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Zadání 

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu 

min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým 

cílem a jakou funkcí byl text napsán a jaké stylistické postupy autorka volí k dosažení svého 

záměru. Vysvětlete, zda a proč jsou funkce a cíl stejné či pozměněné v textu vašeho překladu. 

Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské 

postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe, a 

především v rovině stylistické v závislosti na funkci textu v nové, české komunikační situaci – 

tato situace, byť hypotetická, bude v komentáři představena. Postupujte přitom od celkové 

koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, která budete uvádět jako 

důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu. Komentář 

opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně 

internetových.  
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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je překlad části kapitoly z knihy The Revolution and the Word: 

The Rise of the Novel in America, kterou napsala Cathy N. Davidson a která vyšla v roce 1988 

v nakladatelství Oxford University Press ve Spojených státech. K překladu jsme vybrali část 

z druhé kapitoly s názvem The Book in the New Republic, jež se věnuje podobě knižního 

průmyslu a knižní kultury ve Spojených státech v období nové republiky. Druhou část práce 

tvoří komentář k překladu, v němž se zabýváme analýzou výchozího textu, metodou překladu 

a typologií posunů a překladatelských problémů.  

Klíčová slova: studium čtenářství, knižní produkce, komentovaný překlad, předkladatelská 

analýza, překladatelský problém, překladatelské postupy 

 

Abstract 

The topic of this bachelor thesis is a Czech translation of a part of a chapter from the book The 

Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America by Cathy N. Davison published in 

the US by Oxford University Press in 1988. The translated chapter called The Book in the New 

Republic describes the book industry and the book culture in the US in the New Republic. The 

other part of this thesis is the commentary of the translation which covers the analysis of the 

original text, translation method and the typology of translation problems and shifts.   

Key words: readership study, book industry, commented translation, translation analysis, 

translation problem, translation procedures 
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1.Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je překlad textu z knihy The Revolution of the Word: The Rise 

of the Novel in America, kterou napsala americká profesorka literatury Cathy N. Davidson a 

která vyšla v nakladatelství Oxford University Press ve Spojených státech v roce 1988. První 

část práce tvoří překlad části kapitoly s názvem The Book in the New Republic v rozsahu 

přibližně 20 normostran. Část překládané kapitoly je tematicky uceleným celkem a pojednává 

o podobě knižního průmyslu a knižní kultury ve Spojených státech v období po vzniku nové 

republiky, tedy v období konce osmnáctého a začátku devatenáctého století. Snažíme se 

dosáhnout funkčního překladu, který by měl na cílového příjemce stejný efekt jako na příjemce 

výchozího.  

Druhou částí práce je překladatelský komentář, v němž jsem si nejprve stanovili fiktivní zadání 

překladu, následně analyzujeme výchozí text podle modelu Christiane Nordové a poté 

popisujeme metodu překladu, kterou jsem na základě provedené analýzy volili. Dále se 

v komentáři se věnujeme překladatelským problémům, s nimiž jsme se při překladu potýkali, a 

vysvětlujeme naše překladatelská řešení. Nakonec se zaobíráme posuny, které při překladu 

textu vznikly. Vzhledem k tomu, že se jedná o odborný text zabývající tématem ve velmi 

širokých souvislostech, považujeme ho z tematického i translatologického hlediska za 

zajímavý, jelikož přináší řadu překladatelských problémů.   
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2. Překlad 

2 

Kniha v nové republice 

Kniha není ideální předmět … je to výrobek z papíru, na němž jsou natištěny 

symboly myšlenek. Neobsahuje myšlenky; ty musejí vzniknout v mysli 

chápajícího čtenáře. Je to komodita vyrobená pro tvrdou měnu. 

německý knihkupec v 18. století 

Bez něj by diktátoři a podvodníci na celém světě dosáhli svého. Je přítelem 

inteligence i myšlenky, přítelem svobody, volnosti, práva, vskutku přítelem 

každého, kdo uznává pořádek. Z veškerých vynálezů, veškerých objevů ve 

vědě i umění, ze všech velkých výsledků ve významném pokroku v oblasti 

mechanické energie a mechanických činností, tiskařský lis je jediný produkt 

civilizace nezbytný pro existenci svobodného člověka.  

Charles Dickens (1850) 

 

Co je kniha? Je to komodita, stejně jako zubní pasta, jež má být zkonzumována kýmkoli, kdo 

se nechá přesvědčit (úloha reklamy), aby si koupil jeden konkrétní produkt26 místo jiného? 

Nebo je kniha unikátním systémem znaků, na němž se čtenář nutně podílí jako tvůrce významů, 

které se soustřeďují v daném textu? Tyto dvě podoby knihy – kniha jako vyrobený produkt a 

kniha jako nositel významu – nejsou totožné a v této publikaci se budeme zabývat každou z nich 

s přihlédnutím k druhé. Začneme však jednodušeji: jedinou knihou, a to knihou jako materiální 

skutečností a ekonomickou entitou.  

Zvýhodněním – nebo minimálně upřednostněním – této první podoby knihy nechceme 

naznačit, že socioekonomické normy nutně určují podoby literatury. Takový proces je totiž 

mnohem složitější. Například není pravda, že by první americké romanopisce úplně odradila 

skutečnost, že finanční aspekt obchodu s knihami v prvopočátku rozhodně nepodporoval 

americkou krásnou literaturu. Kromě toho, profesor americké literatury William Charvat již 

před časem přišel s tím, že modelem amerického knižního průmyslu není ani tak dvoustranný 

vztah mezi – dle tradiční terminologie kapitalismu – producentem a spotřebitelem, ale spíše 
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trojúhelníkový vztah mezi spisovatelem, tiskařem/nakladatelem a čtenářem. Jak tvrdí Charvat: 

„Obchod s knihami se řídí jak dle spisovatele, tak i dle čtenáře, a jak si jejich vlivy interpretuje, 

tak se zároveň mění. Stejně tak spisovatel a čtenář obchod s knihami určují a sami jsou jím 

určováni.“ Vzájemná provázanost čtenáře, spisovatele a tiskaře/nakladatele/knihkupce 

(obchodních stran této profese) tvořila a stále tvoří americký knižní průmysl. Revoluce 

podporovaná domácím tiskem, jenž rozšiřoval ideologii nezávislosti, umožnila tiskařům 

Nového světa, aby ve svém podnikání expandovali. ² Pozastavení obchodu s Anglií během 

války navíc značně povzbudilo místní průmysl – jak domácí tisk, tak výrobu papíru, tiskařských 

strojů, inkoustu a litery. Když došlo k obnovení míru a dovozu, existoval v knižním průmyslu 

již celkem slušný zástup dobře zavedených tiskařů a knihkupců, kteří byli odhodláni bránit 

odvětví, jež v posledních letech začalo prosperovat. Vznikala obchodní sdružení jako například 

Azylová společnost potulných tiskařů (Asylum Company of Journeymen Printers; 1800), která 

působila částečně jako profesní organizace zajišťující učňovský systém, ale především vyvíjela 

nátlak na Kongres, aby pro americký knižní průmysl zavedl ochranná cla. ³ Tak či onak, činilo 

se toto odvětví tak, až knihtiskař či jeho umění pronikli do všech velkoměst, maloměst i vesnic 

– buď přes místního nakladatele (většinou novinového), knihkupce (který byl často součástí 

větší distribuční sítě), místní koloniál (který pokrýval jádro obchodu s knihami prodejem biblí 

či almanachů), literárního agenta (který přicházel do města jednou či dvakrát do roka) či alespoň 

potulného podomního prodejce (který při cestách po venkově vnucoval lidem knihy společně 

s ostatním zbožím).  

V porovnání s dnešními standardy měl však knižní průmysl v počátcích republiky velmi malý 

objem a byl lokálně roztroušený. To se však výrazně změnilo během druhé čtvrtiny 

devatenáctého století s vynálezem mechanizovaného tisku, což znamenalo v některých 

ohledech tak impozantní a dalekosáhlý technologický pokrok jako vynález skládané sazby 

v patnáctém století. ⁴ Ke konci devatenáctého století výrazně ovlivnily knižní průmysl jak nové 

způsoby přepravy knih (lepší cesty, přepravní trasy a časem i železnice), tak i rostoucí 

urbanizace. Nový tiskařský průmysl, který byl z velké části centralizovaný, produkoval 

ohromné množství levných knih, jež mohly být rychle distribuovány širokému okruhu čtenářů. 

