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ÚVOD

Bakalářská práce s názvem Analýza některých jazykových prostředků ve 

francouzských písních si klade za cíl zjistit, v jaké míře se ve vybraných francouzských 

písních vyskytují gramatické jevy jako polovětné konstrukce (le) gérondif, (le) participe 

présent, (le) participe passé, (l‘)infinitif, slovesné způsoby (l‘)impératif, (le) subjonctif, 

(le) conditionnel, i slovesné časy (l‘)imparfait, (le) passé composé, (le) présent, (le) futur

Tyto jevy budeme pozorovat ve francouzských písních, které byly vybrány s ohledem na 

jejich námět (láska, válka, život na předměstí, ulici) a také s ohledem na dobu jejich 

vzniku. Pokusíme se pozorovat rozdíly v užití slovesných časů i polovětných konstrukcí 

v písních, které vznikaly v různém časovém období.

V první části práce se blíže seznámíme s teorií pojmu píseň, jejími definicemi i 

vlastnostmi, stejně tak se blíže podíváme na francouzský šanson a jeho stručnou historii. 

Ve druhé části se zaměříme na analýzu jazykových jevů. Poukážeme na užití 

polovětných konstrukcí v písních a pokusíme se prokázat jejich gramatické uplatnění ve 

větách. Tyto konstrukce jsou ve francouzském jazyce používány více než v jazyce českém 

a budoucí učitelé i studenti by o této problematice, užité v písních, měli mít povědomí. 

Neboť písně mohou posloužit jako dobrý materiál pro osvojení si znalostí a lepší 

pochopení těchto konstrukcí.

Dalším gramatickým jevem, kterým se budeme zabývat, bude užití slovesných 

způsobů. Budeme pozorovat užití (l‘)impératif, (le) subjonctif i (le) conditionnel v písních

a pokusíme se vymezit jejich význam a důvod užití. Poslední analýzou, kterou provedeme, 

budou slovesné časy. Blíže se podíváme na užití (l‘)imparfait, (le) passé composé, (le) 

futur simple i (le) futur proche a dle jejich gramatických definic v rámci sémantického 

obsahu textu písně.

Cílem této práce je také snaha o porovnání jednotlivých jazykových jevů s ohledem 

na námět i dobu vzniku písní.
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1. TYPIZACE PÍSNĚ A ŠANSONU

Píseň je specifickým uměleckým dílem, které kombinuje hudbu, melodii, zpěv a 

text, který je zpíván. Pokud vezmeme v úvahu různé definice písně, zjistíme, že se jedná o 

definice spíše obecné nebo odborné. Podle B.Joubrela, autora d‘Essai d‘une définition des 

frontières musicales de la chanson francophone, se píseň vymezuje převážně svou 

rozlišitelnou formou pro posluchače a svou estetickou strukturou.1

Píseň je definována jako druh umění, které má své vlastní modely a ke své existenci 

nepotřebuje oficiální poezii.2 Svým způsobem slouží k ověřování nabytých znalostí 

v rámci jazyka. Moderní francouzská píseň přispívá k rozmanitému a výraznému 

vyjadřování se.3

Pojem „píseň“, „chanson“ je natolik rozsáhlý, že žádný slovník ho nemůže 

definovat tak, aby vyčerpal všechny jeho odstíny a vyjádřil mnohost pocitů, které 

vyvolává: prosté a každodenní pocity, probuzené tak protilehlými podněty, jako jsou láska 

a válka, ctnost a prostopášnost, mládí a smrt.4

Píseň by neměla být pouhým textem na papíře. Měla by být poutavým a zajímavým 

dílem, při jejímž poslechu posluchač zbystří, něco jej v písni (ať už hudbě či textu) zaujme. 

Musíme podotknout, že mezi tím, co nazýváme poezií určenou pro čtení a poezií pro 

poslech, je velký rozdíl. Když píšeme poezii určenou pro poslech, musíme vybírat takovou 

slovní zásobu, která zaujme lidský sluch. Slova, která znějí zajímavě, a lidské ucho je 

snadno rozpozná.5

                                                            
1 přeloženo z HIRSCHI, Stéphane. Les Frontières improbables de la chanson: études 

réunies par Stephane Hirschi. Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, 2001. 

s. 22-31. 

2 přeloženo z JULY, Joël. Esthétique de la chanson française contemporaine. Paris: L‘Harmattan, 2007, s. 

145.
3 přeloženo z DUMONT, Pierre. Le français par la chanson: nouvelles approches de l‘enseignement 

de la langue et de la civilisation françaises à travers la chanson populaire contemporaine. Paris; Montréal: 

l‘Harmattan, 1998. s. 238.

4 ERISMANN, Guy. Cesta francouzského šansonu: od středověku po dnešek. 1. vyd. Praha: 

Supraphon, 1988. s. 7.

5 přeloženo z JULY, Joël. Esthétique de la chanson française contemporaine. Paris: L‘Harmattan, 2007, s. 

22.
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Vše nasvědčuje tomu, že aktuální píseň, pokud chce být jednoduchá, spontánní a 

přirozená, ve svém důsledku přece jen prostá není. S použitím mnoha způsobů skládání 

textu se naopak odvolává na zkušené posluchače; protože pokud jsme si alespoň trochu 

vědomi situace, za které píseň vznikla, víme něco málo o autorovi a jeho schopnostech, je 

nám přece jen význam textu bližší. Lépe chápeme, proč autor používá právě tyto výrazy a 

jazykové prostředky. Zatím co tradiční píseň umožňovala posluchači pochopit vývoj 

obsahu textu změnou sloky, z moderní písně vycítíme, že interpreti spoléhají na schopnost 

posluchače, který dokáže sám rozlišit změny v průběhu písně.6

„Aujourd‘hui, la chanson n‘est plus seulement une forme d‘expression naturelle, elle est devenue un 

véritable art, illustré par d‘authentiques créateurs (Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel et tant 

d‘autres), auteurs, compositeurs et interprètes de leurs propres chansons, et par de grands interprètes, 

comme Édith Piaf, Juliette Greco célèbres dans le monde entier. Enfin, elle est devenue une véritable 

industrie. Par la radio, la télévision, et le disque, les succès du jour penetrent partout, tandis que les vedettes 

font se déplacer les foules lors de leurs tournées en province ou de leurs galas dans les grandes salles 

parisiennes.“7

Co se týče hudební stránky, pod pojmem píseň si představíme melodii, sloku a 

refrén (dva střídající se prvky). Tato opakování mají v písni zásadní význam. Zaprvé píseň 

je snadněji zapamatovatelná a rozeznatelná, za druhé vyjadřují smysl a strukturu písně, 

které by si měl posluchač osvojit.

Pokud si budeme všímat textu, zjistíme, že nejdůležitější role je dána refrénu. 

Mnohdy se stává, že si píseň zapamatujeme jen na základě refrénu, neboť je to právě 

                                                            
6 ibid, s. 120.

7 POSPÍŠILOVÁ, Michaela. Edith Piaf, Hana Hegerová: Milord - la comparaison de la 

version française et de la version tchèque. Brno, 2009. s. 8. Bakalářská práce. Masarykova 

univerzita.

„V dnešní době píseň už není pouhým přirozeným vyjádřením, stala se opravdovým 

uměním, které reprezentují praví umělci (Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel 

apod.), autoři, skladatelé a interpreti svých vlastních písní, a která je slavná díky velikánům 

jako Édith Piaf, Juliette Greco, slavným po celém světě. V konečném důsledku se píseň 

stala opravdovým průmyslem. Úspěch písně je dán hlavně rozvojem techniky - díky rádiu, 

televizi a kompaktním diskům proniká píseň všude, zatímco se davy lidí účastní jejich turné 

mimo města, nebo jejich slavnostních událostí ve velkých pařížských sálech.“
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refrén, který nás v písni nejvíce zaujme. Tato část je většinou snadno rozpoznatelná 

(jasnou melodií a danými slovy).8

Je důležité poznamenat, že vymezení písně není vždy jasně určeno, jelikož píseň 

procházela jistými změnami v průběhu století. Například na počátku devatenáctého století 

byla píseň ovlivněna kabaretním stylem, během druhé poloviny devatenáctého století se 

však začala přibližovat stylu „pop song“ a později také „folk song“.9

Píseň má sklon k tomu, aby vyjádřila, svým hudebním ztvárněním, dojem, že lidé 

úspěšně překonali krizi (buď sociální nebo mentální). To je častým důvodem proč píseň 

vypráví o konfliktech s autoritami. Nicméně nejpoužívanějším námětem písní je lidský 

život, kde se promítá láska, výhry i zklamání. Interpretace písně je samozřejmě úzce 

spojena s osobností zpěváka, jehož projev je subjektivní. Můžeme tedy poznamenat, že 

vyjádření písně má v sobě určité prvky divadla a to právě kvůli dramatickému přednesu 

zpěváka. 

Dalším důležitým prvkem je snaha interpreta o to, aby svým zpěvem přesvědčil 

publikum. Aby toho dosáhl, používá různé prostředky - použití vhodných slov v písni. 

Poetický či dramatický text je nejčastějším případem. Samozřejmě také existují písně 

jednoduché (ať už po stránce hudební nebo textové), kde je hlavní důraz kladen na 

interpretaci a osobnost zpěváka, který svým přednesem vytvoří z takovéto písně originální 

dílo.

„De toute façon, c‘est une erreur, et des plus sottes que de penser qu‘un chanson doive 

nécessairement être intelligente. Une chanson doit nous dire quelque chose, mais ce „quelque chose“ n‘est 

pas de l‘ordre de l‘intelect, et donc n‘est pas intellectuellement analysable. Une chanson peut frapper aux 

tripes, au sexe, à l‘âme, n‘importe ou, mais elle doit nous frapper quelque part.“10 (Séchan Thierry)

                                                            
8 přeloženo z HIRSCHI, Stéphane. Les Frontières improbables de la chanson: études 

réunies par Stephane Hirschi. Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, 2001, 

s. 23-24.
9 MATZNER, Antonín, Ivan, POLEDŇÁK, Igor, WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu 

a moderní populární hudby: část věcná. Praha: Supraphon, 1983, s. 345.

10 DUNETON, Claude. Histoire de la chanson française. Paris: Seuil, 1998.s. 921.

„Myslet si, že píseň musí být za každou cenu inteligentní, je chybou většiny „pitomců“. 

Píseň nám musí něco říct, ale to „něco“ nemusí být inteligentní, a tudíž ani její analýza 

nebude inteligentní. Píseň může zasáhnout naše pohlaví, duši nebo cokoliv jiného, důležité 

je, aby vůbec něco zasáhla či zaujala.“ 
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Píseň se snaží být populární, dávat lidem něco, co v nich utkví, snaží se naladit 

muže i ženy, kteří jsou odlišní svými pocity i původem, na stejné myšlenky. Píseň nás 

všude provází - na rohu ulice, v obchodních domech, v automobilech, dokonce i 

v koupelně. Připomíná nám momenty štěstí i smutku. Píseň dokáže v lidech po celé 

zeměkouli vzbudit emoce, smích či pláč.11

Rozdílný pohled máme na píseň určenou pro zábavu, protože ta je většinou spojena 

s tancem. Proto pod vlivem různých cizích rytmů dochází k stále většímu kladení důrazu 

na formu. Ta je dána obchodním využitím, které způsobuje, že píseň nepůsobí na mysl 

člověka, ale vzbuzuje v lidech chuť tancovat, hýbat se do rytmu písně. V tomto případě 

slova ani text nejsou důležitá, často se setkáváme s jednoduchým refrénem, který se 

vícekrát opakuje.12

1.1. Srovnání české a francouzské definice písně

V tomto srovnání si můžeme si povšimnout rozdílu mezi českými a francouzskými 

definicemi. Zatímco ty české nám říkají, že píseň je lyrická skladba - viz příklady 3. (píseň 

jakožto druh lyrického básnictví, píseň v hudbě je spojení lyrické básně s hudbou) a 4.

(obvykle zhudebněná lyrická báseň), která je určena k hudebnímu vyjádření a že se člení 

na sloky a refrén; francouzské definice se více zaměřují na to, že píseň je složena ze slok a 

refrénu - viz příklady 1. (veršované dílo, které je děleno na stejné oddíly, které nazýváme 

sloky, a které je určeno ke zpěvu), 2. (dělena na sloky, které jsou od sebe odděleny 

refrénem), 3. (obvykle děleno na sloky a refrén a které je zpíváno na volném prostranství), 

že je to skladba, která je zpívána při různých příležitostech. Určují píseň jako hudbu se 

slovy, která je populární a má satirický nebo sentimentální text. 

a) české definice

„S ohledem na historickou i současnou členitost sémantického pole 

slova píseň lze písní rozumět druhový, žánrový a zčásti i formově

určitelný vokální typ, jehož slovesnou složku tvoří báseň nejčastěji 

                                                            
11 přeloženo z COHEN-SOLAL, Marcel. La chanson française. vyd. Paris: Eyrolles, 2010. 

s. 241.

12 ERISMANN, Guy. Cesta francouzského šansonu: od středověku po dnešek. 1. vyd. 

Praha: Supraphon, 1988. s. 112.
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lyrického charakteru. Příznačným rysem písně je syntakticko-

sémantická jednota hudby a textu.“13

„Píseň( -sně ž) je jednoduchá, zpravidla kratší básnická skladba 

určená ke zpěvu, řidčeji k jinému hudebnímu vyjádření; melodie takové 

skladby.“14

„Píseň jakožto druh lyrického básnictví, jest výraz prostých a 

jednoduchých citů v nejprostší formě. Píseň jest vždy určena ke zpěvu a 

skládá se ze stejně upravených slok, zpívaných původně vždy stejnou 

melodií a určených pro zpěv jednotlivce. Rhythmus písně jest vždy 

zpěvný a rým snadno pochopitelný. Tato jednoduchost a prostota formy 

jest hlavním znakem písně.(...) Píseň nevyjadřuje pouze, co cítí 

jednotlivec, nýbrž bývá výrazem citů společných, jednotlivé stavy a celé 

národy charakterisujících.(...) Píseň v hudbě je spojení lyrické básně 

s hudbou, při čemž na místo slova mluveného vstupuje zpívané tím 

způsobem, že hudební prvky rhythmu a spádu tónového, jež nalézáme 

v řeči, přecházejí ve skutečnou hudbu, jsouce stupňovány k melodii 

rhythmicky spořádané. Charakteristickou vlastností písně je prosté 

melodické učlánkování.(...)“15

„Píseň je kratší vokální skladba uzavřené formy, obvykle 

zhudebněná lyrická báseň. Nejrozšířenější druh vokální hudby.“16

b) francouzské definice

„Pièce de vers divisée en stances égales appelées couplets, et qui est 

destinée à être chantée. Se dit plus particulièrement de pièces écrites un 

style badin.“17

                                                            
13 MACEK, Petr, ed. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 

s. 694.

14 Slovník spisovného jazyka českého. Ústav pro jazyk český [online]. 2011. [cit. 2013-04-

20]. Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php.

15 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 

1888-1909. 19.svazek 

16 Diderot: velká všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. sv.6.
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„Petite composition chantée, de caractère populaire, d‘inspiration 

sentimentale ou satirique, divisée en couplets souvent separés par un 

refrain.“18

„Pièce de vers de ton populaire, généralement divisée en couplets et 

refrain et qui se chante sur un air. 19

„C‘est un musique avec des paroles.“20

„Chanson est une espèce de petit poème fort court auquel on joint 

un air, pour être chanté dans des occasions familières, comme à table, 

avec ses amis, ou seul pour s‘égayer et faire diversion aux peines du 

travail objet qui rend les chansons villageoises préférables à nos plus 

savantes compositions.“ 21

Píseň je hudební dílo, které je omezeno svou délkou. V tomto díle je text 

zhudebněn rytmickým způsobem, opakující se melodie a refrén, popř. rýmující se verše 

napomáhají k snadnějšímu zapamatování písně. Píseň se skládá ze slok, z refrénu, který se 

většinou opakuje, a z veršů, které jsou skládány určitou pravidelnou formou.

„Chanter, ce n‘est pas lire. Ce n‘est pas parler non plus. Chanter, c‘est laisser 

aller sa voix, son souffle, porter une émotion vers autrui ou simplement la sentir monter en 

soi.“22

                                                                                                                                                                                        
17 BEAUMONT-JAMES, Colette. Le français chanté ou la langue enchantée des chansons.

Paris; Montréal: l‘Harmattan, 1999. s. 28-35.

18 ibid

19 ibid

20 ibid
21 ARTFL Encyclopédie Search Results. ARTFL Encyclopédie Project [online]. 2013 [cit. 

2013-03-27]. 

Dostupné z: http://artflx.uchicago.edu/cgibin/philologic/getobject.pl?c.2:206.encyclopedie0

311

22 DUNETON, Claude. Histoire de la chanson française. Paris: Seuil, 1998. s. 9.

„Zpívat, to neznamená číst. Neznamená to ani mluvit. Zpívat, to je nechat svůj hlas, svůj 

dech nést emoce k druhému člověku nebo cítit svůj hlas vycházet ze sebe.“
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1.2. Francouzský šanson

Šanson - píseň zábavného, milostného n. satirického obsahu.23

1.2.1. Stručná historie

Slovo šanson – la chanson – znamená ve francouzštině jakoukoliv píseň, 

v evropském povědomí však označujeme „La chanson“ jako píseň zvláštního druhu, tzv. 

francouzský šanson, který se objevil dokonce i v Německu, v Polsku nebo také u nás. Mezi 

duchovními praotci francouzského šansonu figuruje i Francois Violin.24

Zpočátku byl šanson písní s melodií a jednoduchým rytmem a textem, jehož obsah 

byl humorný, satirický, někdy až povrchní. V okamžiku, kdy je tento repertoár uveden ve 

formě hudebně pódiového vystoupení do pařížských kaváren (1848), rodí se šanson jako 

novodobý žánr populární hudby.25

Původ šansonu můžeme nalézt již ve středověku, kdy se pod pojmem poezie 

rozumělo spojení hudby a textu. Lyrickou poezii zpívali trubadúři (v jižní části Francie) a 

truvéři (v severní části). Již v této době se kromě šlechtické dvorní písně vyvíjela lidová 

hudba a poezie, která vůbec nedodržovala formální pravidla. Jsou to písně, které 

označujeme za folklórní.26

Počátky a historie šansonu, v rámci toho, co si pod tímto slovem představíme, 

nacházíme v polovině devatenáctého století (tzv. „belle époque“), v období, kdy Francie 

byla druhým císařstvím. Šansoniéři se snaží vyrovnat se změnou společenských podmínek 

a nezapomínají dávat najevo, že s nimi v zásadě nesouhlasí.27

                                                            
23 Slovník spisovného jazyka českého. Ústav pro jazyk český [online]. 2011. [cit. 2013-04-

20]. Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php

24 VILLINOVÁ, Radana. Vývoj šansonu na pozadí kulturně historických událostí 20. století 

a jeho nejvýznamnější interpreti. Život a dílo Edith Piaf. Brno, 2012. s. 15. Bakalářská 

práce.
25 MACEK, Petr, ed. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 

s. 903.

26 VILLINOVÁ, Radana. Vývoj šansonu na pozadí kulturně historických událostí 20. století 

a jeho nejvýznamnější interpreti. Život a dílo Edith Piaf. Brno, 2012. s. 15. Bakalářská 

práce.

27 KOPTA, Pavel, ed. Lov motýlů: francouzské šansony ve výběru, přebásnění a 

parafrázích Pavla Kopty. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. s. 1.
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Francouzské slovo chanson (píseň) vzniklo z latinského cantionem (cancio) a je 

odvozeno od slova cantus, ze kterého pochází novější slovo chant (zpěv). Nejdůležitější 

vlastností, která tvoří rozdíl mezi slovy chant a chanson, je právě lidovost šansonu.28

Termín francouzský šanson tedy označuje přednesovou píseň, lišící se od běžné 

popové písně zejména většími nároky na text – pokud jde o námět i o umělecké zpracování 

– a na sugestivní až „hereckou“ interpretaci.29

Další složkou, která na posluchače působí (po textu a interpretaci), je samozřejmě 

hudba. Ta propůjčuje celé skladbě danou podobu, obraz i sentimentálnost; dělí slova i 

verše nepravidelným způsobem. Je to právě melodie, tempo a spád hudby, které způsobují, 

že při čtení textů již poslechnutých písní se nám automaticky vybaví hudební rytmus, 

spontánně dělíme slova i verše dle melodie písně. 

1.2.2. Vybraní autoři

Bylo by bezpochyby nemožné vyjmenovat všechny osobnosti v celé historii 

francouzské písně, proto vybíráme některé oblíbené autory.

