostatné a s podstatně rozsáhlejším textem. Získala jsem cennou představu o tom, 

jak je práce překladatele náročná intelektuálně i časově. 

Překládaný text byl stylisticky poměrně rozmanitý. Vyžadoval značné tvořivé úsilí a poznala 

jsem spoustu nových překladatelských problémů, se kterými jsem se doposud nesetkala. Vy-

pracování komentáře vyžadovalo vést si systematickou analýzu všech fází překladu a pracovat 

velice uvědoměle. Zbývá jen doufat, že se veškerá snaha odráží i ve výsledném díle.  
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