Ale vydavatelé v počátcích republiky, byť doufali ve slibnou budoucnost masového vydávání 

knih, byli stále ještě částečně uvězněni ve velmi odlišném koloniálním světě tisku. Tiskařské 

potřeby (a především litery) se musely dovážet z Anglie; knihy se také povětšinou spíše 

dovážely, než vydávaly v Americe; a obyvatelům bylo všeobecně snadno dostupné pouze 

omezené množství knih (knížky lidového čtení, almanachy, bible a pár dalších titulů, které šly 
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na odbyt). Přestože revoluce znamenala konec pro tento svět, uběhlo ještě téměř půl století, než 

americký knižní trh ovládly rozsáhlé rodinné podniky a z levných knih se stal velký byznys.  

Americký román se poprvé objevil v době, kdy v odvětví tamního nakladatelském průmyslu 

převládalo velké nadšení, nacionalismus a profesní pýcha (avšak nemnoho kapitálu) a kdy 

každý nakladatel čelil opět obnovené (a těžké) konkurenci zahraničního dovozu, především 

z Británie. Podobně jako tiskař, pohyboval se i spisovatel v počátcích republiky na knižním 

trhu, jehož podoba se pozvolna měnila. Dřívější, v podstatě aristokratický systém (především 

evropský), podporoval finančně či předplatným díla poměrně omezené skupiny autorů. 

Zvětšující se střední třída, jejíž neukojitelná chuť po knihách, a především po románech, stále 

rostla, byla předzvěstí nové formy hromadné podpory knih, která nebyla založena na tom, zda 

se dílo zamlouvalo vyšším vrstvám, ale na jeho všeobecné popularitě. Stále rostoucí poptávka 

střední třídy po knihách podnítila řadu spisovatelů k tomu, aby se pokusili vydělat si na živobytí 

psaním. Ovšem jak poukázala Martha Woodmansee, neexistovaly na konci osmnáctého století 

v Evropě ani v Americe „žádné z nezbytných právních, ekonomických ani politických opatření 

či institucí, jež by podpořily tak velké množství autorů, jaké se vynořilo“. ⁵ Úsilí, které museli 

vynaložit američtí romanopisci, aby položili základy vlastního žánru, korespondovalo 

s problémy, s nimiž se knižní trh v počátcích republiky potýkal. V obou případech nechybělo 

dotyčným nadšení, přestože ekonomika jim nepřála.  

„Průměrný“ tiskař raného období republiky (zajisté historický konstrukt), který přivedl na svět 

román, obzvláště od neznámého amerického autora, doufal, že se daného díla prodá několik set 

výtisků a on tak vydělá dost na to, aby se pokryly náklady na produkci, a aby mu potom snad 

ještě něco zbyde. ⁶ Samotný autor však z takovéto literární transakce profitoval jen zřídka. 

Přestože autoři, jako například Noah Webster, se dobře živili tím, že psali literaturu faktu, první 

finančně úspěšný romanopisec se v Americe objevil až ve dvacátých letech 19. století. James 

Fenimore Cooper se po vydání románu The Spy (Špeh) v roce 1821 stal v průběhu následujícího 

desetiletí „americkým sirem Waltrem Scottem“ (kteréžto přirovnání sám nesnášel), ročně 

prodal až čtyřicet tisíc výtisků, a z prodeje svých beletristických děl tak dosáhl průměrného 

ročního příjmu 6 500 dolarů. ⁷ Před Cooperem publikovaly ve velkém například Susanna 

Haswell Rowson či Hannah Webster Foster, ale ani jedné z těchto úspěšných autorek se ani 

zdaleka nepodařilo dosáhnout takového finančního úspěchu jako Cooperovi a obě se celý život 

živily jinak než psaním beletrie. Z řady právních a společenských důvodů nebyly příjmy 

z prodeje jejich děl srovnatelné. Naproti tomu Cooper měl to štěstí, že svou kariéru započal 
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právě v době, kdy knižní průmysl procházel dramatickými změnami, díky nimž byl jeho úspěch 

možný a do jisté míry i předvídatelný. ⁸  

Ačkoli románu Charlotte: A Tale of Truth (Charlotte, pravdivý příběh; 1791) – později 

známého pod názvem Charlotte Temple – se do konce prvního desetiletí devatenáctého století 

prodalo téměř čtyřicet tisíc výtisků, mnoho z nich bylo výsledkem pirátských vydání, z kterých 

autorce ani jejímu americkému nakladateli neplynul žádný zisk. Uvažme, že dotyčný americký 

nakladatel, Mathew Carey, vydal román napoprvé v nákladu pouhého jednoho tisíce výtisků. ⁹ 

Tento americký tiskař a nakladatel, jeden z nejzámožnějších a nejprozíravějších té doby, 

jednoduše nemohl předvídat, jak oblíbenou se kniha Rowsonové stane. Náklad prvního vydání 

amerického románu na konci osmnáctého století se běžně pohyboval mezi třemi až patnácti sty 

kopiemi, tudíž Careyho náklad románu Charlotte byl na tehdejší poměry celkem velký. Naproti 

tomu v roce 1825 už nebylo výjimkou, že náklad amerického románu čítal deset tisíc kopií; 

rovněž brožované romány neboli story papers, které byly distribuovány poštovním systémem 

Spojených států ve formě novin vycházely už kolem roku 1830 pravidelně v nákladu až třiceti 

tisíc výtisků. ¹⁰ Carey si mohl pouze nechat zdát o tom, že masové vydávání se jednou stane 

skutečností a že bude tak výnosné. Spisovatelům později pomohly i nové zákony o autorských 

právech (jimiž se budeme později v této kapitole zabývat). Charles Brockden Brown si tak již 

mohl stěžovat na to, že anglická pirátská vydání se prodávají za zlomek ceny původních 

amerických a zaplavují americký trh. Cooper si zase naříkal na to, že jeho knihy pirátsky 

kopírují britské společnosti a prodávají je v Anglii často ve špatně vytištěných, zkrácených a 

přejmenovaných verzích, které měly přitáhnout britské čtenáře. ¹¹ Překotný vývoj amerického 

nakladatelského průmyslu doprovázený vzestupem amerického románu od 30. let 

devatenáctého století ve skutečnosti upozorňuje na překážky, jimž čelili jak dřívější 

nakladatelé, tak spisovatelé – těžkopádné techniky tisku a neefektivní způsoby distribuce, žádné 

státní ani mezinárodní zákony o autorských právech, které by chránily práva autora nebo 

nakladatele, a záplava konkurenčních evropských kopií na americkém trhu.  