Podle mého názoru si mnoho zájemců o francouzskou píseň představí pod tímto 

pojmem právě Édith Piaf. Více znalí lidé by si snad ještě vzpomněli na zpěváky, jako jsou 

Jacques Brel, George Brassens či Boris Vian. Právě tito lidé se zasloužili o vývoj šansonu 

po druhé světové válce; o to, že se šanson stal součástí populární hudby, a napomohli 

k jeho rozšíření do zahraničí. Jejich písně a texty měly někdy banální a tuctový ráz, jindy 

to byla přímo básnická díla. V každém případě to byla ale osobnost zpěváka, která 

způsobila, že se šanson stal populárním. Neboť záleželo na přednesu, hlasu a vystoupení 

intepreta, které zaujaly posluchače.30

Myslím si, že právě tato schopnost dnešním textařům a zpěvákům chybí –

různorodost textů, slov a pestrost jazyka v písních. A i když je text primitivní, měl by se 

                                                            
28 VILLINOVÁ, Radana. Vývoj šansonu na pozadí kulturně historických událostí 20. století 

a jeho nejvýznamnější interpreti. Život a dílo Edith Piaf. Brno, 2012. s. 15. Bakalářská 

práce.

29 ibid s. 15.

30 KOPTA, Pavel, ed. Lov motýlů: francouzské šansony ve výběru, přebásnění a 

parafrázích Pavla Kopty. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. s. 3-5.
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zpěvák snažit z této primitivity vytěžit co nejvíce a učinit ji uměleckým prostředkem.31 Jak 

řekl Boris Vian o Édith Piaf: „Její hlas by úspěšně zazpíval i telefonní seznam.“32

Nejvýznamnější představitelka francouzských písní je Édith Piaf (1915-1963). 

Byla největší šansoniérkou dvacátého století a také neuvěřitelnou osobností, která zůstala 

v povědomí celého kulturního světa. Patetičnost jejího projevu byla opravdovou hodnotou, 

protože byla upřímná.33 Stala se známou díky svému charakteristickému stylu – emotivita 

a dramatický charakter písně, kde je vyjádřena láska, štěstí, zklamání i zlomená srdce. 

S těmito náměty se publikum velmi dobře identifikovalo. Z písní vycítíme, že jsou 

naplněny jejími vlastními zkušenostmi a zážitky. Nejvíce ji proslavily písně jako La vie en 

rose (1945), L’hymne à l’amour (1949), Milord (1959) a Non, je ne regrette rien (1960).

Dalším významným představitelem je individualista, autor satirických (někdy až 

výsměšných) písní George Brassens (1921-1981). Důležitým znakem jeho písní je 

vytříbenost a čistota jazyka. Je považován za básníka, ale jeho písně zůstávají nedoceněny 

kritiky, kteří mu vytýkají jednoduchost skladeb. Texty často sympatizují se spodinou 

společnosti a jejich námět je anarchistický, burcující. Posmívá se lidské hlouposti, 

nesmyslným frázím, nespravedlnosti ve společnosti a buržoazní morálce.34 V roce 1964 

vydal album s názvem Les Copains d’Abord. Název alba je totožný s písní, která se v roce 

1964 stala hitem (píseň byla napsána pro film Les Copains). Brassens je považován za 

nejvýraznější osobnost šansoniérů.

„Slova, hudba i interpretace u něj splývají v autorské jednotě, kterou ještě umocňuje jednoznačně 

orientovaným pohledem na svět. Ten ovšem také určuje hranice jeho tvorby: zpívá za jednotlivce, věří, že 

„plurál člověku nesluší“ a píseň má podle něho pomáhat člověku v jeho samotě.“35

Charles Aznavour (1924) zpívá o lásce s velkou vášní, v písních najdeme obrazy 

milostného i citového života prostých lidí. Jeho hlas není příliš výrazný, ale své publikum 

                                                            
31 KOPTA, Pavel, ed. Lov motýlů: francouzské šansony ve výběru, přebásnění a 

parafrázích Pavla Kopty. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. s. 5.

32 ibid s. 8.
33 VILLINOVÁ, Radana. Vývoj šansonu na pozadí kulturně historických událostí 20. století 

a jeho nejvýznamnější interpreti. Život a dílo Edith Piaf. Brno, 2012. s. 19. Bakalářská 

práce.

34 ERISMANN, Guy. Cesta francouzského šansonu: od středověku po dnešek. 1. vyd. 

Praha: Supraphon, 1988. s. 127.

35 KOPTA, Pavel, ed. Lov motýlů: francouzské šansony ve výběru, přebásnění a 

parafrázích Pavla Kopty. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. s. 113.



11

si získal hlavně proto, že melodie jeho písní jsou skvěle skládány; kombinace melodie, 

slov (pravdivých a vášnivých) a jeho interpretace jsou doprovázeny výrazným přednesem 

během koncertů. Je považován za umělce s velkým talentem – zpěvák, skladatel, herec, 

textař. A přece nic nenaznačovalo tomu, že by právě tento muž mohl dobýt takového 

úspěchu. Na jeho vzhledu nebylo nic, co by zaujalo publikum. A právě proto začal 

Aznavour pracovat se svým hlasem a textem svých písní.

„Nemám ani pořádný obličej, ani pořádný hlas, a v tom je tajemství mého úspěchu. Lidé si říkají:

Podívejte se, je stejně ošklivý jako my a zpívá stejně falešně. Když jsem začínal, slyšel jsem: Nikdy nemůžeš

byt slavný se svým chraplavým hlasem. Dnes mi říkají: Jsi slavný, protože máš ten svůj zastřeny hlas.“36

Styl zpěváka by mohl být charakterizován jako směs poezie a pouličního žargonu. 

Jeho šansony jsou složité a je v nich příliš trýzně a smutku.37 U tohoto interpreta je 

zajímavé, že zpívá v několika jazycích - francouzsky, anglicky, italsky, španělsky, 

německy, rusky, arménsky, portugalsky. 

„Il est un des classiques de la chanson française, voire internationale, parce qu’il a 

su jongler avec les mots autant qu’avec les sons.“38

Jacques Brel (1929-1978) patří mezi další představitele francouzského šansonu, 

který se stal slavným i v zahraničí. Jeho texty jsou mnohdy složité na pochopení. Musíme 

však poznamenat, že Brel je opravdovým představitelem své doby. Pokud se zaměříme na 

hudbu, text a jeho dramatický přednes, během poslechu zjistíme, že se zde nacházejí prvky 

protestu. Brelovy šansony jsou někdy pokládány za projev deziluze intelektuálů, kteří se 

obávají „selhání inteligence“ v dnešním světě.39 V jeho tvorbě nacházíme neologismy a 

aliteraci. Jezdil na turné po celé Francii i světě; náramně si to užíval, žil život, ve kterém 

byl všudypřítomný alkohol a cigarety, což se později projevilo na jeho zdraví.

                                                            
36 obal kompaktního disku: Čapek, M. Pod střechami Pařiže. Praha: Supraphon, 1963

37 VILLINOVÁ, Radana. Vývoj šansonu na pozadí kulturně historických událostí 20. století 

a jeho nejvýznamnější interpreti. Život a dílo Edith Piaf. Brno, 2012. s. 55. Bakalářská 

práce.

38 SAKA, Pierre, Yann, PLOUGASTEL. La chanson française et francophone.

Paris: Larousse, 1999. s. 127.

„Je jedním z klasiků francouzské písně dokonce v mezinárodním měřítku, protože si 

dokázal pohrát se slovy stejně jako se zvuky.“

39 KOPTA, Pavel, ed. Lov motýlů: francouzské šansony ve výběru, přebásnění a 

parafrázích Pavla Kopty. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. s. 113.
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Typ anarchistického, antimilitaristického, antiklerikálního zpěváka ztělesňoval Léo 

Ferré (1916). Měl těžké začátky a nezkrotnou povahu, byl však plodným tvůrcem melodií, 

básníkem jasného a obrazného slova.40 Ve svém díle míchal různé náměty – lásku, 

vzbouření, lyrický styl, provokaci, ironii i dramatičnost. Snaží se vylíčit stavy lidské duše. 

Jeho písně se staly prostředkem pro kritiku tehdejší doby.

Mezi ženskými představitelkami francouzských písní můžeme jmenovat Barbaru 

(1930-1997). Tato žena je považována za „pravou“ zpěvačku, neboť v sobě spojila autora, 

skladatele a interpreta svých písní. Byla výjimečná tím, že zpívala převážně naživo, 

nechtěla se účastnit rádiových nebo televizních přenosů. Její styl spojoval důvěrný šepot a 

lyrismus, smutek a zármutek a dětský humor, bezstarostnost a vážnost.41 Ve svých písních 

dokázala smíchat poezii, nostalgii a melancholii. 

Boris Vian (1920-1959) - poznamenal intelektuální a umělecký život ve Francii. 

Spisovatel, zpěvák a hudební skladatel, který zanechal moderní a neobvyklé dílo, které 

inspirovalo další generace. A to hlavně díky svému smyslu pro humor, složeného 

z beznaděje, absurdnosti a určitého rebelantství a také díky jeho schopnosti podat s největší 

přesností silně působící texty s hlubokým smyslem.42 Od roku 1954 trávil Vian více a více 

času nad písněmi. Začátek války v Indočíně jej inspiroval k napsání písně Le Déserteur, 

která dává najevo svůj antimilitaristický postoj.

Renaud (1952) - francouzský skladatel a interpret, jeden ze soudobých zpěváků, 

kteří jsou slavní jak ve Francii, tak ve frankofonních zemích. Používá písně jako 

prostředek pro kritiku společnosti, jako projev úcty či úsměvu. V jeho dílech se objevuje 

častý výskyt argotických výrazů.

Florent Pagny (1961) – svou kariéru začal počátkem osmdesátých let malými 

rolemi ve filmech. V roce 1987 napsal svou první píseň N’importe quoi a tím začala jeho 

umělecká dráha coby skladatele a interpreta. Na vrchol francouzských umělců se dostal 

především díky písním jako Bienvenue chez moi, nebo Savoir aimer. 

                                                            
40 VILLINOVÁ, Radana. Vývoj šansonu na pozadí kulturně historických událostí 20. století 

a jeho nejvýznamnější interpreti. Život a dílo Edith Piaf. Brno, 2012. s. 19. Bakalářská 

práce.

41 přeloženo z SAKA, Pierre, Yann, PLOUGASTEL. La chanson française et francophone.

Paris: Larousse, 1999, s. 133.

42 ERISMANN, Guy. Cesta francouzského šansonu: od středověku po dnešek. 1. vyd. 

Praha: Supraphon, 1988. s. 153. 
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Lara Fabian (1970) - belgicko-italská zpěvačka, která je známá pro svou 

charakteristickou práci s hlasem. Během deseti let studií na konzervatoři, psala a 

upravovala své vlastní písně. Její písně jsou do značné míry ovlivněny klasickým zpěvem a 

hudební teorií.43

                                                            
43 Lara Fabian - Wikipedie. Wikipedie [online]. 2013 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lara_Fabian
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2. ANALÝZA JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Pro analýzu jednotlivých jazykových prostředků byli vybráni následující autoři 

(Édith Piaf, George Brassens, Jacques Brel, Charles Aznavour, Boris Vian, Jacques 

Prévert, Renaud, Grand Corps Malade, Lara Fabian), kteří jsou zástupci různorodých žánrů 

francouzské hudební scény. Pokládáme je za významné představitele francouzské kultury. 

V této části se budeme zabývat analýzou jazykových jevů, které jsou přítomny ve 

vybraných písních. 

Budeme si všímat užití polovětných konstrukcí (le) gérondif, (le) participe présent, 

(le) participe passé, (l’)infinitif, které jsou v písních hojně zastoupeny. 

V analýze nazvané (l’)infinitif, se blíže seznámíme s funkcemi, které může infinitiv 

plnit ve větě coby větný člen. 

Dalším jevem, kterému budeme věnovat pozornost, budou slovesné způsoby 

(l’)imprératif, (le) subjonctif, (le) conditionnel. Dle jejich gramatických definic se budeme 

snažit pozorovat zastoupení těchto jevů v písních a také významové rozdíly při jejich užití.

V poslední kapitole se zaměříme na frekvenci slovesných časů (l’)imparfait, (le) 

passé composé, (le) présent, (le) futur simple, (le) futur proche a pokusíme se nastínit 

rozdíly mezi jejich užitím v rámci gramatického i stylistického vymezení. 

2.1. Písně, jejich náměty, význam užití jazykových prostředků

Častým námětem písní je láska, zamilovanost a pozitivní i negativní pocity, které 

s ní jsou spojeny. Takovým druhem písní jsou písně Édith Piaf La vie en rose a L‘Hymne à 

l‘amour. V písni La vie en rose se nám zpěvačka svěřuje se svými pocity; pocity, které 

jsou stálé a budou trvat pořád. Toto vyjádření je podpořeno použitím času (le) présent,

(vyjadřuje události, které se právě odehrávají, obecné povědomí, zvyky nebo stálý stav) a 

to ve verších Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout bas, Je vois la vie en rose. 

Do češtiny bychom je mohli přeložit následovně - Když mě bere do svého náručí, mluví na 

mě hlubokým hlasem, vidím život růžově.

Výjimkou je refrén, kdy se dozvídáme důvod radosti a štěstí a to prostřednictvím 

časů minulých – (le) passé composé a (l‘)imparfait. Tyto časy jsou užity přesně tak, jak je 

vymezují definice, dle kterých lze v textu určit, který z vyjádřených dějů nastal náhle 
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(užitím času (le) passé composé) a který trval nějakou dobu (užitím času (l‘)imparfait). 

Tato vymezení tedy usnadňují chápání i překlad textu písně - Il est rentré dans mon coeur, 

une part de bonheur, dont je connais la cause. Doslovný překlad do češtiny, s vyjádřením 

rozdílu mezi těmito minulými časy, by mohl vypadat následovně: Vstoupil náhle do mého 

srdce, součást štěstí, jehož příčinu jsem znala. Z příkladu nám vyplývá vymezení minulých 

časů přesně dle gramatických pravidel.

Píseň L‘hymne à l‘amour vykládá o zamilovanosti a lásce a jejich bezmezných 

hranicích. Dle našeho názoru je tato nekonečnost vyjádřena časem (le) futur simple. Ten je 

použit ve verších Tant qu‘l‘amour inond‘ra mes matins, Tant que mon corps frémira sous 

tes mains, Peu m‘importe les problèmes. Český překlad by mohl vypadat následovně: 

Pokud bude láska zaplavovat má rána, pokud se bude mé tělo třást ve tvých rukou, 

nezajímám se o problémy. (Le) futur simple tedy vyjadřuje události, jejichž uskutečnění je 

velmi pravděpodobné, ale zároveň také vyjadřuje jakousi hypotézu nad jejich 

uskutečněním, protože se mají odehrát v budoucnosti, a není zde záruka, že se opravdu 

stanou. 

V písni se také setkáme s častým užitím (le) conditionnel présent, neboť je zde 

vyjádřena ochota udělat pro lásku vše, za jakýchkoliv podmínek. Tento slovesný způsob je 

použit v podmínkových souvětích druhého typu (kdy po spojce si (kdyby) ve vedlejší větě 

používáme pro vyjádření neuskutečněné podmínky (l‘)imparfait a ve větě hlavní (le) 

conditionnel présent)44. Tyto jevy pozorujeme ve verších J‘irais décrocher la lune, J‘irais 

voler la fortune, Si tu me le demandais. V českém překladu, by verše mohly vypadat 

následovně: Snesla bych modré z nebe, šla bych ukrást jmění, kdybys mě o to požádal. Zde 

je patrný rozdíl v gramatických pravidelech podmínkových vět, neboť do češtiny jsou 

verše přeloženy s užitím podmiňovacího způsobu jak ve větě hlavní, tak ve větě vedleší.

Dalším častým námětem písní je násilí, válka a s ní spojené neštěstí. Píseň Barbara 

pojednává o druhé světové válce. Autorem básně je Jacques Prévert. Tento text vypráví o 

mnohonásobném bombardování města Brest mezi lety 1940-1944. Zničení a devastace 

města se odráží v pesimistickém pohledu na lásku a život.45 V básni se autor obrací na 

ženu, aby v sobě oživil vzpomínky, které se váží na období zamilovanosti i neštěstí 

                                                            
44 TAIŠLOVÁ, Jitka. On y va!: francouzština pro střední školy 2. 3. opr.vyd. Praha: Leda, 

2003. s. 180.

45 přeloženo z Barbara - Jacques Prévert - Paroles. Le Bac de Français [online]. 22.3.2013 

[cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.bacdefrancais.net/barbara.php
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způsobené válkou. Pro toto vzpomínání a popisování autor užívá minulých časů 

(l‘)imparfait a (le) passé composé přesně dle jejich vymezení - děj, který trval, je vyjádřen 

pomocí (l‘)imparfait, děj, který do něj zasáhl, zase (le) passé composé. Rozdíl mezi těmito 

časy je patrný z veršů Il pleuvait sans cesse sur Brest, Et je t’ai croisée rue de Siam. Dle 

definic těchto minulých časů by překlad vypadal následovně: Na Brest bez přestání pršelo, 

A já tě potkal v Siamské ulici. 

Tón básně se však mění v 37. verši, kdy štěstí přechází v pravý opak, a to právě 

kvůli válce. Změnu můžeme pozorovat i užitím času (le) présent, čímž autor opustil 

vzpomínání a začal konstatovat, co válka způsobuje (verše Qu’es-tu devenue maintenant, 

Est-il mort disparu ou bien encore vivant; neboli Kam si se nyní poděla, Je mrtev, 

nezvěstný, nebo ještě živ). (Le) présent je na konci básně nahrazen časem (le) futur proche, 

který nám dodá pocit, že bezmocnost a nicota budou trvat nadále, neboť není možnosti 

návratu (př.: Et vont pourrir au loin, au loin très loin de Brest, Dont il ne reste rien; 

v českém překladu – A shnijí daleko, velmi daleko od Brestu, z něhož nic nezůstane.) 

S námětem války je spojena i píseň Le Déserteur, jejímž autorem je Boris Vian. 

Píseň byla publikována v roce 1954 a pojednává o negativním postoji vůči válce 

v Alžírsku. Dílo je protestním zpěvem, symbolem svobody vyjadřování se.46 Z obsahu 

písně vyplývá, že autor zaujímá odmítavý postoj vůči tomu, aby se přidal k francouzské

armádě a aby bojoval ve válce. Píseň má formu dopisu, což je zřejmé z druhého verše Je 

vous fais une lettre (Píši Vám dopis), který je adresován prezidentovi (viz první 

verš Monsieur le Président – Pane Prezidente). Zde vidíme spojitost s předešlou písní,

která taktéž promlouvá k jedné osobě. 

V písni se setkáme s časem (le) présent. Tento čas vyjadřuje děje a stavy vojáka, 

které probíhají, př.: Je ne veux pas la faire, Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres 

gens, C’est pas pour vous fâcher. V českém překladu – Nechci to udělat, Nejsem na zemi 

proto, abych zabíjel ubohé lidi, Nechci Vás rozzlobit. Dále je zde také (le) passé composé,

a to při popisu situací, které se muži v životě přihodily. Např. ve verších: Depuis que je 

suis né, j’ai vu mourir mon père, j’ai vu partir mes frères V češtině se passé composé 

překládá dokonavými slovesy, čili – Od té doby, co jsem byl narozen, viděl jsem umřít 

mého otce, viděl jsem odejít mé bratry. 

                                                            
46 přeloženo z Le Déserteur. [online]. [cit. 2013-04-16]. 

Dostupné z: http://archives.site.free.fr/siteportail/site3em2001/engage/deserteur.htm
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Na konci druhé sloky se také setkáme s časem (le) futur simple, který vyjadřuje 

domněnku, která se stane v budoucnosti, př.: Demain de bon matin, Je fermerai ma porte, 

Au nez des années mortes, J’irai sur les chemins.

V poslední sloce nacházíme značné zastoupení slovesného způsobu (l’)impératif. 

Autor tímto užitím chtěl vyjádřit svou podporu lidem na celém světě, aby se dokázali 

vzepřít proti neprávu a špatnostem, které jsou po nich požadovány. Tato domněnka 

vychází z veršů – Refusez d’obéir, Refusez de la faire, N’allez pas à la guerre, Refusez de 

partir; v českém překladu Odmítněte poslechnout, Odmítněte to udělat, Nechoďte do války, 

Odmítněte odejít. 

Obě tato díla tedy pojednávají o válce a jsou adresována jedné osobě. Rozdíly 

nacházíme ve způsobu oslovení těchto osob. Zatím co v písni Barbara se vyskytuje tykání 

a dílo má familiární nádech, z písně Le Déserteur vycítíme, že dopis je adresován někomu, 

ke komu má autor svým způsobem úctu - užití oslovení Monsieur le Président nebo 

vykání. 

Ze současných francouzských interpretů byl vybrán zpěvák Renaud. Jeho píseň Le 

Sirop de la rue (1994) je zajímavá svým textem a užitím argotických výrazů. Autor zde 

popisuje své dětství a vzpomínky, což se projevuje užitím slovesného času (l’)imparfait

(tento slovesný čas se používá k popisu děje, který probíhal nějakou dobu v minulosti, 

nebo popisu událostí, které se k ději váží). Tento čas je užit např. ve verších – On n’était 

pas beau, Mais on s’en foutait, C’était nos diplômes, Qu’on avait sur terre, Il était dans 

l’ciel. Do češtiny bychom je mohli přeložit následujícím způsobem – Nebyli jsme hezcí, ale 

smáli jsme se tomu, Byly to naše diplomy, Které jsme měli na zemi, Bylo v nebesích. Jsou 

to hlavně argotické výrazy (viz příloha), které nám dodají pocit, že píseň vyjadřuje situaci 

ze života na okraji společnosti, na ulici, a v určité skupině lidí, která těmto výrazům 

porozumí. 