Když se podíváme podrobněji na způsoby výroby a distribuce knih v počátcích republiky, je 

třeba nejprve vyzdvihnout, že ještě po velkou část devatenáctého století se o tisk, vydávání i 

prodej staral jeden jediný podnik. Když chtěl spisovatel předvést americké veřejnosti novou 

knihu, musel se spojit s tiskařem a uzavřít s ním (výjimečně s ní) smlouvu. ¹² Autor pak 

oficiálně obdržel částku, kterou se tiskař uvolil zaplatit za práva k vydání knihy v určitém 

nákladu. Ve skutečnosti ale autor dostal často tolik, kolik mu byl tiskař nakonec schopen či 

ochoten vyplatit. Tiskařovi plynula odměna z prodeje vydaných kopií a tiskařská dílna, jež byla 
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zároveň nakladatelstvím, sloužila tudíž i jako knihkupectví. V poslední zmíněné funkci musel 

tiskař zastat rovněž práci podnikatele. Snažil se svůj produkt prodat pomocí reklam v novinách 

a časopisech, prostřednictvím nepostradatelného výměnného systému s ostatním knihkupci 

z jiných oblastí, prostřednictvím literárních agentů i skrze knižní předplatné. Až tak velkého 

úsilí bylo třeba. Jelikož nakladatelství tvořily často malé lokální podniky v rozlehlé zemi 

s řídkým zalidněním a rozptýlenou populací, bylo pro většinu knih složité získat větší množství 

čtenářů. To se týkalo především beletristických děl, protože ta vyšla pouze v určité oblasti a 

byla tudíž špatně dostupná. V tomto ohledu je podstatné, že až do roku 1820 vydávala 

regionální nakladatelství (tj. nezávislá nakladatelství mimo velká města) stále přes padesát 

procent americké beletrie, přestože beletrie nebyla – na rozdíl od novin či almanachů – tak 

úplně „regionální“. Avšak kolem poloviny století, kdy prodej románů vzkvétal, vycházelo 

v místních, regionálních nakladatelstvích již pouze osm procent americké krásné literatury. ¹³  

Tehdejší nakladatel stál v době nejistého a rychle se měnícího literárního vkusu před těžkými 

rozhodnutími. Stejně jako sektářská nebo nábožensko-obrodná hnutí a nestabilní silně stranická 

politika, rovněž čtení rozdělovalo společnost na dva rozdílné tábory. Čtenáři toužili po zábavné 

literatuře, například po dobrodružných příbězích, cestopisech, nových osobních memoárech a 

biografiích (vše z toho bylo údajně napsané dle pravdy) a především po románech. V oblibě 

byly i vzdělávací publikace od příruček o psaní a čtení (včetně slovníků, učebnic pro 

začátečníky, čítanek a písanek), po knihy o etiketě, módě nebo dokonce účesech. ¹⁴ Která díla 

vydávat a kde je prodávat? Nakladatelé rovněž věděli, že některé staré koloniální bestselery 

jako bible a další tradiční náboženská díla, jako například křesťanská alegorie The Pilgrim´s 

Progress (Cesta křesťana a poutníků) či příležitostné politické pamflety a almanachy se také 

často překvapivě těšily oblibě. Pamfletu Common Sense (Zdravý rozum) od Thomase Paina se 

údajně prodalo sto padesát tisíc kopií a zažehl tak revoluci. ¹⁵ Slavný almanach s názvem Poor 

Richard´s Almanach (Chudý Richard aneb Cesta k blahobytu) od Benjamina Franklina si ročně 

koupilo deset tisíc čtenářů, almanach Nathaniela Amese si každý rok pořídilo šedesát pět tisíc 

lidí. Elisabeth Caroll Reilly udává, že v malém městečku jménem Leominster ve státě 

Massachusetts zakoupil majitel místního koloniálu Thomas Legate v roce 1722 více jak dvanáct 

tuctů almanachů – dostatek pro tři čtvrtiny obyvatel města. ¹⁶ Povšimněme si, že Noah Webster 

se v roce 1803 chlubil tím, že jeho učebnice angličtiny s názvem A Grammatical Institute of the 

English Language…Part I (Mluvnický základ anglického jazyka; 1783), později 

přejmenovaného na The American Spelling Book (Americký slabikář), se prodaly již tři miliony 

kopií. ¹⁷  Reverend Elijah R. Sabin v předmluvě ke svému románu The Life and Refections of 
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Charles Observator (Život a úvahy Charlese Observatora; 1816) pokládal za nezbytné „vyvrátit 

častou námitku“, že „na světě je již příliš mnoho knih!“. ¹⁸ 

Problém pro tehdejšího tiskaře nespočíval v tom, že by knihy nepřinášely zisk, ale v tom, že 

nebylo snadné odhadnout, které knihy peníze vydělají. Obrovský úspěch několika jednotlivých 

titulů celou věc ještě ztížil. Proč šly tolik na odbyt romány Charlotte Susanny Rowsonové a 

The Coquette (Koketa; 1797) od Hannah Webster Fosterové? Ještě větší záhadou byla 

popularita anonymní milostné novely The History of Constantius and Pulchera (Příběh 

Konstantia a Pulchery; 1794), která vyšla jak v levných, tak i v poměrně drahých vydáních ve 

státech Connecticut, New Hampshire, New York i Maryland. Jak měl nakladatel odhadnout, 

zda bude (či nebude) daná kniha žádaná? Urazí dílo (obzvláště román) přehnaně kritické 

kritiky? Bude dostatečně vzrušující pro čím dál tím více sekularizovanou veřejnost? Tyto 

otázky byly ještě zásadnější v tom ohledu, že většina tiskařů si nemohla dovolit se mýlit. Isaiah 

Thomas a Mathew Carey sice šikovně pronikli do tajů trhu a nastartovali jej, avšak na přelomu 

osmnáctého a devatenáctého století zpravidla nebylo vydávání knih výdělečnou profesí. Když 

v roce 1788 Benjamin Franklin například založil Franklinovu společnost, bylo jejím cílem 

zabezpečit stárnoucí, nemajetné knihtiskaře či jejich osiřelé potomky. ¹⁹ Jak účel této 

dobročinné organizace, tak i její vnitřní předpisy svědčí o tom, že tiskaři často zanechali svým 

potomkům pouze dluhy. Jen málokteré nakladatelství si dokázalo po delší dobu udržet stabilní 

příjmy. Měnili se společníci, působiště i tiskařské dílny, to vše často proto, aby se tiskaři 

vyhnuli insolvenci nebo bankrotu. Výmluvným faktem je, že ze stovek amerických 

nakladatelů z koloniální éry a z období konce osmnáctého století se až do devatenáctého století 

udržel jen jeden – Mathew Carey. ²⁰  

Tiskaři, kteří v počátcích republiky pracovali s malým kapitálem a vysokými režijními náklady, 

věděli, že jejich podnikání je riskantní a že jediný zásadní mylný odhad by mohl znamenat 

krach. Když se tudíž měli uvázat k riskantnímu nakladatelskému počinu, přistupovali k věci 

pragmaticky a prováděli vše obezřetně. Bylo třeba pečlivě vyhodnotit trh a rovněž náklady na 

projekt, především takové blíže neurčené podmínky, jakými byla například autorova odměna 

(případně jeho výdaje, jelikož spisovatel musel občas částečně či dokonce úplně hradit náklady 

na tisk). Nakladatel někdy inzeroval knihu ještě před vydáním, aby si (dle nepsaných pravidel 

trhu) na určitý titul vyhradil právo, či aby viděl, kolik zájmu dotyčné dílo u potenciálních 

čtenářů vyvolá. ²¹ Mnoho titulů dnes proto existuje jen ve formě tzv. stínových knih, děl, která 

nikdy nevyšla. ²² Tváří v tvář nejistým vyhlídkám nového projektu se nakladatel někdy raději 

rozhodl pro další vydání známého díla od známého autora (evropského či amerického), než aby 
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pokoušel štěstí s nevyzkoušenou knihou a autorem. K prvním americkým románům 

přistupovali knihtiskaři obzvlášť obezřetně. Tento společensky a morálně pochybný žánr byl 

ve své americké podobě nový a nevyzkoušený. Nejenže byla většina románů kvůli snížení 

nákladů vydávána v nízkých nákladech, ale byly také poměrně krátké. Rozsah prvních 

amerických románů zřídkakdy překročil tři sta stran a některé nedosahovaly ani délky sto stran. 

Nemělo by nás tedy překvapit ani to, že většina nakladatelství a stejně tak autorů tehdy vydala 

za celou svou kariéru jen jeden jediný americký román.  