Dalším zmíněným interpretem je Grand Corps Malade, představitel hudebního 

směru rap. Tento autor také popisuje život na předměstí, násilné podmínky na ulici. Svým 

způsobem nám podává obrázek života v ghettu a vztahy mezi lidmi, kteří v něm žijí. První 

zvláštností, která nás zajisté na textu zaujme v porovnání s tím předešlým, je jeho forma. 

Verše jsou značně delší než u Renauda. Je to dáno rozdílnými hudebními žánry – zatím co 

píseň Le Sirop de la rue je v podstatě báseň, která byla zhudebněna, písně Vu de ma fenêtre

(2006) a Je viens de là (2009) jsou zástupkyně rapu, tedy poezie, která je zpívána. V těchto 

dílech nacházíme také argotické výrazy (viz příloha). Slova, která jsou vlastní jen určité 
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skupině lidí. Písně tedy popisují současný život na francouzských předměstích, tento obraz 

nám podává užití přítomného času (který se v písni Le Sirop de la rue skoro nevyskuje) a 

to např. ve verších - Celui que je vois le plus souvent c’est Ludo, Il est gentil mas quand tu 

le croises c’est pas forcément un cadeau. V české verzi - Nejčastěji vidím Luda, je milý, 

ale když ho potkáš, není to zrovna příjemná věc. 

Dále v písních najdeme infinitivní konstrukce, kdy je infinitiv vázán předložkou 

(pour, avant de), což je obvyklý způsob vyjádření za jistých gramatických podmínek (kdy 

je předmět hlavní věty podmětem věty vedlejší nebo je v obou větách stejný podmět).

Takovýmto případem je verš z písně Vu de ma fenêtre – Mes potes m‘appellent 

avant de venir pour savoir s‘il y a de la meuf. Verš by se dal přeložit následujícím 

způsobem – Mí kamarádi mi volají předtím, než chtějí přijít, aby se dozvěděli, jestli je u mě 

nějaká žena. Z tohoto příkladu je patrné, že francouzština transformuje vedlejší věty do 

infinitivních konstrukcí, které by v češtině použity nebyly. Při shodných podmětech 

dochází k nahrazení vedlejší věty časové spojkou avant que + infinitiv a vedlejší věty 

účelové spojkou pour + infinitiv.

Z písní autora Florent Pagny byly vybrány dvě, které jsou zajímavé nejen svým 

textem, ale také tím, že je zde demonstrováno použití infinitivu v různých funkcích 

větného členu. V písni Savoir Aimer je infinitiv použit jako complément d‘objet indirect, 

čili jako předmět nepřímý. Pro vyjádření nepřímého předmětu je použita předložka à, u 

slovesa apprendre, které se vždy pojí s touto předložkou, a to ve významu naučit se co, 

čemu. Tento jev nacházíme ve verších Apprendre à aimer, Apprendre à rêver. Dále se zde 

vyskytuje vazba modálního slovesa savoir s infinitivem. Sloveso v infinitivním tvaru je 

zde tedy součástí (le) prédicat verbal composé (složeného přísudku). Např. název písně 

Savoir aimer, dále pak verše Savoir sourire, Savoir donner. 

Jediným vyjádřením osobní vazby je užití neurčitého osobního zájmena on ve 

funkci podmětu. Zájmeno se vždy pojí se slovesem ve tvaru 3. osoby jednotného čísla a 

vyjadřuje všeobecný podmět. Tento případ se vyskytoval ve verši Qu’on vous donne 

comme par erreur, Tant on ne l’attendait plus.

Druhou vybranou písní je titul s názvem Rester vrai, která je podobného ladění jako 

předešlé dílo. Infinitiv zde plní funkci podmětu (viz s. 35-36) a také funkci větného členu 

příslovečného určení způsobu – s předložkou sans (viz s. 39). Jedinými přímými zástupci 

podmětu je neurčité osobní zájmeno samostatné chacun a tzv. présentatif ce ve spojení se 

slovesem être (c’est), který je v běžném jazyce používán často, a pokud stojí před 
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podstatným jménem nebo skupinou slov, je prostředkem typických opisných konstrukcí.

Tyto jevy se necházely ve verších - Chacun est différent de celui d’à côté, C’est une 

sekonde naissance, Mais chacun cherche ailleurs, ce qu’il est.

V této části práce jsme poukázali na texty vybraných písní a snažili jsme se 

vysvětlit užití jednotlivých slovesných časů a způsobů v závislosti na obsahu a smyslu

písní.

V následujících kapitolách se budeme zabývat výskytem jednotlivých jazykových 

jevů ve vybraných písních autorů.

2.2. Polovětné konstrukce

2.2.1. Gérondif

„Má platnost vedlejší věty příslovečné a vyjadřuje okolnosti děje vyjádřeného 

určitým slovesem. Přechodník vyjadřuje děj současný – ať už s dějem přítomným, minulým 

nebo budoucím.“47

„Il représente toujours une circonstance accompagnant le verbe sur lequel il 

s‘appuie. Il fonctionne comme un adverbe ou ou complément de circonstance. Dans 

l‘usage contemporain, est toujours précédé de en, qui a perdu tout effet de préposition et 

n‘est plus qu‘un indice formel.“48

V současném francouzském jazyce je (le) gérondif považován za slovesnou formu, 

které nepředchází žádné osobní zájmeno (já, ty, my, etc.). Je složen z předložky en, která je 

umístěna před tvar (le) participe présent. 

Autoři používají navyklých jazykových prostředků, protože jsou nejběžnějším 

vyjádřením současnosti dějů, což vyplývá z kontextu uvedených příkladů. Při totožných 

                                                            
47 HENDRICH, Josef, TLÁSKAL, Jaromír a RADINA, Otomar.

Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001. s. 412. 

Dále jako Hendrich.

48 CHEVALIER, J.-C-, C. BLANCHE-BENVENISTE, M. ARRIVÉ a J. 

PETARD. Grammaire du français contemporain. Paris: Larousse, 2002. s. 374. Dále jako 

Chevalier.
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podmětech lze ze dvou vět vytvořit souvětí s větou vedlejší příslovečnou příčinnou nebo 

časovou právě použitím polovětné konstrukce (le) gérondif.

Příklad:

a) v písni Savoir aimer je (le) gérondif  použit následujícím způsobem:

Apprendre à rêver

À rêver pour deux

Rien qu‘en fermant les yeux

Et savoir donner

Donner sans rature

Ni demi-mesure

„Přechodník po výrazu RIEN QUE vyjadřuje příčinu.“

(Hendrich s. 413)

b) v písni Vu de ma fenêtre

Quand je vois ces deux hommes qui boivent un coup en riant, alors 

qu‘ils sont soi-disant différents

c) v písni Je viens de là

Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins

Trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main

d) v písni Auprès de mon arbre

J‘ai des pipes d‘écume

Ornées de fleurons

De ces pipes qu‘on fume

En levant le front

e) v písni Orphelin

Tirant même un tel bénéfice

En perdant leurs parents, des fils

Dénaturés regrettent de

N‘en avoir à perdre que deus

2.2.2. Participe présent
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„Vyjadřuje nejčastěji současnost s jiným dějem, ať už přítomným, minulým nebo 

budoucím. Příčestí přítomné je slovesný tvar vyjadřující časově omezený děj“ 49

„Le participe présent peut être regardé tantôt comme forme verbale, tantôt comme 

adjectif.

 comme forme verbale il exprime généralement une action en trait de 

s‘accomplir à la même époque que l‘action exprimée par le verbe qu‘il accompagne. Il 

marque donc une action présente, passée ou future. Le participe présent a toujours le sens 

actif. 

 le participe présent exprime une action qui progresse, nettement délimitée 

dans la durée, simplement passagère.“50

V komunikaci (le) participe présent vyhovuje svou ekonomizací vyjadřování. Je 

obdobou českého přídavného jména slovesného.

(Le) participe présent je vždy používán v neosobní formě a neshoduje se ani v čísle 

ani v rodě.  Jelikož je to slovesný tvar, může na sebe také vázat rozvíjející větné členy, 

jako například – předmět přímý nebo nepřímý nebo příslovečná určení. Může se vázat na 

podstatné jméno nebo zájmeno a rozvíjet jeho smysl.51 Tato polovětná konstrukce má 

v písních značné zastoupení. Tímto způsobem tak dochází k běžnému způsobu vyjadřování 

se ve francouzském jazyce, kdy (le) participe présent nahrazuje vedlejší větu vztažnou.

Příklad:52

                                                            
49 Naproti tomu přídavné jméno slovesné odvozené od příčestí přítomného vyjadřuje více 

méně trvalý stav nebo stálou vlastnost a shoduje se s řídícím podstatným jménem v rodě a 

čísle.

(Hendrich s. 410)

50 GREVISSE, Maurice. Précis de grammaire française. Paris: Duculot, 1990. s 291. Dále 

jako Grevisse.
51 Příčestí má svůj vlastní podmět - jak je zjevné z uvedených příkladů (marée noir qui 

creuse; des terres qui donnent; la nouvelle campagne qui vaut)

52 srovnání s (l‘)adjectif verbal

Příklady:

a) píseň Imagine

Que nous sommes bien vivants 

b) píseň Je viens de là 
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a) píseň Le Sirop de la rue

Un tasse d‘eau salée

Pas une marée noire

Creusant l‘sable blond

Tu ram‘nais des coques

b) píseň Ne me quitte pas

Il est paraît-il

Des terres brûlées

Donnant plus de blé

Qu‘un meilleur avril

c) píseň Auprès de mon arbre

Je bats la campagne

Pour dénicher

La Nouvelle compagne

Valant celle-là

2.2.3. Participe passé – adjectif verbal

„Participe passé – il peut être regardé tantôt comme 

forme verbale tantôt comme adjectif.“

(Grevisse s. 198)

„Le plus souvent le participe passé employé seul joue le rôle d‘un adjectif et 

s’accorde. Le participe passé employé seul comme adjectif s‘accorde en genre et en 

nombre avec le nom auquel il se rapporte.“53

Pokud je (le) participe passé užit bez pomocného slovesa, lze ho v kontextu chápat 

jako ustrnulý výraz. Ve francouzském jazyce často nacházíme formy (le) participe passé, 

                                                                                                                                                                                        
On a l‘insulte facile mais un vocabulaire innovant

Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano

53 ENGLEBERT, Annick. Accorder le participe passé. Bruxelles: Duculot, 2007, s. 192.
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ale transformováného do podoby (l’)adjectif verbal (přídavného jména slovesného), které 

se shoduje v čísle i rodě se jménem, na které se váže.54

Příklad (l’)adjectif verbal:

a) píseň Rester vrai

Travestis, dans notre pensées

b) píseň Vu de ma fenêtre

Pour sortir de la zone rouge, et pour que la vie vaille le coup d‘être 

vécue

c) píseň Le Sirop de la rue

Les capotes usées

Et les vieilles seringues

Et les rats crevés

d) píseň Je viens de là

Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes

e) píseň Le Déserteur

Je fermerai ma porte

Au nez des années mortes

J‘irai sur les chemins

                                                            
54 Ustrnulý participe passé může také plnit funkci předložky nebo spojky. Mezi takovéto 

předložky patří například - étant donné, mis à part, passé, excepté, vu, y compris. Tyto 

předložky jsou umístěny před podstatné jméno nebo zájmeno a neshodují s nimi v čísle ani 

rodě. Jedinou výjimku tvoří výrazy étant donné, mis à part a passé, jejichž tvary mohou 

zůstat neměnné (v tomto případě jsou považovány za předložky) nebo se jejich tvary 

mohou shodovat s výrazem, který po nich následuje (v tomto případě jsou považovány za 

minulá příčestí, proto dochází ke shodě). 

Přeloženo z Banque de dépannage linguistique. Office québécois de la langue 

française [online]. 12.4.2013 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
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Zastoupení ustrnulých výrazů jsme v analyzovaném materiálu nenalezli. Jde o 

knižní způsob vyjádřování a autoři uvedených titulů oslovují běžné publikum, a to 

prostřednictvím obvyklých jazykových prostředků, mnohdy typických právě pro běžnou 

komunikaci.

2.2.4. (L‘)infinitif

„Infinitiv je neurčitý slovesný tvar, který nevyjadřuje ani osobu, ani číslo, ani čas. 

Infinitivů (stejně jako příčestí) se ve francouzštině užívá častěji než v češtině.“ (Hendrich s. 

393) 

„Il exprime purement et simplement l‘idée de l‘action, sans indication de personne 

ni de nombre; il ne fait pas connaître si l‘action est réelle ou non. Comme la valeur 

purement verbale, il peut avoir la valeur d‘un nom.

Comme verbe – c‘est surtout dans la proposition infinitive que l‘infitinif s‘emploie 

comme verbe; mais il se trouve aussi avec la valeur d‘une forme personnelle dans 

certaines propositions indépendantes ou principales“

(Grevisse s. 193)

„Il n‘exprime du proces que l‘idée, et ne marque ni présent, ni futur, ni passé. Le 

contexte seul lui apporte une „coloration temporelle“. Il n‘y a pas de valeur modale 

propre. Il présente le procès dans sa généralité et seul le contexte ( formes verbales 

personnelles, complément circonstaciel, intonation,...) indique si les fait qu‘il évoque sont 

réels ou non, ou si leur réalité est prise en considération par le sujet. Employé comme un 

substantif, il en connait les principales fonctions, employé comme verbe, il peut être le 

noyau d’un groupement comprenant sujet et objet.“

(Chevalier s. 370)

Je třeba poznamenat, že z hlediska významu francouzského slovesa musíme rozlišit 

případy, kdy je (l‘)infinitif vyjádřen plnovýznamovým slovesem, potom stojí ve větě sám a 

případy, kdy je doplněním neplnovýznamového slovesa, tehdy se spojuje s dalšími tvary. 

Z toho důvodu uvádíme i některé případy, ve kterých figuruje (l‘)infinitif jako větný člen.55

                                                            
55 v analyzovaných písních jsme nalezli i infinitiv, který ve větě plnil funkci podmětu. 
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V analyzovaných písních bylo možné rozeznat roli (l‘)infinitif, kdy byl vyjádřen 

plnovýznamovým slovesem (viz příklad 2.2.4.2. b) danser a sourire) nebo častěji tvořil 

část přísudku s modálním slovesem (viz příklad 2.2.4.1. a) s‘effondrer i b) vendre a louer).

2.2.4.1. Infinitiv po modálních slovesech56

a) píseň L‘hymne à l‘amour

Le ciel bleu sur nous peut s‘effondrer

Et la terre peut bien s‘écrouler

b) píseň Vu de ma fenêtre

Je veux vendre et louer des DVD

Tato způsobová slovesa se pojí s infinitivem, který je ve větě, (le) prédicat verbal 

composé (součástí složeného přísudku).

2.2.4.2. Infinitiv s předložkou à

Z hlediska frekvence vazeb vypovídají následující příklady o skutečném výskytu 

infinitivu s předložkou à.

a) píseň Savoir aimer

                                                                                                                                                                                        
Příklad:  

a) píseň Rester vrai 

Rester vrai, c‘est compliqué

Comment se trouver, sans ressembler

b) píseň Vu de ma fenêtre

Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher franchement

V prvním příkladě zastává infinitiv po výrazu c’est funkci podmětu bez předložky. Ve 

druhém zmíněném příkladu můžeme pozorovat infinitiv také ve funkci podmětu, a to 

konkrétně po neosobním výrazu il faut se pencher. „Sloveso falloir vyjadřuje nutnost nebo 

povinnost.“ (Hendrich s. 388)

56 Hendrich (s. 386) chápe modální slovesa jako vyjádření vztahu mluvčího nebo pisatele 

k ději vyjádřenému infinitivem slovesa plnovýzmanového. Sloveso pouvoir potom 

vyjadřuje možnost, sloveso vouloir zase vůli.
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Apprendre à aimer

Aimer à tout prendre

Apprendre à sourire

Zde jsou infinitivy aimer a prendre předcházeny předložkou à. Jako větné členy 

bychom je určili jako předměty nepřímé. 

b) píseň Ne me quitte pas

Je me cacherai là

A te regarder

Danser et sourire

Et à t’écouter

Chanter et puis rire

V této ukázce se vyskytuje plnovýznamové sloveso cacher v budoucím čase a pojí 

na sebe infinitiv regarder i infinitiv écouter předložkou à. V těchto případech je použití 

infinitivů způsobeno jejich funkcí ve větě – attribut verbo-nominal. Stejně tak infinitivy 

danser, sourire (a infinitivy chanter a rire) zastávají, jakožto větné členy, funkci attribut 

verbo-nominal.

2.2.4.3. Infinitiv s předložkou pour

Ve francouzském jazyce je obvyklé spojení typu předložka a infinitiv. Předložka 

svým typem předurčuje charakter spojení, v těchto příkladech infinitivy s předložkou pour

vyjadřují účel.

a) píseň Vu de la fenêtre

Tu saurais que je mens et puis pour voir un bout de ciel 

Mes potes m‘appellent avant de venir pour savoir s‘il y a de la 

meuf

b) píseň Je viens de là

Les mec traînent en bande pour tromper l’ennui 

Pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes
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c) píseň Le Déserteur

Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre

Je ne suis pas sur la terre pour tuer des pauvres gens 

d) píseň Ne me quitte pas

Je creuserai la terre jusqu‘après ma mort pour couvrir ton corps

Dalšími typickými příklady frekvence infinitivu je jeho spojení s výrazy avant de a 

sans. Opět si vysvětlujeme jeho časté objevení důvodem ekonomizace vyjadřování.

2.2.4.4. Infinitiv s předložkou avant de 57

a) píseň Vu de ma fenêtre

Mes potes m‘appellent avant de venir pour savoir 

Při splnění těchto gramatických podmínek (tj. věta hlavní i věta vedlejší mají 

totožné podměty, může tím pádem dojít k transformaci vedlejší věty příslovečné časové na 

výraz avant de + infinitiv) dochází tak ke značnému zkrácení věty, s čímž se u současného 

francouzského jazyka setkáváme stále častěji.

2.2.4.5. Infinitiv s předložkou sans 58

a) píseň Savoir aimer

Savoir aimer

Sans rien attendre en retour  

Rien que pour le geste

                                                            
57 Jednoduché vysvětlení tohoto příkladu uvádí i učebnice On y va!  

„Vedlejší věty příslovečné časové, které mají týž podmět jako věta hlavní, se ve 

francouzštině zkracují infinitivem s předložkovým výrazem avant de.“

TAIŠLOVÁ, Jitka. On y va!: francouzština pro střední školy 2. 3. opr.vyd. Praha: Leda, 

2003. s. 185. Dále jako On y va

58 „Při shodných podmětech ve větě hlavní i větě vedlejší vyjadřujeme vedlejší větu 

způsobovou, uvedenou v češtině spojkou aniž, předložkou sans + infinitiv.“

(On y va s. 181)
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Sans vouloir le reste

b) píseň Rester vrai

Etre soi, mais sans tricher

Etre soi, sans maquiller

c) píseň Imagine

Imagine que tu parles

Sans te priver des mots

Frekvence tohoto způsobu vyjádření (předložka + infinitiv) je častá, protože 

užívání infinitivu odpovídá charakteru francouzského vyjádření – zkracuje složitější 

konstrukce v uvedených příkladech.

2.2.4.6. Verbes semiauxiliaires venir de et aller + infinitif

Les verbes semiauxiliaires se opět vyskytují jako vazby. Ve spojení s dalším 

slovesem zastává infinitiv často funkci prostředníka, který doplní význam slovesa.

a) venir de + infinitiv 

 píseň Le Déserteur

Je viens de recevoir mes papiers militaires

Le verbe semiauxiliaire venir s předložkou de slouží k vyjádření blízké minulosti. 

Dochází tedy k vyjádření děje, který právě proběhl.

b) aller + infinitiv

 píseň Je viens de là

Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens

 píseň Barbara

Et vont pourrir au loin

Au loin très loin de Brest

Dont il ne reste rien
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Jak z uvedených příkladů vyplývá spojením slovesa aller a infinitivu dochází k 

vyjádření blízké budoucnosti. Podle našich předpokladů tento čas vyjadřuje událost, která 

bude probíhat; nějakou činnost, kterou budeme konat vzápětí. 

2.2.4.7. Verbes factitifs se faire, se laisser + infinitif

Rovněž u faktitivních sloves se faire a se laisser je nezbytné v hlavním významu 

připojit infinitiv, který je plnovýznamovým slovesem. Infinitiv, jako plnovýznamové 

sloveso, je součástí složeného přísudku (faire + infinitiv) a je vázán na polovýznamové 

sloveso (faire, laisser).

 sloveso se faire

„Lorsqu‘il est suivi d‘un infinitif, faire modifie le sens qui le suit afin de 

signifier que l‘action n‘est pas faite par le sujet mais par quelqu‘un d‘autre. 

On parle de périphrase verbale factitive.“59

„Sloveso faire + infinitiv vyjadřuje působení nějakého činitele na 

činnost nebo stav někoho jiného.“

(Hendrich s. 389)

Příklad:

a) píseň La vie en rose

Des yeux qui font baiser les miens.

b) píseň L‘hymne à l‘amour

Je me ferais teindre en blonde 

Si tu me le demandais

 sloveso se laisser

                                                            
59 Le Conjugeur - Les auxiliaires er les semi-auxiliaires. Le Figaro [online]. 2013 [cit. 2013-

04-16].

Dostupné z: http://leconjugueur.lefigaro.fr/frlesauxiliaires.php
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Dalším zástupcem tohoto typu faktitivních sloves je sloveso laisser, které 

by se ve spojení s infinitivem dalo přeložit jako nechat něco dělat (zatím co 

sloveso faire + infinitiv vyjadřuje dát něco udělat).

Příklad:

a) v písni Ne me quitte pas

Laisse-moi devenir

L‘ombre de ton ombre

L‘ombre de ta main

L‘ombre de ton chien.

V této ukázce je sloveso laisser použito v rozkazovacím způsobu a vyjadřuje 

prosbu, přání zpěváka, aby mu milovaná žena dovolila stát se tím, čím chce. V doslovném 

překladu v závislosti na významu slovesa laisser – nechat něco udělat by se verš dal 

přeložit jako – „nechej mě stát se“.

2.3. Slovesné způsoby

Analýza slovesných způsobů je doplněním sledování frekvence slovesných časů.

2.3.1. (L‘)impératif

Je zařazen do rozboru z důvodu získání úplnosti francouzského vyjádření.

„Od oznamovacího způsobu se rozkazovací způsob liší hlavně tím, že podmět není 

vyjádřen osobním zájmenem.“

(Hendrich s. 340)

„Impératif est, d‘une facon générale, le mode du commandement, de l‘exhoratation, 

de la prière . Il peut exprimer aussi  la supposition ou la concession.“

(Grevisse s. 191)

„Ce mode emprunte ses formes soit à l‘indicatif, soit au subjonctif. Il ne comporte 

que la 2e personne du singulier, la 1er et la 2e du pluriel; la 3e personne est 
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semblable à celle du subjonctif.“

(Chevalier s. 368)

Příklad:

a) píseň Vu de ma fenêtre

Mais vas-y viens chez moi, on regardera par la fenêtre.

b) píseň Imagine

Imagine qu‘une voix

Ne soit pas celle qui pense 

Imagine que le sang

S‘échange pour la vie

c) píseň Barbara

Rappelle-toi quand même ce jour-là

N‘oublie pas

Un homme sous un porche s‘abritait

d) píseň Le Sirop de la rue

Aujourd‘hui les moineaux

Evitez d‘tomber

Le nez dans l‘ruisseau

e) píseň Je viens de là

Appelle ça comme tu veux mais pour nous carotter, tiens-toi bien 

Surtout te trompe pas, j‘ai encore plein de métiers sur ma liste

Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes

f) píseň Le Déserteur

Et je dirai aux gens:

Refusez d‘obéir

Refusez de la faire

N‘allez pas à la guerre

Refusez de partir
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g) píseň Orphelin

Toutefois,

Sans aller jusqu‘à décréter

Qu‘il devient un enfant gâté,

Disons que dans son affliction

Il trouve des compensations.

Autoři ve svých písních používají rozkazovací způsob pro vyjádření příkazu. Což je 

případ skoro všech uvedených příkladů. Až na (l‘)impératif v písni Imagine, kde se autorka 

snaží posluchače přimět, aby si představil věci, které by se mohly stát a které by mohly být 

příjemné. Viz příklad b) Imagine qu’une voix, Ne soit pas celle qui pense, Imagine que le 

sang, S‘échange pour la vie. Zde rozkazovací způsob vyjadřuje spíše prosbu, pobídnutí. 

Za povšimnutí také stojí, že rozkazovací způsob je použit vždy ve formě 2. osoby 

jednotného nebo množného čísla. Výjimku tvoří poslední příklad (Disons que dans son 

affliction), kde se setkáme s formou 1. osoby množného čísla, v tomto případě plní 

imperativ úlohu vybídnutí široké veřejnosti.

2.3.2. (Le) subjonctif

(Le) subjonctif je obvyklý a typický prostředek vyjádření přání ve francouzském 

jazyce.

„Konjunktiv je slovesný způsob užívaný převážně v určitých typech vedlejších vět.

Plní v podstatě tři funkce a především jej ve větě vedlejší vyžadují a) některá slovesa, popř. 

podstatná přídavná jména stojící ve větě řídící, b) některé spojky a 

spojková sousloví uvádějící větu vedlejší.“

(Hendrich s. 428)

„Subjonctif exprime, en générale, un fait simplement envisagé dans la pensée, avec 

une certain élan de l‘âme (comme dans le désir, le souhait, la volonté).

Il se trouve le plus souvent dans le propositions subordonnées, mais il s‘emploie aussi 

dans le proposition indépendantes ou principale.

Il exprime – le souhait, la concession, la supposition, l’exlamation.“

(Grevisse s. 191)



33

Příklad:

a) píseň Vu de ma fenêtre

Pour sortir de la zone rouge, et pour que la vie vaille le coup d‘être 

vécue

Zde je nutné užití (le) subjonctif a to proto, že spojka pour que je v účelovém 

vztahu, a tudíž vyžaduje použití tohoto slovesného tvaru.

b) píseň Imagine

Imagine qu‘une voix

Ne soit pas celle qui pense 

Imagine que tu parles

Sans te priver des mots 

Imagine que la loi

Nous vienne d‘une seule croyance

Sloveso imaginer je zde v rozkazovacím způsobu a vyjadřuje přání, pobídnutí.60

c) píseň Le Sirop de la rue

Les filles v‘naient jamais

Parc’qu‘elles craignaient qu‘on

Veuille les tripoter

Zde je použit (le) subjonctif, protože sloveso craindre jej vyžaduje. 

Sloveso craindre (obávat se, mít strach) je ve větě hlavním slovesem, které vyjadřuje 

pocit, a v těchto případech se ve francouzštině užívá slovesného způsobu (le) subjonctif.

d) píseň Le Déserteur

C‘est pas pour vous fâcher

Il faut que je vous dise

Ma décision est prise

                                                            
60 „Tvz.subjonctif se nejčastěji používá ve vedlejších větách po spojce que (že, aby), jestliže 

je ve větě hlavní vyjádřen rozkaz, vůle nebo přání.“

(On y va s.201)
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Il faut que je vous dise je podmětná věta.  Spojka il faut que je neosobní výraz, 

který vyjadřuje vůli, nutnost a vyžaduje užití slovesného způsobu (le) subjonctif.

Zde vycházíme ze skutečnosti, že slovesný způsob (le) subjonctif je nejčastěji 

užíván v podřadných souvětích a používá se ve vedlějších větách obsahových, vztažných a 

příslovečných. Pro jeho užití je charakteristická spojka que, která je považována za 

ukazatele tohoto slovesného způsobu.61

Jak je zjevné z uvedených příkladů a základních znalostí po určitých spojkách je 

užití (le) subjonctif nezbytné. Jak můžeme vidět v uvedených příkladech, jedná se o spojku 

pour que (tato spojka určuje účel hlavního děje, uvozuje vedlejší větu účelovou a spolu se 

spojkami afin que, de peur que, de crainte que vyžadují užití (le) subjonctif).62 Dalšími 

spojkami, po kterých se obvykle používá tento slovesný způsob, jsou spojky uvozující 

vedlejší větu přípustkovou (bien que, quoique, encore que).63

Stejně jako určité spojky vyžadují (le) subjonctif, existují také slovesa a neosobní 

výrazy, po kterých jej klademe. Jedná se například o slovesa vyjadřující vůli vouloir, 

exiger, výrazy il faut, il est nécessaire a slovesa, která vyjadřují stav mluvčího – craindre, 

regretter a výrazy être heureux, c‘est dommage. Dále také slovesa jako douter a výrazy 

jako il semble.64

V uvedených příkladech se vyskytoval neosobní výraz il faut que a sloveso 

craindre. V ostatních příkladech byl (le) subjonctif použit po tvaru slovesa v rozkazovacím 

způsobu a po spojce que.

2.3.3. (Le) Conditionnel

Pro přehled uvádíme, že (le) conditionnel présent vyjadřuje: 

 „neskutečný, předpokládaný děj, přání nebo možnost

 pravděpodobnost nebo pochybnost v přítomnosti

následnost vzhledem k jinému ději minulému“
                                                            
61 přeloženo z SLOBODOVÁ, Petra. L'analyse de l'emploi du subjonctif dans le français 

contemporain. Brno, 2012. s. 27. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita.

62 Hendrich s. 534.

63 ibid s. 640.

64 přeloženo z SLOBODOVÁ, Petra. L'analyse de l'emploi du subjonctif dans le français 

contemporain. Brno, 2012. s. 28. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita.
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(Hendrich s. 427)

(Le) conditionnel passé vyjadřuje:

 „děj v minulosti neuskutečněný

 pravděpodobnost nebo pochybnost v minulosti“

(Hendrich s. 427)

„Le conditionnel exprime un fait qu‘on présente comme imaginaire et dont

l’accomplissement dépend d’une condition énoncée ou non.“

(Grevisse s. 190)

V ukázkách se nacházejí příklady užití tohoto slovesného způsobu. V písni Imagine 

vyjadřovalo užití (le) conditionnel présent touhu a vůli - posluchač by si měl představit, co 

by se stalo, kdyby ... . Ve druhé ukázce je (le) conditionnel présent použit z důvodu 

gramatických podmínek souslednosti časů. Protože je ve verši Pis on ignorait užit

(l‘)imparfait, musí být v následující větě použit (le) conditionnel présent, který vyjádřuje 

následnost k ději věty řídící (čili jako „budoucí čas minulosti“).65 V českém překladu by 

verš vypadal následnovně: Poté jsme ignorovali, že jednou budeme dospělí, a že pak 

umřeme. Francouzština rozlišuje časové vztahy mezi ději věty hlavní a věty vedlejší. 

V českém jazyce tento jev nenacházíme; čeština vyjadřuje současnost přítomným časem, 

předčasnost minulým a následnost časem budoucím, tyto vztahy se mohou týkat 

kteréhokoli časového období.66 V písni Orphelin autor pomocí (le) conditionnel présent

vyjádřil obecné tvrzení, které by se nemělo stávat. 

Příklad:

 kondicionál přítomný

a) v písni Imagine se vyskutuje:

Imagine un ébat

Qui durerait toujours

Et ça ne serait pas

Qu'une simple histoire d‘un jour

b) v písni Le Sirop de la rue

                                                            
65 Hendrich s. 433. 
66 Hendrich s. 435.



36

On avait dix ans

Pis on ignorait

Qu‘un jour on s‘rait grands

Pis qu‘on mourirait

c) v písni Orphelin

On ne devrait perdre jamais

Ses père et mère, bien sûr,

„Forme en –r (comme futur simple), elle est située du côté du futur; mais elle 

l‘exprime en s‘insérant dans le passé, dont elle porte la marque à la désinence (-ais, -ait 

... sont des désinences d‘imparfait).“

(Chevalier s. 355)

 kondicionál minulý

a) v písni Je viens de là

J‘aurais pu vivre autre chose ailleurs, c‘est tant pis ou 

c‘est tant mieu

b) v písni Auprès de mon arbre

Je vivais heureux

J‘aurais jamais dû

M‘éloigner de mon arbre

V těchto příkladech (le) conditionnel passé konstatuje skutečnosti, které nikdy 

nenastanou. „U způsobových sloves odpovídá často minulý podmiňovací způsob českému 

minulému času a vyjadřuje nesplnění.“

(Hendrich s. 428)

2.3.3.1. Podmínkové věty

„Vyjadřují okolnost, na kterou je vázáno uskutečnění děje věty hlavní.“

(Hendrich s. 643)
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a) píseň L‘hymne à l‘amour

Je renierais ma patrie

Je renierais mes amis

Si tu me le demandais

On peut bien rire de moi

Je ferais n‘importe quoi

Si tu me le demandais

b) píseň Vu de ma fenêtre

Si j‘te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens 

Si j‘étais une poukave, je louerais mon appart comme planque aux 

flics

c) píseň Je viens de là

Si jamais j‘connaissais pas, j‘y emmènerais même pas mon 

chien!

V podmínkových souvětích klademe ve vedlejších větách po spojce si ve významu 

kdyby slovesný čas (l‘)imparfait (na rozdíl od češtiny, kde se v obou větách nachází 

podmiňovací způsob). Pro upřesnění překlad příkladu Si j‘te disais que je vois de la 

verdure, tu saurais que je mens - Kdybych ti řekl, že vidím zeleň, věděla bys, že lžu.

Tímto způsobem dochází k vyjádření neskutečné podmínky. Tato podmínka vyjadřuje děj, 

který by v přítomnosti nebo budoucnosti nastal za určitých podmínek.

2.4. Slovesné časy

2.4.1. (L‘)imparfait

„Vyjadřuje časově neohraničené trvání minulého děje, okolnosti průběhu jiného 

děje minulého.“

(Hendrich s. 420)



38

„En général, l‘imparfait montre un action en train de se dérouler dans une portion 

du passé, mais sans faire voir le début ni la fin de cette action.“

(Grevisse s. 183)

Příklad:

a) píseň La vie en rose

Il est rentré dans mon coeur une part de bonheur dont je connais la 

cause

b) píseň Barbara

Il pleuvait sans cesse sur Brest

Et tu marchais souritante

Et je t‘ai croisée rue de Siam 

Tu souriais

c) píseň Le Sirop de la rue

On n’était pas beau

Maison s‘en foutait

L’eau des caniveaux 

Nous f’sait des rivières

Où tous les bateaux

Naviguaient pépère

d) píseň Le Déserteur

Quand j’étais prisonnier

On m‘a volé ma femme

e) píseň Ne me quitte pas

Oublier ces heures 

Qui tuaient parfois 

A coups de pourquoi 

On a vu souvent

Rejaillir le feu

De l’ancien volcan

Qu‘on croyait trop vieux
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f) píseň Auprès de mon arbre

Auprès de mon arbre 

Je vivais heureux 

Qui, bien sûr, laissait beaucoup

Trop de pierres dans les lentilles, 

Mais se pendait à mon cou

Quand j‘perdais mes billes

Výskyt slovesného času (l‘)imparfait je ve vybraných písních častý. Je to dáno tím, 

že se autoři snaží vyjádřit svou minulost, své vzpomínky. Můžeme si povšimnout, že ze 

zmíněných písní jsou to převážně písně starších autorů, u kterých se vyskytuje minulý čas. 

Je to dáno rozdílnými náměty písní, ale také tím, že v minulosti interpreti psali písně, které 

se týkaly toho, co se stalo – ať už tématem písní byla láska, dětství, válka. Zde nacházíme 

rozdíl mezi současnými zpěváky a těmi z minulého století. Ve vybraných písní současných 

interpretů Grand Corps Malade a Lary Fabian nacházíme minulý čas jen velmi zřídka. Jak 

již bylo jednou zmíněno, je to způsobeno obsahem písní – tito dva autoři zpívají o 

současné situaci a popisují to, co se právě odehrává.

2.4.2. (Le) passé composé 

„Složené perfektum vyjadřuje jednorázový děj v minulosti ukončený.“

(Hendrich s. 419)

„En général le passé composé exprime un fait passé, achevé au moment ou l‘on 

parle, et que l‘on considère comme relié au présent (parfois le fait a eu lieu dans une 

période non encore entièrement écoulée – parfois il a une suite ou des résultats dans le 

présent).“

(Grevisse s. 185)

Příklad:

a) píseň La vie en rose

Il est rentré dans mon coeur une part de bonheur dont je connais la 

cause 

Il me l‘a dit, l‘a juré pour la vie
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b) píseň Vu de ma fenêtre

Je prends ça comme un bon signe, c’est peut être un signe un espoir 

infime

Mais je te jure que je l‘ai vu, c‘est pas pour la rime

c) píseň Imagine

Je sais qu‘on a fait au mieux

La prochain, lui, pourra

d) píseň Barbara

Il pleuvait sans cesse sur Brest

Et je t‘ai croisée rue de Siam 

Quelle connerie la guerre

Qu‘es-tu devenue maintenant

e)   píseň Je viens de là

Moi, un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà

Ce sont ces trottoirs qu‘ont vu mes premiers pas

f)   píseň Le Déserteur

J‘ai vu mourir mon père 

Ma mère a tant souffert

g) píseň Les Comédiens

Les comédiens ont installé leurs tréteaux

Ils ont dressé leur estrade

Jak vyplývá z uvedených příkladů, (le) passé composé vyjadřuje děj, který byl 

v minulosti ukončen a je přesně určen. V písních má značné zastoupení. Jelikož vyjadřuje 

děj, který je jednorázový a ukončený, používá se v situacích, které mají dané ukončení. 

Např. v příkladech Il est rentré dans mon coeur (Vstoupil do mého srdce), Mais je te jure 

que je l‘ai vu (Ujišťuji tě, že jsem ho viděl), Ma mère a tant souffert (Má matka tolik 

trpěla), etc.

V analyzovaných písních se passé composé vyskytoval v mnoha případech spolu s 

časem (l‘)imparfait. Je to dáno tím, že oba tyto časy vyjadřují minulost, každý ale jiným 
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způsobem a je zřejmé, že pokud chce autor popsat minulost, je nezbytné užití jak času, 

který vyjadřuje děj ukončený, tak času, který jej doprovází nebo popisuje situaci kolem něj 

a není jasné jeho ukončení.

2.4.3. (Le) présent

„Vyjadřuje děj, který právě probíhá; obvyklý zvyk, děj; skutečnost obecně platnou“

(Hendrich s. 418)

„Le présent est aussi couramment utilisé avec une valeur intemporelle, c’est-à-dire 

pour évoquer un événement qui déborde du strict moment de parole. On l’emploie ainsi 

pour exprimer une vérité générale, une habitude ou un état immuable, c’est-à-dire des faits 

qui demeurent vrais dans le temps. Les proverbes, les maximes, les définitions en sont de 

bons exemples.“67

(Le) présent se vyskytoval převážně v písních současného intepreta Grand Corps 

Malade. Jeho styl je charakterizován jako rap, texty písní jsou často a cappella (bez 

hudebních nástrojů), ve většině případů jsou doprovázeny minimální melodií, která dodává 

význam a důležitost textu, který není zpíván ale mluven.68 Tento fakt je zřetelný i ze 

vzhledu textu, protože v porovnání s ostatními písněmi jsou verše znatelně delší, autor 

používá dlouhá souvětí. Jelikož text vypovídá o životě na předměstí, na ulici, je použit 

převážně přítomný čas, který v současnosti vyjadřuje děje, které právě probíhají, nebo 

stavy, které trvají. Tento případ je patrný z příkladů a) a b).

Příklad:

a) píseň Vu de ma fenêtre

Et je vois pas mal de gens qui triment et voient la vie comme une 

sanction

                                                            
67 Banque de dépannage linguistique. Office québécois de la langue française [online]. 

12. 4. 2013 [cit. 2013-04-16]. 

Dostupné z: http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html

68 přeloženo z wiki Grand Corps Malade. Wikipédia [online]. 2013 [cit. 2013-04-16]. 

Dostupné z: http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Corps_Malade

http://fr.wikipedia.org/wiki/A_cappella
http://fr.wikipedia.org/wiki/A_cappella
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Et même si face à la galère, ils préfèrent se taire, ils mettent pas de 

genoux à terre et le poing en l‘air ils restent fièrs

b) píseň Je viens de là

Je viens de là ou on aime le rap, cette musique qui transpire qui 

sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire

c) píseň La Vie en rose

Quand il me prend dans ses bras

Il me parle tout bas

Je vois la vie en rose

2.4.4. (Le) futur simple

Ve sledovaném materiálu se objevilo několikeré vyjádření budoucího času, nejprve

(le) futur simple a dále i (le) futur proche.

„Vyjadřuje děj budoucí vzhledem k přítomnosti.“ 

(Hendrich s. 424)

Ve všech příkladech vyjadřoval (le) futur simple uskutečnění děje v průběhu 

budoucnosti.