Tisk knihy, již se nakladatel rozhodl vydat, probíhal v té době obvykle podomácku. V jeho 

dílně pracoval obvykle jeden či dva smluvní učňové často ve věku pouhých šesti nebo sedmi 

let. Ti měli na starosti nepříjemné povinnosti jako „vyšlapání kůže“, kdy museli doslova šlapat 

na ovčí kůže, které byly několik dní namočené v kbelíku na špinavou vodu, což bylo prvním 

krokem k výrobě inkoustových vaků, jimiž se poté nanášela na sazbu tiskařská čerň. Učňové 

společně s tiskařovými dětmi pomáhali s úklidem, třídili literu, a když měli dostatečnou sílu, 

obsluhovali rovněž těžký tiskařský lis, což byla dost namáhavá práce. Záznamy z osmnáctého 

století popisují běžnou tělesnou konstrukci a držení těla dělníka, jenž dlouho pracoval 

s tiskařským lisem stylem: měl nesmírně silnou pravou paži, kulhal, jelikož pravou nohou se 

zapíral o stupínek, aby mohl zabrat, a někdy i nateklá nebo neustále vykloubená ramena. ²³ 

Práce to byla také povšechná. Aby se rozšířily příjmy, které dílně plynuly z tisku, vedla třeba 

tiskařova žena z tiskařské dílny městskou poštu; často prodávala knihy (dovezené či směněné 

s jinými knihkupci, ale i ty vytištěné v dílně) i jiné zboží – od domácích potřeb přes vlastní 

výrobky po lístky do divadla či loterie, papírnické zboží, pera, inkoust a luxusní zboží z dovozu. 

Tiskař zodpovídal za všechno ostatní: udržoval si přehled o zásobách (z nichž mnohé se před 

rokem 1800 dovážely; po roce 1800 se již obvykle vyráběly v dílně samotné), sázel sazbu a 

dohlížel na knihy v průběhu celého nakladatelského procesu i na prodej vydaného nákladu.  

Stručně řečeno měl tiskař za úkol přeměnit spisovatelův rukopis na prodejnou komoditu a tu 

následně prodat. Během tohoto procesu zaujímal nejrůznější role, jež později připadnou 

samotným autorům či specializovaným editorům. Nejprve prováděl tiskař to, co bychom mohli 

označit jako uměleckou korekturu, kdy musel nejprve rozluštit původní ručně psaný text, 

jelikož jen zřídkakdy se obracel na autora s dotazy ohledně rozmazaných a nečitelných slov 

nebo problematických pasáží. Běžným postupem bylo vložit do textu jedno nebo více vhodných 

slov. Kromě toho tiskař nenápadně „opravil“ (ne vždy správně) všechny autorovy chyby 

v interpunkci, pravopisu a užití slov. ²⁴ Obvykle prováděl knihtiskařař také jedinou korekturu, 

a to jak z pozice tiskařského mistra dbajícího o své řemeslo, tak i proto, že odpovídal za 
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celistvost autorova textu. ²⁵ Přestože tiskaři se často vychloubali, jak přesný text je, ze zkoumání 

stovek edicí a „duplikátních“ výtisků amerických románů vydaných před rokem 1820 jasně 

vyplývá, že hlavní oblastí, v níž každý tiskař plně uplatňoval svá práva, bylo fyzické rozvržení 

jak strany, tak i knihy celkově. ²⁶ Zvláštní pozornost byla v tomto ohledu věnována výběru typu 

písma, jelikož střídání velikosti písma a různé mezery mezi písmeny se užívaly pro zdůraznění. 

²⁷ Naprosto nevinná věta mohla získat mnohem smyslnější podobu pomocí strategického užití 

kurzivy nebo velkých písmen u slov jako SVÁDĚNÍ či INCEST. Takové prostředky 

samozřejmě prodeji knih napomáhaly. Svědčily také o tom, že prodávaná kniha byla výsledkem 

umění jak spisovatele, tak i tiskaře. Reklamy na knihy někdy dokonce vyzdvihovaly spíše 

umění tiskaře než autora, jak je vidět například v reklamě Isaiah Thomase mladšího na román 

Emily Hamilton (1803) od Sukey Vickeryové: „Kniha bude vytištěna úhledně na dobrém papíře 

pěkným písmem, ve svazku o velikosti 12º, v délce přibližně 300 stran. Cena pro předplatitele 

činí 75 centů, v úhledné vazbě s potiskem.“ ²⁸  

Jako prostředník mezi spisovatelem a čtenářem hrál tiskař klíčovou roli ve formování rané 

americké kultury.  Knihtiskaři rozhodovali o tom, jaké svazky budou k dostání, v jakém 

množství, za jakou cenu a kde a jak se budou prodávat. Jak uvádí Bernard Bailyn, tiskaři byli 

„zároveň řemeslníky, podnikateli i kulturními vůdci“, kteří byli „hned po představitelích církve 

druhou nejdůležitější skupinou, jež určovala veřejné mínění a vzdělávala veřejnost“. ²⁹ Nový 

americký román by neměl šanci na přežití, kdyby se tehdejší tiskaři bývali rozhodli, že bible, 

noviny a britští autoři jako Fanny Burney či Robert Bage půjdou více na odbyt, a následně 

směřovali své úsilí tímto směrem. Tiskaři však měli jako kulturní vůdci a obchodníci své 

důvody k tomu, aby rozpoznali možnost existence trhu s domácí literaturou, aby jej podporovali 

a aby asistovali u zrodu nového amerického literárního žánru v podstatě jako porodní bába i 

jako kmotr.  

Strasti knihy ale zdaleka nekončily tím, že na ni nějaký knihtiskař nahlížel kladně a nechal se 

přesvědčit, aby ji v určitém nákladu vydal. Svazky dotyčného nákladu se poté musely prodat, 

což bylo v rozlehlé a řídce osídlené zemi tehdy složitým úkolem, jelikož zde neexistovaly 

účinné způsoby, jak distribuovat zboží. Řada tiskařů sídlila ve středně velkých a malých 

městech a ani ve větších městech nebyla koncentrace obyvatel srovnatelná s anglickým 

Londýnem. Zatímco populace Londýna čítala na konci osmnáctého století milion obyvatel, ve 

Filadelfii (v té době největším americkém městě) žilo tehdy sotva 45 000 lidí a v Bostonu asi 

20 000. Podle prvního amerického sčítání lidu z roku 1790 mělo největších pět amerických 

měst dohromady pouhých 123 475 obyvatel a populace celých Spojených států čítala 



16 
 

3 929 624. ³⁰ Taková demografie efektivnímu tržnímu prodeji zrovna nenahrávala. 

Obyvatelstvo bylo velmi roztroušené; města vcelku malá; lokální trhy se rychle nasytily. Vše 

ještě navíc komplikovalo to, že jediná efektivní cesta přepravy velkého množství knih vedla po 

moři, a pobřežní města byla tudíž snadno zásobována publikacemi vydanými v zahraničí. 

Značná část rostoucí populace navíc čím dál tím častěji obývala jiné oblasti než starší pobřežní 

města a z hlediska obchodních transakcí s okolním světem byla povětšinou závislá na 

primitivních silnicích, splavných vodních cestách (včetně některých prvních kanálů) a 

potulných obchodnících. Vzhledem k takto omezeným podmínkám kolovaly některé knihy 

pouze v určité oblasti a spisovatelé v jednom regionu často netušili, co dělají jejich kolegové 

jinde – když tedy náhodou věděli, že takoví kolegové vůbec existují. Joseph Dennie v dopise 

Royallu Tylerovi, jenž se týkal vydání Tylerova románu The Algerine Captive (Alžírský 

zajatec) ve městě Walpole ve státě New Hampshire, výstižně shrnuje velice častý důsledek 

všemožných problémů regionálního tisku a složité distribuce: „Váš román byl otestován malým 

okruhem lidí, kteří ho ocenili. Pro obyvatele Bostonu je ovšem nesmírně obtížné sehnat knihu, 

jež leží na pultu ve Walpolu, který je prý dle nejnovějších a nejpřesnějších informací v tisku 

vzdálen 400 mil severně od jejich bydliště“. ³¹  

Čtyři sta mil představovalo hrozivě velkou vzdálenost. Cesta dostavníkem z Bostonu do 

Walpolu trvala dva týdny i déle. A nebyla to ani levná záležitost. V roce 1800 stála cesta 

dostavníkem až 1 dolar za deset mil. ³² Takové ceny si obchod s knihami v té době nemohl 

dovolit. Knihkupci, knihy i celý zpracovatelský průmysl vznikající v nové republice vyžadovali 

rychlejší, efektivnější a levnější způsoby přepravy. Isaiah Thomas, jenž si byl zjevně tohoto 

obecně panujícího problému vědom, skoupil podíly na několika zpoplatněných silnicích 

zbudovaných na přelomu století – Worcesterské a Saffordské silnici, Šestnácté 

Massachusettské silnici a na Templetonské a Fitzwilliamské silnici. ³³ Tyto nové silnice – 

některé s výběrem mýtného, jiné financované místními obyvateli – byly vybudované 

v Connecticutu, Massachusetts, New Yorku, New Jersey a v částech Pensylvánie. V té době 

byla započata rovněž stavba složitého systému kanálů spojujících řeky a města na 

severovýchodě. Tyto první důležité kanály, jako například v Massachusetts na řece Connecticut 

ve městě South Hadley nebo v obci Turner´s Falls, a později Middlesexský kanál ve městě 

Lowell, umožnily přepravovat zboží ve velkém a za poměrně nízkou cenu.  