„Le futur simple est un temps du mode indicatif qui sert à évoquer des actions ou 

des états à venir vus du présent. Comme le futur simple appartient au mode de la réalité 

(indicatif), il présente des faits dont la probabilité de réalisation est grande, mais qui ont 

tout de même une part d‘hypothèse puisqu‘ils sont une projection dans l‘avenir.“69

Příklad:

a) píseň L‘hymne à l‘amour

Tant qu’l‘amour inond‘ra mes matins

Tant que mon corps frémira sous tes mains

b) píseň Imagine

                                                            
69 Banque de dépannage linguistique. Office québécois de la langue française [online]. 

12. 4. 2013 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
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Imagine si tu veux

Que rien ne changera

c) píseň Le Déserteur

Je fermerai ma porte

Au nez des années mortes

J‘irai sur le chemin

d) píseň Ne me quitte pas

Moi je t‘offrirai

Des perles de pluie 

Ne me quitte pas

Je t‘inventerai

Des mots insensés

2.4.4.1. (Le) futur proche

„K vyjádření budoucnosti se v hovorové francouzštině stále častěji užívá opisu se 

slovesem aller.“

(Hendrich s. 424)

Příklad:

a) píseň Barbara

Des chiens qui disparaissent

Au fil de l‘eau sur Brest

Et vont pourrir au loin

Au loin très loin de Brest

b) píseň Je viens de là

On peut pas vraiment dire qu‘on chosit son lieu de naissance

Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens
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„On appelle futur proche, le semiauxiliaire aller

conjugué au présent de l‘indicatif suivi d'un infinitif. Le futur proche est en concurrence 

avec le futur simple dans la langue courante et particulièrement à l’oral.“70

Zastoupení tohoto slovesného času se v písních objevilo často. Je to dáno námětem 

písní i obsahem jejich textů. V materiálu se častěji vyskytoval (le) futur simple, a to 

převážně v písních autorů minulého století. 

(Le) futur simple vyjadřuje stav či děj, jehož naplnění je velmi pravděpodobné, ale 

protože se odehraje v budoucnosti, nemáme jistotu jeho naplnění. (Le) futur proche

vyjadřuje děj, který by se měl stát vzápětí, ale také není jisté jeho naplnění. Jelikož se ale 

jedná o blízkou budoucnost, naplnění děje je očekáváno více než u (le) futur simple.

                                                            
70 Banque de dépannage linguistique. Office québécois de la langue française [online]. 

12. 4. 2013 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html



45

ZÁVĚR

V této bakalářské práci jsme se pokusili prokázat frekvenci a výskyt užití některých 

jazykových prostředků ve francouzských písních - (le) gérondif, (le) participe présent, (le) 

participe passé, (l‘)infinitif, (l‘)impératif, (le) subjonctif, (le) conditionnel, (l‘)imparfait, 

(le) passé composé, (le) présent, (le) futur. Bylo vybráno čtrnáct písní, které se od sebe 

lišily námětem i dobou vzniku. Z provedené analýzy jsme došli k těmto závěrům.

V uvedených písních se (le) gérondif vyskytoval bez rozdílu na to, jestli je píseň 

dílem autora současného či toho z minulého století. Tento jev je velmi běžným 

prostředkem pro vyjádření současnosti dějů a slouží k ekonomizaci vyjadřování. 

Naproti tomu (le) participe présent jsme nalezli spíše v písních autorů minulého 

století. V analýze jsme však zjistili, že se v textech vyskytoval (l‘)adjectif verbal v hojné 

míře, a to bez rozdílu doby vzniku písně.

(Le) participe passé, který by byl použit bez pomocného slovesa, se v písních 

nevyskytoval. Neboť v tomto případě se stává ustrnulým výrazem, se kterým se prvotně

setkáme v psaných textech. Opět se ale v písních vyskytoval (l‘)adjectif verbal.

Ve francouzském jazyce je výskyt infinitivních konstrukcí běžnou záležitostí, což se 

nám potvrdilo i ve vybraných písních. Pokud je splněna podmínka, že podměty věty hlavní 

a věty vedlejší jsou totožné, dochází k nahrazení věty vedlejší infinitivní konstrukcí. V 

písních se vyskytovala modální slovesa, která vyžadují spojení s plnovýznamovým 

slovesem bez použití předložky. Infinitiv tvořil v tomto případě část (le) prédicat verbal 

composé. Stejně častým výskytem bylo i použití infinitivu jako (le) complément 

circonstanciel - účelu, způsobu a času, a to po spojkách pour, sans, avant que. Dále se 

v ukázkách také setkáme s funkcí infinitivu jakožto (le) complément d‘objet indirect.

V písních jsme také konstatovali použití slovesného způsobu (l‘)impératif. Tento 

způsob se objevil jako rozkaz či přání autora. Autoři užívají rozkazovacího způsobu, aby 

mohli promlouvat k publiku a aby se jej pokusili ovlivnit. (L‘)impératif byl užit ve 2. osobě 

jednotného i množného čísla, až na jedinou výjimku, kdy jsme se setkali s formou 1. osoby 

množného čísla. Toto užití mělo svůj význam, neboť autor vybízel širokou veřejnost jako 

celek.

(Le) subjonctif se nám ve výběru písní objevil také. Nalezli jsme jej ve vedlejších 

větách podřadného souvětí a to buď po spojce que, nebo bylo užití (le) subjonctif vyvoláno 

daným výrazem, spojkou či slovesem.



46

Dalším slovesným způsobem, který se nám v písních vyskytnul, byl (le) conditionnel 

présent. Tento způsob vyjadřoval touhu nebo vůli. Nalezli jsme také užití (le) conditionnel 

présent v souvětích, kde vyjadřoval le futur simple, protože zde hrála roli souslednost časů 

a jeho užití bylo podmíněno gramatickými podmínkami souslednosti časů.

V práci jsme také sledovali frekvenci užití slovesných časů. Nejčastěji byl užit 

minulý čas (l‘)imparfait, který slouží k popisu děje či situací. Tento slovesný čas autoři 

používali hlavně při vzpomínání na svou minulost. V písních současných autorů se minulé 

časy většinou nevyskytovaly. Tito interpreti si pro svá díla naopak vybírali spíše (le) 

présent, neboť zpívali o situacích, které právě probíhaly, nebo popisovali momentální děje. 

V analyzovaném materiálu se také objevil (le) futur, vyjadřoval situace, které se mají 

odehrát v budoucnosti, ale jejichž naplnění je nejisté.

Z analýzy jednotlivých písní vyplývá, že text je bohatý na různé jazykové 

prostředky. Jazyk písní se tolik neliší od běžného mluveného jazyka, a proto není 

překvapující, že jsme v písních nenalezli slovesné časy jako (le) passé simple nebo (le) 

futur antérieur. Stejně tak se v písních nevyskytovaly ustrnulé výrazy, kterými se stává (le)

participe passé v případě, kdy je použit bez slovesa. 

S ohledem na výběr písní z různých časových období můžeme konstatovat, že 

současní autoři si vybírají pro popis situací spíše přítomný čas, nebo pokud chtějí poukázat 

na něco, co se má stát, tak volí užití budoucího času (ať už (le) futur simple nebo proche). 

Autoři minulého století se spíše přiklánějí k užití minulých časů, neboť se v jejich písních 

setkáme s popisem situací, které se již udály. 

Z analyzovaného materiálu nám jasně vyplynulo užití některých jazykových 

prostředků v jazyce písní. Ukázalo se, že jsou tyto prostředky pro francouzský jazyk běžné. 

Uvažujeme-li z hlediska využití budoucího učitele, domníváme se, že by se pro jejich 

výklad měl učitel pokusit nastínit i praktické využití těchto jevů, k čemuž by mohly 

posloužit právě písně.
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RESUMÉ

Obsahem bakalářské práce je analýza některých jazykových prostředků ve 

francouzských písních. Tato práce je založena na hledání jednotlivých jazykových 

prostředků - (le) gérondif, (le) participe présent, (le) participe passé, (l‘)infinitif, 

(l‘)impératif, (le) subjonctif, (le) conditionnel, (l‘)imparfait, (le) passé composé, (le) 

présent, (le) futur ve vybraných franouzských písních. Výběr byl zaměřen na dobu vzniku 

písně i její námět (láska, válka, život na předměstí, na ulici). 

Chtěli bychom poznamenat, že cílem této práce není pouze vyjmenování a 

teoretické vysvětlení jazykových prostředků, ale zejména demonstrace frekvence užití 

těchto prostředků ve francouzských písních. Tato analýza by mohla posloužit jako materiál 

pro učitele i studenty, aby si lépe osvojili pravidla používání těchto, pro francouzský jazyk 

tak běžných, konstrukcí. 

V první části práce jsme se pokusili nastínit význam slova píseň. Pro lepší chápání 

tohoto pojmu byly uvedeny definice jak v jazyce českém, tak i v jazyce francouzském. 

Z uvedených definic vyplynulo, že jejich obsahy se liší. V českých definicích bylo častěji

zmíňeno, že píseň je lyrická skladba, která slouží k hudebnímu vyjádření. Naproti tomu 

francouzské definice vypovídaly o tom, že píseň je složena ze slok a refrénu, že je zpívána 

při různých příležitostech a že je to hudba se slovy, která má sentimentální nebo satirický 

text. Dále jsme také uvedli zpěváky jako Édith Piaf, George Brassens, Jacques Brel, 

Charles Aznavour, Boris Vian, Jacques Prévert, Renaud, Grand Corps Malade, Lara 

Fabian, jejichž písně byly vybrány pro následnou analýzu, a zmínili jsme charakteristiku 

jejich osobností.

Ve druhé části jsme se zaměřili na analýzu jazykových prostředků. Pokusili jsme se 

poukázat na užití slovesných časů a slovesných způsobů, které jsme nalezli v písních. Pro 

demonstraci časů i způsobů byly zmíněny dané verše, ve kterých se tyto jevy vyskytovaly. 

Pro upřesnění a někdy i pro lepší pochopení byly uvedeny také české překlady veršů.

V analýze prostředků jako takové jsme se nejprve zaměřili na gramatické definice 

jednotlivých výrazů a poté jsme se snažili najít jejich uplatnění ve vybraných písních. 
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Tímto bychom chtěli poukázat na přítomnost, užití a rozdíly jazykových prostředků 

v písních, které se od sebe odlišují.

Z jednotlivých analýz vyplynulo, že polovětné konstrukce měly v písních značné 

zastoupení. (Le) gérondif byl použit téměř ve všech příkladech, neboť tímto způsobem 

dochází ve francouzském jazyce k vyjádření dvou současných jevů ekonomičtějším 

způsobem. Protože při totožných podmětech lze ze dvou vět vytvořit souvětí s vedlejší 

větou příslovečnou příčinnou nebo časovou užitím (le) gérondif.

V písních jsme také nalezli užití (le) participe présent, který také vyhovuje svojí 

ekonomizací vyjadřování. Neboť tímto způsobem dochází k nahrazení věty vedlejší 

vztažné právě užitím (le) participe présent. V písních jsme se také snažili najít výskyt (le) 

participe passé. Musíme však konstatovat, že tento jev nebyl v příkladech nenalazen. Je to 

dáno tím, že se (le) participe passé bez pomocného slovesa stává ustrnulým výrazem a 

autoři používají jiné prostředky pro oslovení publika. 

(L‘)infinitif se vyskytoval s modálními slovesy a tvořil část přísudku složeného. 

Stejně tak nahrazoval vedlejší věty příslovečné – účelové, časové i způsobové. A to 

v případech, kdy mu předcházela určitá předložka (pour, avant de, sans). Tento jev byl 

pozorován ve všech vybraných písních, ovšem větší zastoupení se nacházelo u písní 

současných autorů. Je to způsobeno stále běžnějším užíváním infinitivních konstrukcí ve 

francouzském jazyce, které slouží ke zkracování vyjadřování.

(L‘)infinitif se také objevil v užití s (les) verbes semiauxiliaires venir de a aller a 

také ve spojení s (les) verbes factitifs se faire a se laisser. (L‘)infinitif zde sloužil jako

prostředník dolpňující význam slovesa.

V této práci jsme se také zaměřili na užití slovesných způsobů ve vybraných 

písních. Autoři používali ve svých dílech (l‘)impératif pro vyjádření příkazu, pobídnutí 

nebo přání. Tento způsob vyjádření tak umoňuje lepší komunikaci s publikem, neboť 

zpěváci se obrací přímo na něj. Výskyt slovesného způsobu (le) subjonctif se nám 

v písních také promítl. Tento slovesný způsob je užíván ve vedlejších větách obsahových, 

vztažných a přílovečných. (Le) subjonctif byl v písních nejčastěji pozorován po tvaru 

slovesa v rozkazovacím způsobu následovaného spojkou que, a také po určitých výrazech, 

které jeho užití vyžadují (craindre, il faut que). Vyjádření touhy, přání a málo 

pravděpodobných situací bylo zastoupeno užitím způsobu (le) conditionnel. 
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V poslední části jsme analyzovali výskyt a užití slovesných časů ve vybraných 

písních. Ukázalo se, že nejčastěji byl použit čas (l‘)imparfait, který slouží k popisu situací, 

které nemají dané ohraničení v minulosti. Tento minulý čas byl často doprovázen (le) 

passé composé, který slouží k vyjádření jednorázových dějů v minulosti. Dále se v písních 

vyskytoval také (le) présent, který popisuje právě probáhající události. Stejně tak jsme 

v písních nalezli zastoupení času (le) futur vyjadřující domněku, která se odehraje 

v budoucnosti.

Po provedené analýze můžeme konstatovat, že časy (l‘)imparfait a (le) passé 

composé byly častěji užity v písních autrorů minulého století. Je to dáno rozdílnými 

náměty písní a také faktem, že autoři se v minulosti více zaměřovali na popis toho, co se 

již událo. Naproti tomu současní francouzští autoři se snaží popisovat situace, které se 

odehrávají v přítomnosti, a ke kterým mají posluchači blíže.

Prokázali jsme, že uvedené jazykové prostředky jsou v písních hojně zastoupeny. 

Pokud jsou dodržena gramatická pravidla souvětí, čili totožné podměty, dochází 

k nahrazení vedlejší věty polovětnými konstrukcemi. Ukázalo se také, že autoři používají 

ve svých písních různých slovesných způsobů i časů. Je to dáno tím, že píseň by měla 

promlouvat k lidem, měla by je zaujmout, a pokud autor zvolí rozmanitý styl textu, je zde 

šance, že posluchač si píseň oblíbí a případně se s ní ztožtoní.
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SLOVNÍK POUŽITÝCH TERMÍNŮ

Gérondif – Přechodník přítomný, gerundium

Participe present – Příčestí přítomné

Participe passé – Příčestí mimulé

Adjectif verbal – Přídavné jméno slovesné 

Impératif – Rozkazovací způsob

Subjonctif – Konjunktiv

Conditionnel présent– Kondicionál přítomný

Conditionnel passé – Kondicionál minulý

Imparfait – Imperfektum

Passé compose – Minulý čas složený

Présent – Přítomný čas

Futur simple – Budoucí čas

Futur proche – Blízká budoucnost

Prédicat verbal composé – Přísudek složený

Complément d‘objet direct – Přímý předmět

Complément d‘objet indirect – Nepřímý předmět

Attribut verbo-nominal – Doplněk

Complément circonstanciel – Příslovečné určení
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	TYPIZACE PÍSNĚ A ŠANSONU
	Píseň je specifickým uměleckým dílem, které kombinuje hudbu, melodii, zpěv a text, který je zpíván. Pokud vezmeme v úvahu různé definice písně, zjistíme, že se jedná o definice spíše obecné nebo odborné. Podle B.Joubrela, autora d‘Essai d‘une définition des frontières musicales de la chanson francophone, se píseň vymezuje převážně svou rozlišitelnou formou pro posluchače a svou estetickou strukturou.
	Píseň je definována jako druh umění, které má své vlastní modely a ke své existenci nepotřebuje oficiální poezii.  Svým způsobem slouží k ověřování nabytých znalostí v rámci jazyka. Moderní francouzská píseň přispívá k rozmanitému a výraznému vyjadřování se.
	Pojem „píseň“, „chanson“ je natolik rozsáhlý, že žádný slovník ho nemůže definovat tak, aby vyčerpal všechny jeho odstíny a vyjádřil mnohost pocitů, které vyvolává: prosté a každodenní pocity, probuzené tak protilehlými podněty, jako jsou láska a válka, ctnost a prostopášnost, mládí a smrt.
	Píseň by neměla být pouhým textem na papíře. Měla by být poutavým a zajímavým dílem, při jejímž poslechu posluchač zbystří, něco jej v písni ať už hudbě či textu zaujme. Musíme podotknout, že mezi tím, co nazýváme poezií určenou pro čtení a poezií pro poslech, je velký rozdíl. Když píšeme poezii určenou pro poslech, musíme vybírat takovou slovní zásobu, která zaujme lidský sluch. Slova, která znějí zajímavě, a lidské ucho je snadno rozpozná.
	Vše nasvědčuje tomu, že aktuální píseň, pokud chce být jednoduchá, spontánní a přirozená, ve svém důsledku přece jen prostá není. S použitím mnoha způsobů skládání textu se naopak odvolává na zkušené posluchače; protože pokud jsme si alespoň trochu vědomi situace, za které píseň vznikla, víme něco málo o autorovi a jeho schopnostech, je nám přece jen význam textu bližší. Lépe chápeme, proč autor používá právě tyto výrazy a jazykové prostředky. Zatím co tradiční píseň umožňovala posluchači pochopit vývoj obsahu textu změnou sloky, z moderní písně vycítíme, že interpreti spoléhají na schopnost posluchače, který dokáže sám rozlišit změny v průběhu písně.
	„Aujourd‘hui, la chanson n‘est plus seulement une forme d‘expression naturelle, elle est devenue un véritable art, illustré par d‘authentiques créateurs Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel et tant d‘autres, auteurs, compositeurs et interprètes de leurs propres chansons, et par de grands interprètes, comme Édith Piaf, Juliette Greco célèbres dans le monde entier. Enfin, elle est devenue une véritable industrie. Par la radio, la télévision, et le disque, les succès du jour penetrent partout, tandis que les vedettes font se déplacer les foules lors de leurs tournées en province ou de leurs galas dans les grandes salles parisiennes.“
	Co se týče hudební stránky, pod pojmem píseň si představíme melodii, sloku a refrén dva střídající se prvky. Tato opakování mají v písni zásadní význam. Zaprvé píseň je snadněji zapamatovatelná a rozeznatelná, za druhé vyjadřují smysl a strukturu písně, které by si měl posluchač osvojit.
	Pokud si budeme všímat textu, zjistíme, že nejdůležitější role je dána refrénu. Mnohdy se stává, že si píseň zapamatujeme jen na základě refrénu, neboť je to právě refrén, který nás v písni nejvíce zaujme. Tato část je většinou snadno rozpoznatelná jasnou melodií a danými slovy.
	Je důležité poznamenat, že vymezení písně není vždy jasně určeno, jelikož píseň procházela jistými změnami v průběhu století. Například na počátku devatenáctého století byla píseň ovlivněna kabaretním stylem, během druhé poloviny devatenáctého století se však začala přibližovat stylu „pop song“ a později také „folk song“.
	Píseň má sklon k tomu, aby vyjádřila, svým hudebním ztvárněním, dojem, že lidé úspěšně překonali krizi buď sociální nebo mentální. To je častým důvodem proč píseň vypráví o konfliktech s autoritami. Nicméně nejpoužívanějším námětem písní je lidský život, kde se promítá láska, výhry i zklamání. Interpretace písně je samozřejmě úzce spojena s osobností zpěváka, jehož projev je subjektivní. Můžeme tedy poznamenat, že vyjádření písně má v sobě určité prvky divadla a to právě kvůli dramatickému přednesu zpěváka.
	Dalším důležitým prvkem je snaha interpreta o to, aby svým zpěvem přesvědčil publikum. Aby toho dosáhl, používá různé prostředky - použití vhodných slov v písni. Poetický či dramatický text je nejčastějším případem. Samozřejmě také existují písně jednoduché ať už po stránce hudební nebo textové, kde je hlavní důraz kladen na interpretaci a osobnost zpěváka, který svým přednesem vytvoří z takovéto písně originální dílo.
	„De toute façon, c‘est une erreur, et des plus sottes que de penser qu‘un chanson doive nécessairement être intelligente. Une chanson doit nous dire quelque chose, mais ce „quelque chose“ n‘est pas de l‘ordre de l‘intelect, et donc n‘est pas intellectuellement analysable. Une chanson peut frapper aux tripes, au sexe, à l‘âme, n‘importe ou, mais elle doit nous frapper quelque part.“  Séchan Thierry
	Píseň se snaží být populární, dávat lidem něco, co v nich utkví, snaží se naladit muže i ženy, kteří jsou odlišní svými pocity i původem, na stejné myšlenky. Píseň nás všude provází - na rohu ulice, v obchodních domech, v automobilech, dokonce i v koupelně. Připomíná nám momenty štěstí i smutku. Píseň dokáže v lidech po celé zeměkouli vzbudit emoce, smích či pláč.
	Rozdílný pohled máme na píseň určenou pro zábavu, protože ta je většinou spojena s tancem. Proto pod vlivem různých cizích rytmů dochází k stále většímu kladení důrazu na formu. Ta je dána obchodním využitím, které způsobuje, že píseň nepůsobí na mysl člověka, ale vzbuzuje v lidech chuť tancovat, hýbat se do rytmu písně. V tomto případě slova ani text nejsou důležitá, často se setkáváme s jednoduchým refrénem, který se vícekrát opakuje.
	Srovnání české a francouzské definice písně
	V tomto srovnání si můžeme si povšimnout rozdílu mezi českými a francouzskými definicemi. Zatímco ty české nám říkají, že píseň je lyrická skladba - viz příklady 3. píseň jakožto druh lyrického básnictví, píseň v hudbě je spojení lyrické básně s hudbou a 4. obvykle zhudebněná lyrická báseň, která je určena k hudebnímu vyjádření a že se člení na sloky a refrén; francouzské definice se více zaměřují na to, že píseň je složena ze slok a refrénu - viz příklady 1. veršované dílo, které je děleno na stejné oddíly, které nazýváme sloky, a které je určeno ke zpěvu, 2. dělena na sloky, které jsou od sebe odděleny refrénem, 3. obvykle děleno na sloky a refrén a které je zpíváno na volném prostranství, že je to skladba, která je zpívána při různých příležitostech. Určují píseň jako hudbu se slovy, která je populární a má satirický nebo sentimentální text.
	české definice
	„S ohledem na historickou i současnou členitost sémantického pole slova píseň lze písní rozumět druhový, žánrový a zčásti i formově určitelný vokální typ, jehož slovesnou složku tvoří báseň nejčastěji lyrického charakteru. Příznačným rysem písně je syntakticko-sémantická jednota hudby a textu.“
	