Podle Williama Charvata nahradila Filadelfie a později New York postupně Boston ve funkci 

americké nakladatelské metropole právě z toho důvodu, že dotyčná města byla díky nově 

vybudovaným plavebním kanálům propojena s rozrůstajícími se oblastmi na západě, které 
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tvořily čím dál tím větší trh pro americké knihy. ³⁴ Rostoucí převaha Filadelfie měla však 

kořeny již v období války za nezávislost. Řada tiskařů se tam uchytila v době války a tiskla 

vládní pamflety a traktáty. Filadelfie byla také nejdůležitějším místem výroby tiskařských lisů, 

a to především z toho důvodu, že v roce 1790 se ve městě usadil Adam Ramage, nejlepší 

výrobce lisů v nově vzniklé zemi, jehož následovali další, kteří se chtěli jeho řemeslu přiučit a 

zdokonalit ho. Středisko amerického papírenského průmyslu se navíc nacházelo právě 

v Pensylvánii. V roce 1800 ve zmíněném státě fungovalo přes sto papíren a v době sčítání lidu 

v roce 1810 už něco přes dvě stě. ³⁵ Problémy přepravy se ovšem týkaly jak lisů a papíru, tak i 

konečného produktu – vytištěné knihy. Třebaže byl však takový filadelfský tiskař dobře 

situovaný – snadno si mohl obstarat veškerý materiál, který potřeboval, žil v největším městě a 

měl snadný přístup na čím dál tím větší trh – aby přežil, musel stejně svůj produkt prodat. 

Potisk na titulní straně prvního vydání románu Arthur Mervyn od Charlese Brockdena Browna 

ukazuje, jak se jeden filadelfský tiskař snažil svou knihu dostat na větší trh: „Vytištěno a vydáno 

H. Maxwellem … prodej zajišťují páni T. Dobson, R. Campbell, H. a P. Riceovi, A. Dickins a 

nejvýznamnější knihkupci v sousedních státech“. V reakci na rostoucí poptávku po knihách 

(jak vydaných v Americe, tak dovezených ze zahraničí) tiskaři vybudovali a nadále rozvíjeli 

rozsáhlou síť knihkupců. Knihy, které vydal Mathew Carry ve Filadelfii, se tak například 

objevily v knihkupectvích dokonce až v Bostonu či v New Orleans, přitom Benjamin Franklin 

si už v roce 1775 vyjednal prodej svých knih s Williamem Hunterem, jediným tiskařem v celé 

rozlehlé kolonii Virginie. ³⁶ Asi nejrozsáhlejší síť knihkupců v nové republice založil Isaiah 

Thomas. Tento praktický provizorní zázrak tvořily volné obchodní dohody s roztroušenými 

knihkupci, které Thomas ctil, když mu přinášely zisk, avšak rozvazoval, pokud se ukázaly jako 

nevýnosné či když se některý knihkupec zdál být nespolehlivý nebo nepoctivý. Díky těmto 

dohodám se knihy na vzdálené trhy skutečně dostaly, jak je patrné z reklamy ve farmářskýh 

novinách Farmer´s Weekly Museum, které vycházely ve Walpolu v New Hampshire. Téměř 

každý týden mezi 24. červencem a 1. říjnem roku 1798 se v nich pravidelně objevoval tento 

inzerát: „Následující knihy i mnohé jiné, čerstvě dodané z Worcesteru a z Bostonu, jsou 

k dostání u Thomase a Thomase stejně levně jako ve jmenovaných městech.“ Nabídka 

zahrnovala tři nové americké romány, The Algerine Captive (Alžírský zajatec), The American 

Bee (Americká včela) a The Female Review: Life of Deborah Sampson, the Female Soldier in 

the War of Revolution (Ženská perspektiva: Život Debory Sampsonové, vojákyně ve válce za 

nezávislost), všechny vydané v předchozím roce, společně s několika britskými jistotami – 

romány Pamela, Robinson Crusoe a The Vicar of Wakefield (Vikář Wakefieldský) – a rovněž 
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učebnice, pravidla pravopisu, slovníky a nejrůznější papírenské zboží,  jako hrací karty, inkoust, 

tuha, křídy, mramorový papír a prázdné knihy (svázané nepotištěné knihy, jež sloužily pro 

účetní či deníkové záznamy). Inzerát končil slovy: „Striktně dodržujeme objednávky z daleka 

na knihy či noviny. Liberální sleva pro venkovské obchodníky.“ Sleva pro venkovské 

obchodníky byla běžným prostředkem, jakým tiskař v té době zapojoval do své distribuční sítě 

další účastníky. Tito venkovští obchodníci, ať už podomní prodejci, či provozovatelé místních 

koloniálů, zásobovali obyvatelstvo nejzazšího venkova.  Knihy si často neobstarávali od 

knihkupců, ale od provozovatelů větších obchodů ve velkých městech. ³⁷ Na skladě mívali 

především úspěšné bestsellery, bible, žaltáře a almanachy. Thomas vedl obě skupiny k tomu, 

aby svou nabídku literatury rozšířily a nakupovaly větší zásoby knih přímo od něj.  

Jaký mělo zlepšení přepravních metod a rozšiřování nakladatelových sítí vliv na podobu 

americké krásné literatury? Na tuto otázku samozřejmě není snadné odpovědět. Za zmínku 

ovšem stojí to, že téměř všechny americké romány vydané před rokem 1820 vyšly nejprve na 

Severu. Existovaly výjimky, jako například A Flight to the Moon; or the Vision of Randalthus 

(Let na měsíc; aneb Randalthova vize; 1813) od George Fowlera a román Keep Cool (Zachovej 

klid; 1817) od Johna Neala, které vyšly v Baltimoru, The Irish Emigrant (Irský imigrant; 1817) 

Adama Douglasse vydaný ve Winchesteru ve Virginii, nebo román The Prisoners of Niagara; 

or Errors of Education (Vězni Nigáry; aneb Nedostatky vzdělání; 1810) od Jesseho Lynche 

Holmana, jenž vyšel ve Frankfortu v Kentucky. Jmenované tituly byly vydány po roce 1809 

s nepříliš velkým úspěchem a žádný se nedočkal druhého vydání. Obecně lze říci, že novým 

americkým románům se zpravidla nejvíce dařilo v oblastech, kde mohly být nejsnadněji 

distribuovány. Jak prohlásil William J. Gilmore, problémy nedokonalého distribučního systému 

měly vliv jak na obchod, tak i na společnost: „Ekonomický růst a sociální diferenciace obce 

byly do značné míry funkcí geografie a dopravních sítí. Všechny úrovně kulturní participace 