	
	
	francouzské definice
	
	
	
	„C‘est un musique avec des paroles.“
	
	Píseň je hudební dílo, které je omezeno svou délkou. V tomto díle je text zhudebněn rytmickým způsobem, opakující se melodie a refrén, popř. rýmující se verše napomáhají k snadnějšímu zapamatování písně. Píseň se skládá ze slok, z refrénu, který se většinou opakuje, a z veršů, které jsou skládány určitou pravidelnou formou.
	„Chanter, ce n‘est pas lire. Ce n‘est pas parler non plus. Chanter, c‘est laisser aller sa voix, son souffle, porter une émotion vers autrui ou simplement la sentir monter en soi.“
	Francouzský šanson
	Šanson - píseň zábavného, milostného n. satirického obsahu.
	Stručná historie
	Slovo šanson – la chanson – znamená ve francouzštině jakoukoliv píseň, v evropském povědomí však označujeme „La chanson“ jako píseň zvláštního druhu, tzv. francouzský šanson, který se objevil dokonce i v Německu, v Polsku nebo také u nás. Mezi duchovními praotci francouzského šansonu figuruje i Francois Violin.
	Zpočátku byl šanson písní s melodií a jednoduchým rytmem a  textem, jehož obsah byl humorný, satirický, někdy až povrchní. V okamžiku, kdy je tento repertoár uveden ve formě hudebně pódiového vystoupení do pařížských kaváren 1848, rodí se šanson jako novodobý žánr populární hudby.
	Původ šansonu můžeme nalézt již ve středověku, kdy se pod pojmem poezie rozumělo spojení hudby a textu. Lyrickou poezii zpívali trubadúři v jižní části Francie a truvéři v severní části. Již v této době se kromě šlechtické dvorní písně vyvíjela lidová hudba a poezie, která vůbec nedodržovala formální pravidla. Jsou to písně, které označujeme za folklórní.
	Počátky a historie šansonu, v rámci toho, co si pod tímto slovem představíme, nacházíme v polovině devatenáctého století tzv. „belle époque“, v období, kdy Francie byla druhým císařstvím. Šansoniéři se snaží vyrovnat se změnou společenských podmínek a nezapomínají dávat najevo, že s nimi v zásadě nesouhlasí.
	Francouzské slovo chanson píseň vzniklo z latinského cantionem cancio a je odvozeno od slova cantus, ze kterého pochází novější slovo chant zpěv. Nejdůležitější vlastností, která tvoří rozdíl mezi slovy chant a chanson, je právě lidovost šansonu.
	Termín francouzský šanson tedy označuje přednesovou píseň, lišící se od běžné popové písně zejména většími nároky na text – pokud jde o námět i o umělecké zpracování – a na sugestivní až „hereckou“ interpretaci.
	Další složkou, která na posluchače působí po textu a interpretaci, je samozřejmě hudba. Ta propůjčuje celé skladbě danou podobu, obraz i sentimentálnost; dělí slova i verše nepravidelným způsobem. Je to právě melodie, tempo a spád hudby, které způsobují, že při čtení textů již poslechnutých písní se nám automaticky vybaví hudební rytmus, spontánně dělíme slova i verše dle melodie písně.
	Vybraní autoři
	
	Bylo by bezpochyby nemožné vyjmenovat všechny osobnosti v celé historii francouzské písně, proto vybíráme některé oblíbené autory.
	Podle mého názoru si mnoho zájemců o francouzskou píseň představí pod tímto pojmem právě Édith Piaf. Více znalí lidé by si snad ještě vzpomněli na zpěváky, jako jsou Jacques Brel, George Brassens či Boris Vian. Právě tito lidé se zasloužili o vývoj šansonu po druhé světové válce; o to, že se šanson stal součástí populární hudby, a napomohli k jeho rozšíření do zahraničí. Jejich písně a texty měly někdy banální a tuctový ráz, jindy to byla přímo básnická díla. V každém případě to byla ale osobnost zpěváka, která způsobila, že se šanson stal populárním. Neboť záleželo na přednesu, hlasu a vystoupení intepreta, které zaujaly posluchače.
	Myslím si, že právě tato schopnost dnešním textařům a zpěvákům chybí – různorodost textů, slov a pestrost jazyka v písních. A i když je text primitivní, měl by se zpěvák snažit z této primitivity vytěžit co nejvíce a učinit ji uměleckým prostředkem.  Jak řekl Boris Vian o Édith Piaf: „Její hlas by úspěšně zazpíval i telefonní seznam.“
	Nejvýznamnější představitelka francouzských písní je Édith Piaf 1915-1963. Byla největší šansoniérkou dvacátého století a také neuvěřitelnou osobností, která zůstala v povědomí celého kulturního světa. Patetičnost jejího projevu byla opravdovou hodnotou, protože byla upřímná.  Stala se známou díky svému charakteristickému stylu – emotivita a dramatický charakter písně, kde je vyjádřena láska, štěstí, zklamání i zlomená srdce. S těmito náměty se publikum velmi dobře identifikovalo. Z písní vycítíme, že jsou naplněny jejími vlastními zkušenostmi a zážitky. Nejvíce ji proslavily písně jako La vie en rose 1945, L’hymne à l’amour 1949, Milord 1959 a Non, je ne regrette rien 1960.
	Dalším významným představitelem je individualista, autor satirických někdy až výsměšných písní George Brassens 1921-1981. Důležitým znakem jeho písní je vytříbenost a čistota jazyka. Je považován za básníka, ale jeho písně zůstávají nedoceněny kritiky, kteří mu vytýkají jednoduchost skladeb. Texty často sympatizují se spodinou společnosti a jejich námět je anarchistický, burcující. Posmívá se lidské hlouposti, nesmyslným frázím, nespravedlnosti ve společnosti a buržoazní morálce.  V roce 1964 vydal album s názvem Les Copains d’Abord. Název alba je totožný s písní, která se v roce 1964 stala hitem píseň byla napsána pro film Les Copains. Brassens je považován za nejvýraznější osobnost šansoniérů.
	„Slova, hudba i interpretace u něj splývají v autorské jednotě, kterou ještě umocňuje jednoznačně orientovaným pohledem na svět. Ten ovšem také určuje hranice jeho tvorby: zpívá za jednotlivce, věří, že „plurál člověku nesluší“ a píseň má podle něho pomáhat člověku v jeho samotě.“
	Charles Aznavour 1924 zpívá o lásce s velkou vášní, v písních najdeme obrazy milostného i citového života prostých lidí. Jeho hlas není příliš výrazný, ale své publikum si získal hlavně proto, že melodie jeho písní jsou skvěle skládány; kombinace melodie, slov pravdivých a vášnivých a jeho interpretace jsou doprovázeny výrazným přednesem během koncertů. Je považován za umělce s velkým talentem – zpěvák, skladatel, herec, textař. A přece nic nenaznačovalo tomu, že by právě tento muž mohl dobýt takového úspěchu. Na jeho vzhledu nebylo nic, co by zaujalo publikum. A právě proto začal Aznavour pracovat se svým hlasem a textem svých písní.
	„Nemám ani pořádný obličej, ani pořádný hlas, a v tom je tajemství mého úspěchu. Lidé si říkají: Podívejte se, je stejně ošklivý jako my a zpívá stejně falešně. Když jsem začínal, slyšel jsem: Nikdy nemůžeš byt slavný se svým chraplavým hlasem. Dnes mi říkají: Jsi slavný, protože máš ten svůj zastřeny hlas.“
	Styl zpěváka by mohl být charakterizován jako směs poezie a pouličního žargonu. Jeho šansony jsou složité a je v nich příliš trýzně a smutku.  U tohoto interpreta je zajímavé, že zpívá v několika jazycích - francouzsky, anglicky, italsky, španělsky, německy, rusky, arménsky, portugalsky.
	„Il est un des classiques de la chanson française, voire internationale, parce qu’il a su jongler avec les mots autant qu’avec les sons.“
	Jacques Brel 1929-1978 patří mezi další představitele francouzského šansonu, který se stal slavným i v zahraničí. Jeho texty jsou mnohdy složité na pochopení. Musíme však poznamenat, že Brel je opravdovým představitelem své doby. Pokud se zaměříme na hudbu, text a jeho dramatický přednes, během poslechu zjistíme, že se zde nacházejí prvky protestu. Brelovy šansony jsou někdy pokládány za projev deziluze intelektuálů, kteří se obávají „selhání inteligence“ v dnešním světě.  V jeho tvorbě nacházíme neologismy a aliteraci. Jezdil na turné po celé Francii i světě; náramně si to užíval, žil život, ve kterém byl všudypřítomný alkohol a cigarety, což se později projevilo na jeho zdraví.
	Typ anarchistického, antimilitaristického, antiklerikálního zpěváka ztělesňoval Léo Ferré 1916. Měl těžké začátky a nezkrotnou povahu, byl však plodným tvůrcem melodií, básníkem jasného a obrazného slova.  Ve svém díle míchal různé náměty – lásku, vzbouření, lyrický styl, provokaci, ironii i dramatičnost. Snaží se vylíčit stavy lidské duše. Jeho písně se staly prostředkem pro kritiku tehdejší doby.
	Mezi ženskými představitelkami francouzských písní můžeme jmenovat Barbaru 1930-1997. Tato žena je považována za „pravou“ zpěvačku, neboť v sobě spojila autora, skladatele a interpreta svých písní. Byla výjimečná tím, že zpívala převážně naživo, nechtěla se účastnit rádiových nebo televizních přenosů. Její styl spojoval důvěrný šepot a lyrismus, smutek a zármutek a dětský humor, bezstarostnost a vážnost.  Ve svých písních dokázala smíchat poezii, nostalgii a melancholii.
	Boris Vian 1920-1959 - poznamenal intelektuální a umělecký život ve Francii. Spisovatel, zpěvák a hudební skladatel, který zanechal moderní a neobvyklé dílo, které inspirovalo další generace. A to hlavně díky svému smyslu pro humor, složeného z beznaděje, absurdnosti a určitého rebelantství a také díky jeho schopnosti podat s největší přesností silně působící texty s hlubokým smyslem.  Od roku 1954 trávil Vian více a více času nad písněmi. Začátek války v Indočíně jej inspiroval k napsání písně Le Déserteur, která dává najevo svůj antimilitaristický postoj.
	Renaud 1952 - francouzský skladatel a interpret, jeden ze soudobých zpěváků, kteří jsou slavní jak ve Francii, tak ve frankofonních zemích. Používá písně jako prostředek pro kritiku společnosti, jako projev úcty či úsměvu. V jeho dílech se objevuje častý výskyt argotických výrazů.
	Florent Pagny 1961 – svou kariéru začal počátkem osmdesátých let malými rolemi ve filmech. V roce 1987 napsal svou první píseň N’importe quoi a tím začala jeho umělecká dráha coby skladatele a interpreta. Na vrchol francouzských umělců se dostal především díky písním jako Bienvenue chez moi, nebo Savoir aimer.
	Lara Fabian 1970 - belgicko-italská zpěvačka, která je známá pro svou charakteristickou práci s hlasem.  Během deseti let studií na konzervatoři, psala a upravovala své vlastní písně. Její písně jsou do značné míry ovlivněny klasickým zpěvem a hudební teorií.
	ANALÝZA JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ
	Pro analýzu jednotlivých jazykových prostředků byli vybráni následující autoři Édith Piaf, George Brassens, Jacques Brel, Charles Aznavour, Boris Vian, Jacques Prévert, Renaud, Grand Corps Malade, Lara Fabian, kteří jsou zástupci různorodých žánrů francouzské hudební scény. Pokládáme je za významné představitele francouzské kultury.
	V této části se budeme zabývat analýzou jazykových jevů, které jsou přítomny ve vybraných písních.
	Budeme si všímat užití polovětných konstrukcí le gérondif, le participe présent, le participe passé, l’infinitif, které jsou v písních hojně zastoupeny.
	V analýze nazvané l’infinitif, se blíže seznámíme s funkcemi, které může infinitiv plnit ve větě coby větný člen.
	Dalším jevem, kterému budeme věnovat pozornost, budou slovesné způsoby l’imprératif, le subjonctif, le conditionnel. Dle jejich gramatických definic se budeme snažit pozorovat zastoupení těchto jevů v písních a také významové rozdíly při jejich užití.
	V poslední kapitole se zaměříme na frekvenci slovesných časů l’imparfait, le passé composé, le présent, le futur simple, le futur proche a pokusíme se nastínit rozdíly mezi jejich užitím v rámci gramatického i stylistického vymezení.
	Písně, jejich náměty, význam užití jazykových prostředků
	Častým námětem písní je láska, zamilovanost a pozitivní i negativní pocity, které s ní jsou spojeny. Takovým druhem písní jsou písně Édith Piaf La vie en rose a L‘Hymne à l‘amour. V písni La vie en rose se nám zpěvačka svěřuje se svými pocity; pocity, které jsou stálé a budou trvat pořád. Toto vyjádření je podpořeno použitím času le présent, vyjadřuje události, které se právě odehrávají, obecné povědomí, zvyky nebo stálý stav a to ve verších Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout bas, Je vois la vie en rose. Do češtiny bychom je mohli přeložit následovně - Když mě bere do svého náručí, mluví na mě hlubokým hlasem, vidím život růžově.
	Výjimkou je refrén, kdy se dozvídáme důvod radosti a štěstí a to prostřednictvím časů minulých – le passé composé a l‘imparfait. Tyto časy jsou užity přesně tak, jak je vymezují definice, dle kterých lze v textu určit, který z vyjádřených dějů nastal náhle užitím času le passé composé a který trval nějakou dobu užitím času l‘imparfait. Tato vymezení tedy usnadňují chápání i překlad textu písně - Il est rentré dans mon coeur, une part de bonheur, dont je connais la cause. Doslovný překlad do češtiny, s vyjádřením rozdílu mezi těmito minulými časy, by mohl vypadat následovně: Vstoupil náhle do mého srdce, součást štěstí, jehož příčinu jsem znala. Z příkladu nám vyplývá vymezení minulých časů přesně dle gramatických pravidel.
	Píseň L‘hymne à l‘amour vykládá o zamilovanosti a lásce a jejich bezmezných hranicích. Dle našeho názoru je tato nekonečnost vyjádřena časem le futur simple. Ten je použit ve verších Tant qu‘l‘amour inond‘ra mes matins, Tant que mon corps frémira sous tes mains, Peu m‘importe les problèmes. Český překlad by mohl vypadat následovně: Pokud bude láska zaplavovat má rána, pokud se bude mé tělo třást ve tvých rukou, nezajímám se o problémy. Le futur simple tedy vyjadřuje události, jejichž uskutečnění je velmi pravděpodobné, ale zároveň také vyjadřuje jakousi hypotézu nad jejich uskutečněním, protože se mají odehrát v budoucnosti, a není zde záruka, že se opravdu stanou.
	V písni se také setkáme s častým užitím le conditionnel présent, neboť je zde vyjádřena ochota udělat pro lásku vše, za jakýchkoliv podmínek. Tento slovesný způsob je použit v podmínkových souvětích druhého typu kdy po spojce si kdyby ve vedlejší větě používáme pro vyjádření neuskutečněné podmínky l‘imparfait a ve větě hlavní le conditionnel présent . Tyto jevy pozorujeme ve verších J‘irais décrocher la lune, J‘irais voler la fortune, Si tu me le demandais. V českém překladu, by verše mohly vypadat následovně: Snesla bych modré z nebe, šla bych ukrást jmění, kdybys mě o to požádal. Zde je patrný rozdíl v gramatických pravidelech podmínkových vět, neboť do češtiny jsou verše přeloženy s užitím podmiňovacího způsobu jak ve větě hlavní, tak ve větě vedleší.
	Dalším častým námětem písní je násilí, válka a s ní spojené neštěstí. Píseň Barbara pojednává o druhé světové válce. Autorem básně je  Jacques Prévert. Tento text vypráví o mnohonásobném bombardování města Brest mezi lety 1940-1944. Zničení a devastace města se odráží v pesimistickém pohledu na lásku a život.  V básni se autor obrací na ženu, aby v sobě oživil vzpomínky, které se váží na období zamilovanosti i neštěstí způsobené válkou. Pro toto vzpomínání a popisování autor užívá minulých časů l‘imparfait a le passé composé přesně dle jejich vymezení - děj, který trval, je vyjádřen pomocí l‘imparfait, děj, který do něj zasáhl, zase le passé composé. Rozdíl mezi těmito časy je patrný z veršů Il pleuvait sans cesse sur Brest, Et je t’ai croisée rue de Siam. Dle definic těchto minulých časů by překlad vypadal následovně: Na Brest bez přestání pršelo, A já tě potkal v Siamské ulici.
	Tón básně se však mění v 37. verši, kdy štěstí přechází v pravý opak, a to právě kvůli válce. Změnu můžeme pozorovat i užitím času le présent, čímž autor opustil vzpomínání a začal konstatovat, co válka způsobuje verše Qu’es-tu devenue maintenant, Est-il mort disparu ou bien encore vivant; neboli Kam si se nyní poděla, Je mrtev, nezvěstný, nebo ještě živ. Le présent je na konci básně nahrazen časem le futur proche, který nám dodá pocit, že bezmocnost a nicota budou trvat nadále, neboť není možnosti návratu př.: Et vont pourrir au loin, au loin très loin de Brest, Dont il ne reste rien; v českém překladu – A shnijí daleko, velmi daleko od Brestu, z něhož nic nezůstane.
	S námětem války je spojena i píseň Le Déserteur, jejímž autorem je Boris Vian. Píseň byla publikována v roce 1954 a pojednává o negativním postoji vůči válce v Alžírsku. Dílo je protestním zpěvem, symbolem svobody vyjadřování se.  Z obsahu písně vyplývá, že autor zaujímá odmítavý postoj vůči tomu, aby se přidal k francouzské armádě a aby bojoval ve válce. Píseň má formu dopisu, což je zřejmé z druhého verše Je vous fais une lettre Píši Vám dopis, který je adresován prezidentovi viz první verš Monsieur le Président – Pane Prezidente. Zde vidíme spojitost s předešlou písní, která taktéž promlouvá k jedné osobě.
	V písni se setkáme s časem le présent. Tento čas vyjadřuje děje a stavy vojáka, které probíhají, př.: Je ne veux pas la faire, Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens, C’est pas pour vous fâcher. V českém překladu – Nechci to udělat, Nejsem na zemi proto, abych zabíjel ubohé lidi, Nechci Vás rozzlobit. Dále je zde také le passé composé, a to při popisu situací, které se muži v životě přihodily. Např. ve verších: Depuis que je suis né, j’ai vu mourir mon père, j’ai vu partir mes frères V češtině se passé composé překládá dokonavými slovesy, čili – Od té doby, co jsem byl narozen, viděl jsem umřít mého otce, viděl jsem odejít mé bratry.
	Na konci druhé sloky se také setkáme s časem le futur simple, který vyjadřuje domněnku, která se stane v budoucnosti, př.: Demain de bon matin, Je fermerai ma porte, Au nez des années mortes, J’irai sur les chemins.
	V poslední sloce nacházíme značné zastoupení slovesného způsobu l’impératif. Autor tímto užitím chtěl vyjádřit svou podporu lidem na celém světě, aby se dokázali vzepřít proti neprávu a špatnostem, které jsou po nich požadovány. Tato domněnka vychází z  veršů – Refusez d’obéir, Refusez de la faire, N’allez pas à la guerre, Refusez de partir; v českém překladu Odmítněte poslechnout, Odmítněte to udělat, Nechoďte do války, Odmítněte odejít.
	Obě tato díla tedy pojednávají o válce a jsou adresována jedné osobě. Rozdíly nacházíme ve způsobu oslovení těchto osob. Zatím co v písni Barbara se vyskytuje tykání a dílo má familiární nádech, z písně Le Déserteur vycítíme, že dopis je adresován někomu, ke komu má autor svým způsobem úctu - užití oslovení Monsieur le Président nebo vykání.
	Ze současných francouzských interpretů byl vybrán zpěvák Renaud. Jeho píseň Le Sirop de la rue 1994 je zajímavá svým textem a užitím argotických výrazů. Autor zde popisuje své dětství a vzpomínky, což se projevuje užitím slovesného času l’imparfait tento slovesný čas se používá k popisu děje, který probíhal nějakou dobu v minulosti, nebo popisu událostí, které se k ději váží. Tento čas je užit např. ve verších – On n’était pas beau, Mais on s’en foutait, C’était nos diplômes, Qu’on avait sur terre, Il était dans l’ciel. Do češtiny bychom je mohli přeložit následujícím způsobem – Nebyli jsme hezcí, ale smáli jsme se tomu, Byly to naše diplomy, Které jsme měli na zemi, Bylo v nebesích. Jsou to hlavně argotické výrazy viz příloha, které nám dodají pocit, že píseň vyjadřuje situaci ze života na okraji společnosti, na ulici, a v určité skupině lidí, která těmto výrazům porozumí.
	Dalším zmíněným interpretem je Grand Corps Malade, představitel hudebního směru rap. Tento autor také popisuje život na předměstí, násilné podmínky na ulici. Svým způsobem nám podává obrázek života v ghettu a vztahy mezi lidmi, kteří v něm žijí. První zvláštností, která nás zajisté na textu zaujme v porovnání s tím předešlým, je jeho forma. Verše jsou značně delší než u Renauda. Je to dáno rozdílnými hudebními žánry – zatím co píseň Le Sirop de la rue je v podstatě báseň, která byla zhudebněna, písně Vu de ma fenêtre 2006 a Je viens de là 2009 jsou zástupkyně rapu, tedy poezie, která je zpívána. V těchto dílech nacházíme také argotické výrazy viz příloha. Slova, která jsou vlastní jen určité skupině lidí. Písně tedy popisují současný život na francouzských předměstích, tento obraz nám podává užití přítomného času který se v písni Le Sirop de la rue skoro nevyskuje a to např. ve verších - Celui que je vois le plus souvent c’est Ludo, Il est gentil mas quand tu le croises c’est pas forcément un cadeau. V české verzi - Nejčastěji vidím Luda, je milý, ale když ho potkáš, není to zrovna příjemná věc.
	Dále v písních najdeme infinitivní konstrukce, kdy je infinitiv vázán předložkou pour, avant de, což je obvyklý způsob vyjádření za jistých gramatických podmínek kdy je předmět hlavní věty podmětem věty vedlejší nebo je v obou větách stejný podmět.
	Takovýmto případem je verš z písně Vu de ma fenêtre – Mes potes m‘appellent avant de venir pour savoir s‘il y a de la meuf. Verš by se dal přeložit následujícím způsobem – Mí kamarádi mi volají předtím, než chtějí přijít, aby se dozvěděli, jestli je u mě nějaká žena. Z tohoto příkladu je patrné, že francouzština transformuje vedlejší věty do infinitivních konstrukcí, které by v češtině použity nebyly. Při shodných podmětech dochází k nahrazení vedlejší věty časové spojkou avant que + infinitiv a vedlejší věty účelové spojkou pour + infinitiv.
	Z písní autora Florent Pagny byly vybrány dvě, které jsou zajímavé nejen svým textem, ale také tím, že je zde demonstrováno použití infinitivu v různých funkcích větného členu. V písni Savoir Aimer je infinitiv použit jako complément d‘objet indirect, čili jako předmět nepřímý. Pro vyjádření nepřímého předmětu je použita předložka à, u slovesa apprendre, které se vždy pojí s touto předložkou, a to ve významu naučit se co, čemu. Tento jev nacházíme ve verších Apprendre à aimer, Apprendre à rêver. Dále se zde vyskytuje vazba modálního slovesa savoir s infinitivem. Sloveso v infinitivním tvaru je zde tedy součástí le prédicat verbal composé složeného přísudku. Např. název písně Savoir aimer, dále pak verše Savoir sourire, Savoir donner.
	Jediným vyjádřením osobní vazby je užití neurčitého osobního zájmena on ve funkci podmětu. Zájmeno se vždy pojí se slovesem ve tvaru 3. osoby jednotného čísla a vyjadřuje všeobecný podmět. Tento případ se vyskytoval ve verši Qu’on vous donne comme par erreur, Tant on ne l’attendait plus.
	Druhou vybranou písní je titul s názvem Rester vrai, která je podobného ladění jako předešlé dílo. Infinitiv zde plní funkci podmětu viz s. 35-36 a také funkci větného členu příslovečného určení způsobu – s předložkou sans viz s. 39. Jedinými přímými zástupci podmětu je neurčité osobní zájmeno samostatné chacun a tzv. présentatif ce ve spojení se slovesem être c’est, který je v běžném jazyce používán často, a pokud stojí před podstatným jménem nebo skupinou slov, je prostředkem typických opisných konstrukcí. Tyto jevy se necházely ve verších - Chacun est différent de celui d’à côté, C’est une sekonde naissance, Mais chacun cherche ailleurs, ce qu’il est.
	V této části práce jsme poukázali na texty vybraných písní a snažili jsme se vysvětlit užití jednotlivých slovesných časů a způsobů v závislosti na obsahu a smyslu písní.
	V následujících kapitolách se budeme zabývat výskytem jednotlivých jazykových jevů ve vybraných písních autorů.
	Polovětné konstrukce
	Gérondif
	„Má platnost vedlejší věty příslovečné a vyjadřuje okolnosti děje vyjádřeného určitým slovesem. Přechodník vyjadřuje děj současný – ať už s dějem přítomným, minulým nebo budoucím.“
	„Il représente toujours une circonstance accompagnant le verbe sur lequel il s‘appuie. Il fonctionne comme un adverbe ou ou complément de circonstance. Dans l‘usage contemporain, est toujours précédé de en, qui a perdu tout effet de préposition et n‘est plus qu‘un indice formel.“
	V současném francouzském jazyce je le gérondif považován za slovesnou formu, které nepředchází žádné osobní zájmeno já, ty, my, etc.. Je složen z předložky en, která je umístěna před tvar le participe présent.
	Autoři používají navyklých jazykových prostředků, protože jsou nejběžnějším vyjádřením současnosti dějů, což vyplývá z kontextu uvedených příkladů. Při totožných podmětech lze ze dvou vět vytvořit souvětí s větou vedlejší příslovečnou příčinnou nebo časovou právě použitím polovětné konstrukce le gérondif.
	Příklad:
	v písni Savoir aimer je le gérondif  použit následujícím způsobem:
	Apprendre à rêver À rêver pour deux Rien qu‘en fermant les yeux Et savoir donner Donner sans rature Ni demi-mesure
	„Přechodník po výrazu RIEN QUE vyjadřuje příčinu.“
	Hendrich s. 413
	v písni Vu de ma fenêtre
	Quand je vois ces deux hommes qui boivent un coup en riant, alors qu‘ils sont soi-disant différents
	v písni Je viens de là
	Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins Trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main
	v písni Auprès de mon arbre
	J‘ai des pipes d‘écume Ornées de fleurons De ces pipes qu‘on fume En levant le front
	v písni Orphelin
	Tirant même un tel bénéfice En perdant leurs parents, des fils Dénaturés regrettent de N‘en avoir à perdre que deus
	Participe présent
	„Vyjadřuje nejčastěji současnost s jiným dějem, ať už přítomným, minulým nebo budoucím. Příčestí přítomné je slovesný tvar vyjadřující časově omezený děj“
	„Le participe présent peut être regardé tantôt comme forme verbale, tantôt comme adjectif.
	comme forme verbale il exprime généralement une action en trait de s‘accomplir à la même époque que l‘action exprimée par le verbe qu‘il accompagne. Il marque donc une action présente, passée ou future. Le participe présent a toujours le sens actif.
	le participe présent exprime une action qui progresse, nettement délimitée dans la durée, simplement passagère.“
	V komunikaci le participe présent vyhovuje svou ekonomizací vyjadřování. Je obdobou českého přídavného jména slovesného.
	Le participe présent je vždy používán v neosobní formě a neshoduje se ani v čísle ani v rodě.  Jelikož je to slovesný tvar, může na sebe také vázat rozvíjející větné členy, jako například – předmět přímý nebo nepřímý nebo příslovečná určení. Může se vázat na podstatné jméno nebo zájmeno a rozvíjet jeho smysl.  Tato polovětná konstrukce má v písních značné zastoupení. Tímto způsobem tak dochází k běžnému způsobu vyjadřování se ve francouzském jazyce, kdy le participe présent nahrazuje vedlejší větu vztažnou.
	Příklad:
	píseň Le Sirop de la rue
	Un tasse d‘eau salée Pas une marée noire Creusant l‘sable blond Tu ram‘nais des coques
	píseň Ne me quitte pas
	Il est paraît-il Des terres brûlées Donnant plus de blé Qu‘un meilleur avril
	píseň Auprès de mon arbre
	Je bats la campagne Pour dénicher
	La Nouvelle compagne
	Valant celle-là
	Participe passé – adjectif verbal
	„Participe passé – il peut être regardé tantôt comme forme verbale tantôt comme adjectif.“ Grevisse s. 198
	„Le plus souvent le participe passé employé seul joue le rôle d‘un adjectif et s’accorde. Le participe passé employé seul comme adjectif s‘accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.“
	
	Příklad l’adjectif verbal:
	píseň Rester vrai
	Travestis, dans notre pensées
	píseň Vu de ma fenêtre
	Pour sortir de la zone rouge, et pour que la vie vaille le coup d‘être vécue
	píseň Le Sirop de la rue
	Les capotes usées Et les vieilles seringues Et les rats crevés
	píseň Je viens de là
	Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes
	píseň Le Déserteur
	Je fermerai ma porte Au nez des années mortes J‘irai sur les chemins
	Zastoupení ustrnulých výrazů jsme v analyzovaném materiálu nenalezli. Jde o knižní způsob vyjádřování a autoři uvedených titulů oslovují běžné publikum, a to prostřednictvím obvyklých jazykových prostředků, mnohdy typických právě pro běžnou komunikaci.
	L‘infinitif
	„Infinitiv je neurčitý slovesný tvar, který nevyjadřuje ani osobu, ani číslo, ani čas. Infinitivů stejně jako příčestí se ve francouzštině užívá častěji než v češtině.“ Hendrich s. 393
	„Il exprime purement et simplement l‘idée de l‘action, sans indication de personne ni de nombre; il ne fait pas connaître si l‘action est réelle ou non. Comme la valeur purement verbale, il peut avoir la valeur d‘un nom.
	Comme verbe – c‘est surtout dans la proposition infinitive que l‘infitinif s‘emploie comme verbe; mais il se trouve aussi avec la valeur d‘une forme personnelle dans certaines propositions indépendantes ou principales“ Grevisse s. 193
	„Il n‘exprime du proces que l‘idée, et ne marque ni présent, ni futur, ni passé. Le contexte seul lui apporte une „coloration temporelle“. Il n‘y a pas de valeur modale propre. Il présente le procès dans sa généralité et seul le contexte  formes verbales personnelles, complément circonstaciel, intonation,... indique si les fait qu‘il évoque sont réels ou non, ou si leur réalité est prise en considération par le sujet. Employé comme un substantif, il en connait les principales fonctions, employé comme verbe, il peut être le noyau d’un groupement comprenant sujet et objet.“  Chevalier s. 370
	Je třeba poznamenat, že z hlediska významu francouzského slovesa musíme rozlišit případy, kdy je l‘infinitif vyjádřen plnovýznamovým slovesem, potom stojí ve větě sám a případy, kdy je doplněním neplnovýznamového slovesa, tehdy se spojuje s dalšími tvary. Z toho důvodu uvádíme i některé případy, ve kterých figuruje l‘infinitif jako větný člen.
	V analyzovaných písních bylo možné rozeznat roli l‘infinitif, kdy byl vyjádřen plnovýznamovým slovesem viz příklad 2.2.4.2. b danser a sourire nebo častěji tvořil část přísudku s modálním slovesem viz příklad 2.2.4.1. a s‘effondrer i b vendre a louer.
	Infinitiv po modálních slovesech
	píseň L‘hymne à l‘amour
	Le ciel bleu sur nous peut s‘effondrer
	Et la terre peut bien s‘écrouler
	píseň Vu de ma fenêtre
	Je veux vendre et louer des DVD
	Tato způsobová slovesa se pojí s infinitivem, který je ve větě, le prédicat verbal composé součástí složeného přísudku.
	Infinitiv s předložkou à
	Z hlediska frekvence vazeb vypovídají následující příklady o skutečném výskytu infinitivu s předložkou à.
	píseň Savoir aimer
	Apprendre à aimer
	Aimer à tout prendre
	Apprendre à sourire
	Zde jsou infinitivy aimer a prendre předcházeny předložkou à. Jako větné členy bychom je určili jako předměty nepřímé.
	píseň Ne me quitte pas
	Je me cacherai là A te regarder Danser et sourire Et à t’écouter
	Chanter et puis rire
	V této ukázce se vyskytuje plnovýznamové sloveso cacher v budoucím čase a pojí na sebe infinitiv regarder i infinitiv écouter předložkou à. V těchto případech je použití infinitivů způsobeno jejich funkcí ve větě – attribut verbo-nominal. Stejně tak infinitivy danser, sourire a infinitivy chanter a rire zastávají, jakožto větné členy, funkci attribut verbo-nominal.
	Infinitiv s předložkou pour
	Ve francouzském jazyce je obvyklé spojení typu předložka a infinitiv. Předložka svým typem předurčuje charakter spojení, v těchto příkladech infinitivy s předložkou pour vyjadřují účel.
	píseň Vu de la fenêtre
	Tu saurais que je mens et puis pour voir un bout de ciel
	Mes potes m‘appellent avant de venir pour savoir s‘il y a de la meuf
	píseň Je viens de là
	Les mec traînent en bande pour tromper l’ennui
	Pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes
	píseň Le Déserteur
	Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre
	Je ne suis pas sur la terre pour tuer des pauvres gens
	píseň Ne me quitte pas
	Je creuserai la terre jusqu‘après ma mort pour couvrir ton corps
	Dalšími typickými příklady frekvence infinitivu je jeho spojení s výrazy avant de a sans. Opět si vysvětlujeme jeho časté objevení důvodem ekonomizace vyjadřování.
	Infinitiv s předložkou avant de
	píseň Vu de ma fenêtre
	Mes potes m‘appellent avant de venir pour savoir
	Při splnění těchto gramatických podmínek tj. věta hlavní i věta vedlejší mají totožné podměty, může tím pádem dojít k transformaci vedlejší věty příslovečné časové na výraz avant de + infinitiv dochází tak ke značnému zkrácení věty, s čímž se u současného francouzského jazyka setkáváme stále častěji.
	Infinitiv s předložkou sans
	píseň Savoir aimer
	Savoir aimer
	Sans rien attendre en retour
	Rien que pour le geste
	Sans vouloir le reste
	píseň Rester vrai
	Etre soi, mais sans tricher
	Etre soi, sans maquiller
	píseň Imagine
	Imagine que tu parles Sans te priver des mots
	Frekvence tohoto způsobu vyjádření předložka + infinitiv je častá, protože užívání infinitivu odpovídá charakteru francouzského vyjádření – zkracuje složitější konstrukce v uvedených příkladech.
	Verbes semiauxiliaires venir de et aller + infinitif
	Les verbes semiauxiliaires se opět vyskytují jako vazby. Ve spojení s dalším slovesem zastává infinitiv často funkci prostředníka, který doplní význam slovesa.
	venir de + infinitiv
	píseň Le Déserteur
	Je viens de recevoir mes papiers militaires
	Le verbe semiauxiliaire venir s předložkou de slouží k vyjádření blízké minulosti. Dochází tedy k vyjádření děje, který právě proběhl.
	aller + infinitiv
	píseň Je viens de là
	Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens
	píseň Barbara
	Et vont pourrir au loin
	Au loin très loin de Brest
	Dont il ne reste rien
	Jak z uvedených příkladů vyplývá spojením slovesa aller a infinitivu dochází k vyjádření blízké budoucnosti. Podle našich předpokladů tento čas vyjadřuje událost, která bude probíhat; nějakou činnost, kterou budeme konat vzápětí.
	Verbes factitifs se faire, se laisser + infinitif
	Rovněž u faktitivních sloves se faire a se laisser je nezbytné v hlavním významu připojit infinitiv, který je plnovýznamovým slovesem. Infinitiv, jako plnovýznamové sloveso, je součástí složeného přísudku faire + infinitiv a je vázán na polovýznamové sloveso faire, laisser. 
	sloveso se faire
	„Lorsqu‘il est suivi d‘un infinitif, faire modifie le sens qui le suit afin de signifier que l‘action n‘est pas faite par le sujet mais par quelqu‘un d‘autre. On parle de périphrase verbale factitive.“
	„Sloveso faire + infinitiv vyjadřuje působení nějakého činitele na činnost nebo stav někoho jiného.“  Hendrich s. 389
	Příklad:
	píseň La vie en rose
	Des yeux qui font baiser les miens.
	píseň L‘hymne à l‘amour
	Je me ferais teindre en blonde
	Si tu me le demandais
	sloveso se laisser
	Dalším zástupcem tohoto typu faktitivních sloves je sloveso laisser, které by se ve spojení s infinitivem dalo přeložit jako nechat něco dělat zatím co sloveso faire + infinitiv vyjadřuje dát něco udělat.
	Příklad:
	v písni Ne me quitte pas
	Laisse-moi devenir
	L‘ombre de ton ombre
	L‘ombre de ta main
	L‘ombre de ton chien.
	V této ukázce je sloveso laisser použito v rozkazovacím způsobu a vyjadřuje prosbu, přání zpěváka, aby mu milovaná žena dovolila stát se tím, čím chce. V doslovném překladu v závislosti na významu slovesa laisser – nechat něco udělat by se verš dal přeložit jako – „nechej mě stát se“.
	Slovesné způsoby
	Analýza slovesných způsobů je doplněním sledování frekvence slovesných časů.
	L‘impératif
	Je zařazen do rozboru z důvodu získání úplnosti francouzského vyjádření.
	„Od oznamovacího způsobu se rozkazovací způsob liší hlavně tím, že podmět není vyjádřen osobním zájmenem.“  Hendrich s. 340
	„Impératif est, d‘une facon générale, le mode du commandement, de l‘exhoratation, de la prière . Il peut exprimer aussi  la supposition ou la concession.“  Grevisse s. 191
	„Ce mode emprunte ses formes soit à l‘indicatif, soit au subjonctif. Il ne comporte que la 2e personne du singulier, la 1er et la 2e du pluriel; la 3e personne est semblable à celle du subjonctif.“ Chevalier s. 368
	Příklad:
	píseň Vu de ma fenêtre
	Mais vas-y viens chez moi, on regardera par la fenêtre.
	píseň  Imagine
	Imagine qu‘une voix Ne soit pas celle qui pense
	Imagine que le sang S‘échange pour la vie
	píseň Barbara
	Rappelle-toi quand même ce jour-là
	N‘oublie pas
	Un homme sous un porche s‘abritait
	píseň Le Sirop de la rue
	Aujourd‘hui les moineaux Evitez d‘tomber Le nez dans l‘ruisseau
	píseň Je viens de là
	Appelle ça comme tu veux mais pour nous carotter, tiens-toi bien  Surtout te trompe pas, j‘ai encore plein de métiers sur ma liste Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes
	píseň Le Déserteur
	Et je dirai aux gens: Refusez d‘obéir Refusez de la faire N‘allez pas à la guerre Refusez de partir
	píseň Orphelin
	Toutefois, Sans aller jusqu‘à décréter Qu‘il devient un enfant gâté, Disons que dans son affliction Il trouve des compensations.
	Autoři ve svých písních používají rozkazovací způsob pro vyjádření příkazu. Což je případ skoro všech uvedených příkladů. Až na l‘impératif v písni Imagine, kde se autorka snaží posluchače přimět, aby si představil věci, které by se mohly stát a které by mohly být příjemné. Viz příklad b Imagine qu’une voix, Ne soit pas celle qui pense, Imagine que le sang, S‘échange pour la vie. Zde rozkazovací způsob vyjadřuje spíše prosbu, pobídnutí.
	Za povšimnutí také stojí, že rozkazovací způsob je použit vždy ve formě 2. osoby jednotného nebo množného čísla. Výjimku tvoří poslední příklad Disons que dans son affliction, kde se setkáme s formou 1. osoby množného čísla, v tomto případě plní imperativ úlohu vybídnutí široké veřejnosti.
	Le subjonctif
	Le subjonctif je obvyklý a typický prostředek vyjádření přání ve francouzském jazyce.
	„Konjunktiv je slovesný způsob užívaný převážně v určitých typech vedlejších vět.
	Plní v podstatě tři funkce a především jej ve větě vedlejší vyžadují a některá slovesa, popř. podstatná přídavná jména stojící ve větě řídící, b některé spojky a spojková sousloví uvádějící větu vedlejší.“ Hendrich s. 428
	„Subjonctif exprime, en générale, un fait simplement envisagé dans la pensée, avec une certain élan de l‘âme comme dans le désir, le souhait, la volonté.
	Il se trouve le plus souvent dans le propositions subordonnées, mais il s‘emploie aussi dans le proposition indépendantes ou principale.
	Il exprime – le souhait, la concession, la supposition, l’exlamation.“ Grevisse s. 191
	Příklad:
	píseň Vu de ma fenêtre
	Pour sortir de la zone rouge, et pour que la vie vaille le coup d‘être vécue
	Zde je nutné užití le subjonctif a to proto, že spojka pour que je v účelovém vztahu, a tudíž vyžaduje použití tohoto slovesného tvaru.
	píseň Imagine
	