… částečně závisely na tomtéž vzájemném vztahu geografie a dopravy. Všechny tištěné 

produkty putovaly po stejných cestách a řekách jako obuv a ovce a brzdily je stejné hory a 

stejná hlína.“ Gilmore rovněž shledává, že úroveň základní gramotnosti se „liší úměrně 

v závislosti na stupni zapojení do tržní ekonomiky“ a zároveň také v závislosti 

na dostupnosti tištené kultury. ³⁸ Je zajímavé v této souvislosti spekulovat o tom, jak jinou 

strukturu by americká literatura možná mohla mít, kdyby na Jihu bývaly vedly v letech po 

revoluci lepší cesty, nakladatelský průmysl by tam byl aktivnější nebo kdyby byla velká 

nakladatelská centra Severu snadněji dosažitelná. Americká renesance by se pak možná nesla 

v protáhlém jižanském tónu místo výrazně drnčivého severského. ³⁹   
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Těžkopádnému systému distribuce knih pomáhali ve fungování i podomní obchodníci. Jako 

obchodní cestující zásobovali knihkupce v malých městech a na vesnicích nebo jednali přímo 

s jednotlivými kupci, kteří jinak neměli okamžitý přístup k obchodu s knihami. Po vzoru svých 

předchůdců, kteří dříve prodávali především knížky lidového čtení, pamflety, balady a levnou 

dětskou literaturu, přinášeli podomní prodejci na přelomu století nejnovější literární tvorbu 

z velkých měst na venkov. Zvýšenou poptávku po této službě pravděpodobně nejvíce ovlivnila 

změna v reputaci podomních obchodníků. Ke konci osmnáctého století se z této profese 

částečně vytratilo stigma z puritánské a koloniální éry, kdy platily zákony, které zakazovaly 

podomním obchodníkům prodávat zboží v Massachusetts, a dokonce zakazovaly hostincům, 

provozovatelům hospod a koloniálů i maloobchodníkům, aby podomní obchodníky přijímali a 

hostili. ⁴⁰ Dodržování těchto zákonů (pramenících především z nedůvěry k tištenému slovu a 

strachu z toho, jakou škodu by mohlo napáchat na „neobezřetném“ venkovském obyvatelstvu) 

nebylo vymáháno již ani před revolucí za nezávislost, a podomní obchodník tak se svým koněm 

taženým povozem dále nabízel své zboží ve venkovských končinách porevoluční Ameriky a 

prodával nějaký ten román spolu s hrnci a pánvemi a jindy zase nějaký ten hrnec či pánev 

společně s romány, biblemi a dalšími knihami. Lidé někdy charismatického podomního 

prodejce vnímali téměř jako lidového hrdinu, na jehož příjezd se těšili kvůli tomu, že jim 

přivážel nejen knihy a zboží, ale rovněž také novinky o událostech, módních trendech a 

skandálech ze vzdálených míst. Podomní prodejce literatury se tudíž stal vnímavějším 

k čtenářským potřebám a zájmům lidí. ⁴¹  

Jasnou cestu k úspěchu v branži prodeje knih volili literární agenti, kteří se soustředili na větší 

a snadněji dosažitelná venkovská města, především taková, jako byl například Andover ve státě 

Massachusetts nebo Exeter v New Hampshire, kde panovala alespoň nějaká úroveň vzdělání. 

Ostatní literární agenti se však museli vydat i mimo hlavní, a dokonce i vedlejší cesty. Dávno 

před Willym Lomanem daly výspy Nové Anglie zabrat nejednomu obchodníkovi. V nejzazších 

koutech Nové Anglie, v teritoriích vzniklých na základě Nařízení o Severozápadu, na 

východním pobřeží i v dalekých končinách Jihu bylo prodávání knih těžkou a často nevděčnou 

prací. John Tebbel popisuje literárního agenta, jehož puntičkářské záznamy ukazují, že prodal 

průměrně jednu knihu denně, z čehož měl tak malý příjem, že stěží pokryl jeho náklady na 

stravu na cestě. Nebylo to nikterak neobvyklé. James Gilreath tvrdí, že většina literární agentů 

byla nucena se své profesi věnovat pouze sezónně a doplňovat příjmy z prodeje knih jiným 

druhem obživy jako farmáři, kováři, hodináři či ševci; mnozí se práci literárního agenta 
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věnovali pouze krátký čas a pak se vrátili k výnosnější a méně náročné profesi. ⁴² Někteří 

prodejci se však těžkostem, které s sebou toto obtížné povolání neslo, postavili čelem.  

Nejúspěšnějším, nejoblíbenějším a zajisté neosobitějším z prvních podomních prodejců knih 

byl nepochybně Mason Locke Weems. Pastor Weems (jak byl familiárně nazýván) hodně 

cestoval po New Yorku, New Jersey, Pensylvánii, Marylandu, Virginii, obou Karolínách i 

Georgii, kde všude prodával zásoby zboží od Mathewa Careyho, včetně svého vlastního díla 

The Life of George Washington (Život George Washingtona; 1808), které šlo v první polovině 

devatenáctého století dobře na odbyt. Svůj příjezd si vždy načasoval tak, aby se shodoval 

s vesnickými jarmarky, volbami, dny, kdy se konal trh, či jinými místními událostmi a při 

příjezdu do místa dění vykřikoval: „Svádění!“ „Revoluce!“ „Vražda!“ Stejně jako literární 

postava veselého mnicha Tucka z příběhů o Robinu Hoodovi, byl také hlučný a charismatický 

Weems pánem literárního trhu. Při svých cestách po venkově kromě prodeje knih také neustále 

zjišťoval literární preference knihkupců i jednotlivých čtenářů a následně podle toho upravoval 

své impresionistické biografie, čímž předvídal současnou filmovou a televizní praxi průzkumů 

mezi potenciálními diváky a následného vytváření požadovaného produktu. Weems navíc 

inzeroval budoucí projekty přímo při prodeji svých současných zásob zboží, čímž eliminoval 

některé problémy distribuce tím, že získal představu o poptávce čtenářů, a současně ji přitom 

sám účinně vytvářel. ⁴³ Jeho vlastní, z velké části fiktivní biografie byly nesmírně oblíbené a 

když se osvědčil jako úspěšný agent, dokázal si s Careym vyjednat přímou pětadvacetiprocentní 

provizi místo obvyklé pětiprocentní, za kterou pracoval předtím. ⁴⁴  

Jelikož Weems se se čtenáři setkával, mluvil s nimi, a znal tak jejich literární preference jako 

nikdo jiný v Americe, pravidelně Careymu radil, jaké knihy a jak má tisknout: „Ať jsou knihy 

veselé a radostné povahy,“ radil svému zaměstnavateli, „Romány, vážné hry, zábavné příběhy 

atd. Ať jsou ty morální a náboženské tak oslazené, jak jen je to možné.“ ⁴⁵ Weems podporoval 

především vydávání krásné literatury. Carey vydával samozřejmě jak evropské, tak americké 

romány (včetně hojně prodávané Charlotte) a zároveň dovážel další tituly, takže v tomto ohledu 

nebyl mezi oběma muži vlastně žádný rozdíl. Rozcházeli se však v něčem jiném. V dopise za 

dopisem tvrdil Weems, že Careyho knihy – především široce oblíbená zábavná literatura – jsou 

pro obyčejného venkovského zákazníka příliš drahé. V tomto případě stála Weemsovo tvrzení 

v rozporu s Careyho náklady – a můžeme dodat, že i s Weemsovými. Kvůli výši nákladů na 

výrobu a distribuci nebylo možné prodávat knihy za takové ceny, aby si je lidé běžně mohli 

dovolit – začarovaný kruh, jenž bude prolomen až za několik desítek let. Pozdější technologický 

pokrok – jako koněm tažené či párou poháněné tiskařské lisy, které nahradily ty staré ručně 
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ovládané, vynález válců, které jediným pohybem provedly nanesení barvy dříve pracně 

prováděné ručně, vynález Napier-Hoeova rotačního stroje a produkce strojově vyráběného 

papíru – umožnil americkým nakladatelům druhé čtvrtiny devatenáctého století tisknout 

rychleji a levněji než kdy dříve v západní historii a vyrábět tak knihy, jež byly skutečně cenově 

dostupné pro obyčejné lidi. Než však přišly tyto časy, určil Weems jasně směr, kterým se 

vydávání knih muselo ubírat.  
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3. Komentář k překladu 

3.1 Charakteristika cílového textu a média  

V úvodu komentáře se pokusíme určit fiktivní zadání překladu, tedy stanovit si médium, v němž 

by se překlad našeho textu teoreticky mohl objevit. Nejprve se zamyslíme nad tím, zda by náš 

text mohl být vydán jako samostatně. Překládaný text je součástí druhé kapitoly knihy, která 

obsahuje celkem osm kapitol, z nichž každá se zabývá trochu jiným tématem. Náš překlad 

o rozsahu přibližně dvaceti normostran je tematicky poměrně uceleným textem, jelikož zbytek 

kapitoly se již zabývá trochu jinými tématy než překládaná část. Usuzujeme tedy, že náš text 

by mohl vyjít samostatně, například ve formě odborného článku.  Jako cílové médium bychom 

zvolili odborný časopis, který se věnuje tématům spojeným s literaturou. Takový odborným 

periodikem, v němž by mohl náš text jako odborný článek vyjít, je například časopis Česká 

literatura, který vydává Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. Toto periodikum 

se zaměřuje na „zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy 

české a světové literárněvědné teorie“1 a vychází v něm i články původní i přeložené do češtiny.  

Pokud by byl náš překlad součástí vydání celé knihy, mohl by vyjít například v nakladatelství 

Academia, které se zaměřuje mimo jiné na „původní vědecké monografie a práce českých 

vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu 

faktu2“. Naše kniha by mohla vyjít například v edici Literární řada, která přináší „nové pohledy 

na dějiny literatury, na jednotlivá literární díla i na širší souvislosti vzniku autorského díla3“.  

3.2 Překladatelská analýza originálu 

Analýza výchozího textu je zásadní pro správné pochopení a následný překlad a vypořádání se 

s problémy, které během něj mohou nastat. Analýzu originálu provádíme především podle 

modelu Christiane Nordové4, která text analyzuje na základě z hlediska vnětextových a 

vnitrotextových faktorů, které spolu vzájemně souvisejí. Mezi vnětextové faktory patří podle 

Nordové vysilatel, záměr vysilatele, adresát, médium, místo, čas, funkce a motiv vzniku 

                                                           
1 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Časopis Česká literatura. [online]. [cit. 15.08.2017]. Dostupné 

z: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura 
2 O nás – nakladatelství Academia. Nakladatelství Academia – úvodní stránka [online]. [cit. 16.08.2017]. 

Dostupné z: http://www.academia.cz/o-nas.html 
3 Edice Literární řada – nakladatelství Academia. [online]. [cit. 16.08.2017]. Dostupné 

z: http://www.academia.cz/edice/literarni-rada.html 
4  NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 

translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991, s. 35–140. 
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výchozího textu. K vnitrotextovým faktorům řadí Nordová téma, obsah, presupozice příjemce, 

výstavbu textu, lexikum, syntax a neverbální a suprasegmentální prvky vyskytující se v textu. 

Kromě modelu Nordové se opíráme rovněž o poznatky Romana Jakobsona5 o textových 

funkcích. V oblasti anglické a české stylistiky vycházíme z Knittlové6 a v druhém případě 

z Čechové7.  

3.2.1 Obecná charakteristika výchozího textu 

Nejprve provedeme obecnou charakteristiku výchozího textu z hlediska funkčních stylů, žánru, 

užitých stylistických postupů a textových funkcí. Náš text zařadili do stylu odborného, což má 

vliv především na lexikum, ale rovněž na syntax, jelikož styl odborný se projevuje přesností 

vyjadřování, užívání formálních výrazů a odborných termínů a rovněž logická výstavba textu, 

která se projevuje například velkou mírou koheze v textu. Z hlediska žánru bychom vzhledem 

k odbornosti textu, presupozicím, které autorka od adresáta očekává, i velkému množství 

použité a doporučené literatury, text klasifikovali jako odbornou studii, a text by tedy spíše 

zařadili k vědeckému než k popularizačnímu odbornému stylu. Co se týče stylistických 

postupů, užívá autorka především popisný postup, ovšem v některých pasážích se objevuje i 

postup vyprávěcí, například když popisuje život a praktiky tehdejších podomních prodejců 

knih. Místy se autorka nad uváděnými fakty a souvislostmi zamýšlí a spekuluje, a tudíž v textu 

najdeme i postup úvahový. Funkce textu je dle Jakobsonovy klasifikace8 textových funkcí 

primárně referenční, autorka chce především sdělit příjemci informace a fakta o podobě 

knižního průmyslu a knižní kultury ve Spojených státech v období nově vzniklé republiky. 

Vedle toho je v textu obsažena částečně i funkce konativní, neboť autorka předkládá čtenáři 

určitý pohled na věc snaží ho přesvědčit o určitých skutečnostech. Místy vyjadřuje autorka i 

svůj vlastní názor, a tak lez říci, že v textu je v omezené míře zastoupena i funkce expresivní.  

3.2.2 Vnětextové faktory 

Vysilatelem a zároveň i autorem textu je Cathy N. Davidson, americká univerzitní profesorka, 

která v současnosti působí na veřejné městské univerzitě The City University of New York. Je 

velkou inovátorkou na poli moderních učebních metod a prosazuje aktivní způsoby výuky 

s využitím moderních technologií. Napsala již řadu publikací o historii literatury, knižní kultury 

a vzdělanosti či o vývoji v oblastech technologie a kognitivní neurovědy. Rovněž přispívá do 

                                                           
5 JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Jinočany: Nakladatelství H & H, 1995.  
6 KNITTLOVÁ, Dagmar. Teorie překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 
7 3 ČECHOVÁ, Marie. Stylistika současné češtiny. Praha: Institut sociálních vztahů, 1997. 
8 JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Jinočany: Nakladatelství H & H, 1995. 
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mnoha známých amerických periodik, např. Harvard Business Review, Wall Street Journal, 

The Chronicle of Higher Education či Washington Post a dalších akademických a odborných 

časopisů.9 V předmluvě ke knize navíc sama autorka uvádí, že přečetla celý korpus rané 

americké beletrie a že prostudovala přes tisíc autentických výtisků prvních amerických románů 

i s poznámkami, které v nich tehdejší čtenáři zanechali. Rovněž velké množství pramenů, které 

autorka v díle cituje a na které čtenáře dále odkazuje v případě dalšího zájmu, svědčí o tom, že 

je Cathy N. Davidson v této oblasti opravdu velkým odborníkem, což má vliv na vnitrotextové 

faktory, kterými se budeme zabývat v této práci později.  

Při určování záměru vysilatele jsme vycházeli především z toho, co o svých záměrech píše 

v předmluvě sama autorka. V předmluvě ke své knize autorka uvádí, že chce představit čtenáři 

historii raného amerického románu jako etnografickou studii, a nikoliv jako další z řady 

zjednodušených historií literatury. Autorka je přesvědčena o tom, že kromě politické revoluce 

proběhly v Americe i další revoluce, které byly pro obyčejné Američany minimálně stejně 

důležité a které chce proto ve své knize čtenáři přiblížit. Jednou z těchto velkých změn je 

revoluce průmyslová, která v kontextu této knihy souvisí s hlavně vynálezem 

mechanizovaného tisku a zjednodušení přepravy knih na velké vzdálenosti. Především se však 

autorka zabývá revolucí v oblasti knižní kultury. Ta nejen že zvýšila úroveň vzdělanosti, ale 

také umožnila přístup ke knihám většímu množství obyvatel, což mělo velký vliv na vývoj 

americké společnosti. Obecně lze tedy říci, že záměrem autorky je zobrazit vznik amerického 

románu jako žánru a dále postihnout všechny faktory, které s jeho vývojem nějak souvisely.  

Vzhledem k velkému množství jmen autorů a názvů literárních děl, které autorka v textu 

jmenuje je adresátem výchozího textu člověk, který má alespoň určité povědomí o vývoji 

americké literatury, jako například student americké literatury, ale i odborník z oboru, jelikož 

autorka se tématem zabývá velmi podrobně a v textu nalezneme velké množství odkazů na 

odbornou literaturu i historické dokumenty, v nichž může čtenář textu najít další informace. 