	
	
	Sloveso imaginer je zde v rozkazovacím způsobu a vyjadřuje přání, pobídnutí.
	píseň Le Sirop de la rue
	Les filles v‘naient jamais Parc’qu‘elles craignaient qu‘on Veuille les tripoter
	Zde je použit le subjonctif, protože sloveso craindre jej vyžaduje.
	Sloveso craindre obávat se, mít strach je ve větě hlavním slovesem, které vyjadřuje pocit, a v těchto případech se ve francouzštině užívá slovesného způsobu le subjonctif.
	píseň Le Déserteur
	C‘est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise
	Il faut que je vous dise je podmětná věta.  Spojka il faut que je neosobní výraz, který vyjadřuje vůli, nutnost a vyžaduje užití slovesného způsobu le subjonctif.
	Zde vycházíme ze skutečnosti, že slovesný způsob le subjonctif  je nejčastěji užíván v podřadných souvětích a používá se ve vedlějších větách obsahových, vztažných a příslovečných. Pro jeho užití je charakteristická spojka que, která je považována za ukazatele tohoto slovesného způsobu.
	Jak je zjevné z uvedených příkladů a základních znalostí po určitých spojkách je užití le subjonctif nezbytné. Jak můžeme vidět v uvedených příkladech, jedná se o spojku pour que tato spojka určuje účel hlavního děje, uvozuje vedlejší větu účelovou a spolu se spojkami afin que, de peur que, de crainte que vyžadují užití le subjonctif.  Dalšími spojkami, po kterých se obvykle používá tento slovesný způsob, jsou spojky uvozující vedlejší větu přípustkovou bien que, quoique, encore que.
	Stejně jako určité spojky vyžadují le subjonctif, existují také slovesa a neosobní výrazy, po kterých jej klademe. Jedná se například o slovesa vyjadřující vůli vouloir, exiger, výrazy il faut, il est nécessaire a slovesa, která vyjadřují stav mluvčího – craindre, regretter a výrazy être heureux, c‘est dommage. Dále také slovesa jako douter a výrazy jako il semble.
	V uvedených příkladech se vyskytoval neosobní výraz il faut que a sloveso craindre. V ostatních příkladech byl le subjonctif použit po tvaru slovesa v rozkazovacím způsobu a po spojce que.
	Le Conditionnel
	Pro přehled uvádíme, že le conditionnel présent vyjadřuje:
	„neskutečný, předpokládaný děj, přání nebo možnost
	pravděpodobnost nebo pochybnost v přítomnosti
	následnost vzhledem k jinému ději minulému“
	Hendrich s. 427
	Le conditionnel passé vyjadřuje:
	„děj v minulosti neuskutečněný
	pravděpodobnost nebo pochybnost v minulosti“
	Hendrich s. 427
	„Le conditionnel exprime un fait qu‘on présente comme imaginaire et dont l’accomplissement dépend d’une condition énoncée ou non.“ Grevisse s. 190
	V ukázkách se nacházejí příklady užití tohoto slovesného způsobu. V písni Imagine vyjadřovalo užití le conditionnel présent touhu a vůli - posluchač by si měl představit, co by se stalo, kdyby ... . Ve druhé ukázce je le conditionnel présent použit z důvodu gramatických podmínek souslednosti časů. Protože je ve verši Pis on ignorait užit l‘imparfait, musí být v následující větě použit le conditionnel présent, který vyjádřuje následnost k ději věty řídící čili jako „budoucí čas minulosti“.  V českém překladu by verš vypadal následnovně: Poté jsme ignorovali, že jednou budeme dospělí, a že pak umřeme. Francouzština rozlišuje časové vztahy mezi ději věty hlavní a věty vedlejší. V českém jazyce tento jev nenacházíme; čeština vyjadřuje současnost přítomným časem, předčasnost minulým a následnost časem budoucím, tyto vztahy se mohou týkat kteréhokoli časového období.  V písni Orphelin autor pomocí le conditionnel présent vyjádřil obecné tvrzení, které by se nemělo stávat.
	Příklad:
	kondicionál přítomný
	v písni Imagine se vyskutuje:
	Imagine un ébat Qui durerait toujours Et ça ne serait pas Qu'une simple histoire d‘un jour
	v písni Le Sirop de la rue
	On avait dix ans Pis on ignorait Qu‘un jour on s‘rait grands
	v písni Orphelin
	On ne devrait perdre jamais Ses père et mère, bien sûr,
	„Forme en –r comme futur simple, elle est située du côté du futur; mais elle l‘exprime en s‘insérant dans le passé, dont elle porte la marque à la désinence -ais, -ait ... sont des désinences d‘imparfait.“ Chevalier s. 355
	kondicionál minulý
	v písni Je viens de là
	J‘aurais pu vivre autre chose ailleurs, c‘est tant pis ou c‘est tant mieu
	v písni Auprès de mon arbre
	Je vivais heureux J‘aurais jamais dû M‘éloigner de mon arbre
	V těchto příkladech le conditionnel passé konstatuje skutečnosti, které nikdy nenastanou. „U způsobových sloves odpovídá často minulý podmiňovací způsob českému minulému času a vyjadřuje nesplnění.“ Hendrich s. 428
	Podmínkové věty
	„Vyjadřují okolnost, na kterou je vázáno uskutečnění děje věty hlavní.“ Hendrich s. 643
	píseň L‘hymne à l‘amour
	Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n‘importe quoi Si tu me le demandais
	píseň Vu de ma fenêtre
	Si j‘te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens
	Si j‘étais une poukave, je louerais mon appart comme planque aux flics
	píseň Je viens de là
	Si jamais j‘connaissais pas, j‘y emmènerais même pas mon chien!
	V podmínkových souvětích klademe ve vedlejších větách po spojce si ve významu kdyby slovesný čas l‘imparfait na rozdíl od češtiny, kde se v obou větách nachází podmiňovací způsob. Pro upřesnění překlad příkladu Si j‘te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens - Kdybych ti řekl, že vidím zeleň, věděla bys, že lžu.
	Tímto způsobem dochází k vyjádření neskutečné podmínky. Tato podmínka vyjadřuje děj, který by v přítomnosti nebo budoucnosti nastal za určitých podmínek.
	Slovesné časy
	L‘imparfait
	„Vyjadřuje časově neohraničené trvání minulého děje, okolnosti průběhu jiného děje minulého.“ Hendrich s. 420
	„En général, l‘imparfait montre un action en train de se dérouler dans une portion du passé, mais sans faire voir le début ni la fin de cette action.“ Grevisse s. 183
	Příklad:
	píseň La vie en rose
	Il est rentré dans mon coeur une part de bonheur dont je connais la cause
	píseň Barbara
	Il pleuvait sans cesse sur Brest
	Et tu marchais souritante
	Et je t‘ai croisée rue de Siam
	Tu souriais
	píseň Le Sirop de la rue
	On n’était pas beau
	Maison s‘en foutait
	L’eau des caniveaux
	Nous f’sait des rivières
	Où tous les bateaux
	Naviguaient pépère
	píseň Le Déserteur
	Quand j’étais prisonnier
	On m‘a volé ma femme
	píseň Ne me quitte pas
	Oublier ces heures
	Qui tuaient parfois
	A coups de pourquoi
	On a vu souvent
	Rejaillir le feu
	De l’ancien volcan
	Qu‘on croyait trop vieux
	píseň Auprès de mon arbre
	Auprès de mon arbre
	Je vivais heureux
	Qui, bien sûr, laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles,
	Mais se pendait à mon cou Quand j‘perdais mes billes
	Výskyt slovesného času l‘imparfait je ve vybraných písních častý. Je to dáno tím, že se autoři snaží vyjádřit svou minulost, své vzpomínky. Můžeme si povšimnout, že ze zmíněných písní jsou to převážně písně starších autorů, u kterých se vyskytuje minulý čas. Je to dáno rozdílnými náměty písní, ale také tím, že v minulosti interpreti psali písně, které se týkaly toho, co se stalo – ať už tématem písní byla láska, dětství, válka. Zde nacházíme rozdíl mezi současnými zpěváky a těmi z minulého století. Ve vybraných písní současných interpretů Grand Corps Malade a Lary Fabian nacházíme minulý čas jen velmi zřídka. Jak již bylo jednou zmíněno, je to způsobeno obsahem písní – tito dva autoři zpívají o současné situaci a popisují to, co se právě odehrává.
	Le passé composé
	„Složené perfektum vyjadřuje jednorázový děj v minulosti ukončený.“ Hendrich s. 419
	„En général le passé composé exprime un fait passé, achevé au moment ou l‘on parle, et que l‘on considère comme relié au présent parfois le fait a eu lieu dans une période non encore entièrement écoulée – parfois il a une suite ou des résultats dans le présent.“  Grevisse s. 185
	Příklad:
	píseň La vie en rose
	Il est rentré dans mon coeur une part de bonheur dont je connais la cause
	Il me l‘a dit, l‘a juré pour la vie
	píseň Vu de ma fenêtre
	Je prends ça comme un bon signe, c’est peut être un signe un espoir infime
	Mais je te jure que je l‘ai vu, c‘est pas pour la rime
	píseň Imagine
	Je sais qu‘on a fait au mieux
	La prochain, lui, pourra
	d píseň Barbara
	Il pleuvait sans cesse sur Brest
	Et je t‘ai croisée rue de Siam
	Quelle connerie la guerre
	Qu‘es-tu devenue maintenant
	e   píseň Je viens de là
	Moi, un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà
	Ce sont ces trottoirs qu‘ont vu mes premiers pas
	f   píseň Le Déserteur
	J‘ai vu mourir mon père
	Ma mère a tant souffert
	píseň Les Comédiens
	Les comédiens ont installé leurs tréteaux Ils ont dressé leur estrade
	Jak vyplývá z uvedených příkladů, le passé composé vyjadřuje děj, který byl v minulosti ukončen a je přesně určen. V písních má značné zastoupení. Jelikož vyjadřuje děj, který je jednorázový a ukončený, používá se v situacích, které mají dané ukončení. Např. v příkladech Il est rentré dans mon coeur Vstoupil do mého srdce, Mais je te jure que je l‘ai vu Ujišťuji tě, že jsem ho viděl, Ma mère a tant souffert Má matka tolik trpěla, etc.
	V analyzovaných písních se passé composé vyskytoval v mnoha případech spolu s časem l‘imparfait. Je to dáno tím, že oba tyto časy vyjadřují minulost, každý ale jiným způsobem a je zřejmé, že pokud chce autor popsat minulost, je nezbytné užití jak času, který vyjadřuje děj ukončený, tak času, který jej doprovází nebo popisuje situaci kolem něj a není jasné jeho ukončení.
	Le présent
	„Vyjadřuje děj, který právě probíhá; obvyklý zvyk, děj; skutečnost obecně platnou“ Hendrich s. 418
	„Le présent est aussi couramment utilisé avec une valeur intemporelle, c’est-à-dire pour évoquer un événement qui déborde du strict moment de parole. On l’emploie ainsi pour exprimer une vérité générale, une habitude ou un état immuable, c’est-à-dire des faits qui demeurent vrais dans le temps. Les proverbes, les maximes, les définitions en sont de bons exemples.“
	Le présent se vyskytoval převážně v písních současného intepreta Grand Corps Malade. Jeho styl je charakterizován jako rap, texty písní jsou často a cappella bez hudebních nástrojů, ve většině případů jsou doprovázeny minimální melodií, která dodává význam a důležitost textu, který není zpíván ale mluven.  Tento fakt je zřetelný i ze vzhledu textu, protože v porovnání s ostatními písněmi jsou verše znatelně delší, autor používá dlouhá souvětí. Jelikož text vypovídá o životě na předměstí, na ulici, je použit převážně přítomný čas, který v současnosti vyjadřuje děje, které právě probíhají, nebo stavy, které trvají. Tento případ je patrný z příkladů a a b.
	Příklad:
	píseň Vu de ma fenêtre
	Et je vois pas mal de gens qui triment et voient la vie comme une sanction
	Et même si face à la galère, ils préfèrent se taire, ils mettent pas de genoux à terre et le poing en l‘air ils restent fièrs
	píseň Je viens de là
	Je viens de là ou on aime le rap, cette musique qui transpire qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire
	píseň La Vie en rose
	Quand il me prend dans ses bras
	Il me parle tout bas
	Je vois la vie en rose
	Le futur simple
	Ve sledovaném materiálu se objevilo několikeré vyjádření budoucího času, nejprve le futur simple a dále i le futur proche.
	„Vyjadřuje děj budoucí vzhledem k přítomnosti.“
	Hendrich s. 424
	Ve všech příkladech vyjadřoval le futur simple uskutečnění děje v průběhu budoucnosti.
	„Le futur simple est un temps du mode indicatif qui sert à évoquer des actions ou des états à venir vus du présent. Comme le futur simple appartient au mode de la réalité indicatif, il présente des faits dont la probabilité de réalisation est grande, mais qui ont tout de même une part d‘hypothèse puisqu‘ils sont une projection dans l‘avenir.“
	Příklad:
	píseň L‘hymne à l‘amour
	Tant qu’l‘amour inond‘ra mes matins
	Tant que mon corps frémira sous tes mains
	píseň Imagine
	Imagine si tu veux
	Que rien ne changera
	píseň Le Déserteur
	Je fermerai ma porte
	Au nez des années mortes
	J‘irai sur le chemin
	píseň Ne me quitte pas
	Moi je t‘offrirai
	Des perles de pluie
	Ne me quitte pas
	Je t‘inventerai Des mots insensés
	Le futur proche
	„K vyjádření budoucnosti se v hovorové francouzštině stále častěji užívá opisu se slovesem aller.“ Hendrich s. 424
	Příklad:
	píseň Barbara
	Des chiens qui disparaissent
	Au fil de l‘eau sur Brest
	Et vont pourrir au loin
	Au loin très loin de Brest
	píseň Je viens de là
	On peut pas vraiment dire qu‘on chosit son lieu de naissance
	Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens
	„On appelle futur proche, le semiauxiliaire aller  conjugué au présent de l‘indicatif suivi d'un infinitif. Le futur proche est en concurrence avec le futur simple dans la langue courante et particulièrement à l’oral.“
	Zastoupení tohoto slovesného času se v písních objevilo často. Je to dáno námětem písní i obsahem jejich textů. V materiálu se častěji vyskytoval le futur simple, a to převážně v písních autorů minulého století.
	Le futur simple vyjadřuje stav či děj, jehož naplnění je velmi pravděpodobné, ale protože se odehraje v budoucnosti, nemáme jistotu jeho naplnění. Le futur proche vyjadřuje děj, který by se měl stát vzápětí, ale také není jisté jeho naplnění. Jelikož se ale jedná o blízkou budoucnost, naplnění děje je očekáváno více než u le futur simple.
	ZÁVĚR
	V této bakalářské práci jsme se pokusili prokázat frekvenci a výskyt užití některých jazykových prostředků ve francouzských písních - le gérondif, le participe présent, le participe passé, l‘infinitif, l‘impératif, le subjonctif, le conditionnel, l‘imparfait, le passé composé, le présent, le futur. Bylo vybráno čtrnáct písní, které se od sebe lišily námětem i dobou vzniku. Z provedené analýzy jsme došli k těmto závěrům.
	V uvedených písních se le gérondif vyskytoval bez rozdílu na to, jestli je píseň dílem autora současného či toho z minulého století. Tento jev je velmi běžným prostředkem pro vyjádření současnosti dějů a slouží k ekonomizaci vyjadřování.
	Naproti tomu le participe présent jsme nalezli spíše v písních autorů minulého století. V analýze jsme však zjistili, že se v textech vyskytoval l‘adjectif verbal v hojné míře, a to bez rozdílu doby vzniku písně.
	Le participe passé, který by byl použit bez pomocného slovesa, se v písních nevyskytoval. Neboť v tomto případě se stává ustrnulým výrazem, se kterým se prvotně setkáme v psaných textech. Opět se ale v písních vyskytoval l‘adjectif verbal.
	Ve francouzském jazyce je výskyt infinitivních konstrukcí běžnou záležitostí, což se nám potvrdilo i ve vybraných písních. Pokud je splněna podmínka, že podměty věty hlavní a věty vedlejší jsou totožné, dochází k nahrazení věty vedlejší infinitivní konstrukcí. V písních se vyskytovala modální slovesa, která vyžadují spojení s plnovýznamovým slovesem bez použití předložky. Infinitiv tvořil v tomto případě část le prédicat verbal composé. Stejně častým výskytem bylo i použití infinitivu jako le complément circonstanciel - účelu, způsobu a času, a to po spojkách pour, sans, avant que. Dále se v ukázkách také setkáme s funkcí infinitivu jakožto le complément d‘objet indirect.
	V písních jsme také konstatovali použití slovesného způsobu l‘impératif. Tento způsob se objevil jako rozkaz či přání autora. Autoři užívají rozkazovacího způsobu, aby mohli promlouvat k publiku a aby se jej pokusili ovlivnit. L‘impératif byl užit ve 2. osobě jednotného i množného čísla, až na jedinou výjimku, kdy jsme se setkali s formou 1. osoby množného čísla. Toto užití mělo svůj význam, neboť autor vybízel širokou veřejnost jako celek.
	Le subjonctif se nám ve výběru písní objevil také. Nalezli jsme jej ve vedlejších větách podřadného souvětí a to buď po spojce que, nebo bylo užití le subjonctif vyvoláno daným výrazem, spojkou či slovesem.
	Dalším slovesným způsobem, který se nám v písních vyskytnul, byl le conditionnel présent. Tento způsob vyjadřoval touhu nebo vůli. Nalezli jsme také užití le conditionnel présent v souvětích, kde vyjadřoval le futur simple, protože zde hrála roli souslednost časů a jeho užití bylo podmíněno gramatickými podmínkami souslednosti časů.
	V práci jsme také sledovali frekvenci užití slovesných časů. Nejčastěji byl užit minulý čas l‘imparfait, který slouží k popisu děje či situací. Tento slovesný čas autoři používali hlavně při vzpomínání na svou minulost. V písních současných autorů se minulé časy většinou nevyskytovaly. Tito interpreti si pro svá díla naopak vybírali spíše le présent, neboť zpívali o situacích, které právě probíhaly, nebo popisovali momentální děje.
	V analyzovaném materiálu se také objevil le futur, vyjadřoval situace, které se mají odehrát v budoucnosti, ale jejichž naplnění je nejisté.
	Z analýzy jednotlivých písní vyplývá, že text je bohatý na různé jazykové prostředky. Jazyk písní se tolik neliší od běžného mluveného jazyka, a proto není překvapující, že jsme v písních nenalezli slovesné časy jako le passé simple nebo le futur antérieur. Stejně tak se v písních nevyskytovaly ustrnulé výrazy, kterými se stává le participe passé v případě, kdy je použit bez slovesa.
	S ohledem na výběr písní z různých časových období můžeme konstatovat, že současní autoři si vybírají pro popis situací spíše přítomný čas, nebo pokud chtějí poukázat na něco, co se má stát, tak volí užití budoucího času ať už le futur simple nebo proche. Autoři minulého století se spíše přiklánějí k užití minulých časů, neboť se v jejich písních setkáme s popisem situací, které se již udály.
	Z analyzovaného materiálu nám jasně vyplynulo užití některých jazykových prostředků v jazyce písní. Ukázalo se, že jsou tyto prostředky pro francouzský jazyk běžné. Uvažujeme-li z hlediska využití budoucího učitele, domníváme se, že by se pro jejich výklad měl učitel pokusit nastínit i praktické využití těchto jevů, k čemuž by mohly posloužit právě písně.
	Chtěli bychom poznamenat, že cílem této práce není pouze vyjmenování a teoretické vysvětlení jazykových prostředků, ale zejména demonstrace frekvence užití těchto prostředků ve francouzských písních. Tato analýza by mohla posloužit jako materiál pro učitele i studenty, aby si lépe osvojili pravidla používání těchto, pro francouzský jazyk tak běžných, konstrukcí.
	V první části práce jsme se pokusili nastínit význam slova píseň. Pro lepší chápání tohoto pojmu byly uvedeny definice jak v jazyce českém, tak i v jazyce francouzském. Z uvedených definic vyplynulo, že jejich obsahy se liší. V českých definicích bylo častěji zmíňeno, že píseň je lyrická skladba, která slouží k hudebnímu vyjádření. Naproti tomu francouzské definice vypovídaly o tom, že píseň je složena ze slok a refrénu, že je zpívána při různých příležitostech a že je to hudba se slovy, která má sentimentální nebo satirický text. Dále jsme také uvedli zpěváky jako Édith Piaf, George Brassens, Jacques Brel, Charles Aznavour, Boris Vian, Jacques Prévert, Renaud, Grand Corps Malade, Lara Fabian, jejichž písně byly vybrány pro následnou analýzu, a zmínili jsme charakteristiku jejich osobností.