Některé z nich autorka ve svých poznámkách dokonce zájemcům o hlubší studium dané 

problematiky výslovně doporučuje. Za adresáta cílového textu bychom i vzhledem k našemu 

stanovenému fiktivnímu zadání považovali rovněž studenty americké literatury a historie, 

odborníky z oboru a případně i zájemce o tuto problematiku alespoň minimálně obeznámené 

s americkou historií a literaturou.  

                                                           
9 https://www.cathydavidson.com/about/ [online]. [cit. 13. 8. 2016]. 

 



29 
 

Médiem výchozího text je tištěná kniha, která je v novějších vydáních dostupná i v elektronické 

podobě. Písemná forma umožnuje autorce připravit si text předem, a tudíž předat příjemci 

v přehledné a srozumitelné formě velké množství informací a souvislostí i s různými 

odbočkami. Ke všem sdělovaným informacím i odkazům na použitou a doporučenou literaturu 

se čtenář může později kdykoliv vrátit, což by v případě ústní formy prakticky nebylo možné.  

Faktor místa je v tomto případě velice důležitým, jelikož souvisí přímo s faktorem presupozic. 

Kniha vyšla ve Spojených státech, její autorkou je Američanka, a především pojednává historii 

vydávání knih a vývoji románu právě ve Spojených státech. Obsahuje tudíž řadu reálií 

z amerického prostředí souvisejících jak s ekonomickým, politickým a sociálním vývojem 

Spojených států, tak i s tamní socio-geografickou situací. Kromě toho v textu najdeme velké 

množství reálií z historie americké literatury, především jména amerických, ale i britských 

spisovatelů a názvy děl z kánonu americké a britské literatury. Tím, jaký má tento fakt vliv na 

překlad, se budeme zabývat podrobněji v oddílu Presupozice. 

Co se týče faktoru času, je nutno podotknout, že kniha vyšla poprvé v osmdesátých letech 

minulého století, kdy měla na oblast literárního bádání i jiných vědních oborů velký vliv 

feministická kritika, která, jak autorka sama přiznává v první kapitole knihy, značně ovlivnila 

i její pohled na danou problematiku stejně jako poststrukturalistický kriticismus, německý 

literárněvědní směr Rezeptionsästhetik či francouzský směr l´histoire du livre. Jelikož však tyto 

směry v literární vědě v určité podobě přetrvávají dodnes a autorka je aplikuje na literaturu 

osmnáctého a devatenáctého století a nikoli na svou současnost, je text stále aktuální.  

Autorka ozřejmuje svůj motiv pro sepsání své knihy v předmluvě, kde uvádí, že její publikace 

by měla zaplnit mezeru v oblasti literární historie. Tradičních literárně-historiografické studie 

totiž některá literárně-historická témata opomíjejí. Podle Davidsonové se často například 

bagatelizuje role čtenáře, která je podle ní v historii literatury stejně důležitá jako role 

spisovatele.  Dále chce ukázat, že literatura marginalizovaných skupin – menšin, chudých 

vrstev, politických radikálů a především žen – by neměla být odsouvána na vedlejší kolej a 

studována odděleně, jako například „ženská studia“, jelikož sehrála zásadní roli ve formování 

americké kultury. Autorka by chtěla dokázat, že právě nepřítomnost určitých autorů či děl 

v archivech a literárních kánonech a jejich opomíjení v tradičních literárních historiích odráží 

ideologii doby, jak té dávno minulé, tak i té současné. Autorka se dle svých slov rozhodla 

zobrazit počátky amerického románu právě proto, že podle ní se první americké romány 

zaobíraly otázkami, které revoluce za nezávislost nevyřešila, jako byla například otázka otroctví 

či nerovnost žen a mužů, především v otázce volebního práva.   
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3.2.3 Vnitrotextové faktory 

Téma textu nám napovídá již název překládané kapitoly –  The Book in the New Republic 

(Kniha v nové republice) Autorka popisuje, jak válka za nezávislost proměnila podobu 

amerického knižního a obecně nakladatelského průmyslu, s jakými problémy se toto odvětví 

v prvních desetiletích po vzniku nové republiky potýkalo a jak se v těchto podmínkách vyvinul 

americký román jako nový žánr, což souvisí s ústředním tématem celé knihy. Autorka se 

tématem zabývá především z hlediska ekonomických, sociálních, politických a geografických 

faktorů ovlivňujících dotyčný obor. Tyto faktory úzce souvisejí s prostředím Spojených států a 

tamní politicko-ekonomickou a sociální situací ke konci osmnáctého století, což má vliv na 

další vnitrotextové faktory, především na presupozice. 

Konkrétní obsah textu tvoří popis tehdejší podoby knižního průmyslu a knižní kultury. Autorka 

seznamuje čtenáře se situací všech třech stran podílejících se na tomto odvětví, což byl na 

zaprvé spisovatel, zadruhé tiskař/nakladatel/knihkupec a zatřetí čtenář, s přihlédnutím k výše 

zmíněným ekonomickým, sociálním, politickým a geografickým faktorům, jejich vzájemné 

vztahy i problémy, kterým jedna či druhá skupina čelila. Autorka detailně popisuje, jak probíhal 

tisk knihy a následně její distribuce a prodej, jak vypadal každodenní život tiskařů i potulných 

prodejců, jaké měli tehdy spisovatelé a speciálně spisovatelky postavení. Velký důraz je v textu 

kladem na finanční aspekt věci, ať už z hlediska zisku či výdajů všech zúčastněných stran, ale 

rovněž na to, jaká literatura se tehdy četla a kteří autoři se dočkali úspěchu.  

Faktor presupozic souvisí především s místem vzniku textu, s autorem, ale také s tématem 

textu. Jak již bylo zmíněno, obsahuje kniha řadu kulturně zakotvených geografických a 

literárně-historických reálií, které pravděpodobně příjemce překladu, který se v americké 

historii, kultuře a geografii podrobně neorientuje, nebude znát, což musíme zvážit při překladu. 

První oblastí, kde se presupozice amerického a českého adresáta liší, je geografie Spojených 

států. Český čtenář – na rozdíl od adresáta původního – textu nejspíš nebude vědět, kde se 

nachází město Walpole, a tak jsme se rozhodli mu pomoci uvedením toho, v jakém státu se 

zmíněné město nachází, a předjali jsem tak informaci, která je v textu uvedena až mnohem 

později. Podobně u názvů děl z kánonu americké literatury uvádíme, zda jde o román či 

například divadelní hru, v případě, že to není v originálu uvedeno a zároveň to není zřejmé 

z kontextu (např. publication of Tyler’s The Algerine Captive – vydání Tylerova románu The 

Algerine Captive).  

Výstavba textu souvisí s funkčním stylem a dále s tématem, funkcí textu i záměrem autora.  
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Z hlediska makrostruktury se text skládá z nadpisu v podobě názvu kapitoly, dvou úvodních 

citátů, jejichž obsah napovídá, jakými tématy se bude dotyčná kapitola zabývat, a dále už 

následuje samotný text dělený do odstavců, žádné podkapitoly se v textu již nevyskytují. 

Odstavce jsou zpravidla sémanticky ohraničené, v každé je pracováno určité dílčí téma, úvodní 

dva odstavce mají spíše kratší rozsah, později už převládají odstavce delší. Kapitola, jejíž je 

překládaný text součástí, neobsahuje žádné neverbální prvky, jako jsou obrázky, fotografie či 

grafy. V jiných kapitolách knihy se však vyskytují například obrázky původních obálek knih.  

Jak již bylo zmíněno, obsahuje původní text velké množství odkazů na použitou a doporučenou 

literaturu ve formě číselně označených poznámek, které najdeme přehledně rozepsané na konci 

knihy pro každou kapitolu zvlášť. Autorčiny poznámky jsme k překladu připojili, neboť jsou 

důležitou součástí textu i pro cílového příjemce, který by se chtěl věnovat tématu podrobněji. 

Uvádíme je souhrnně za textem překladu. Do rozsahu překladu jsem autorčiny poznámky 

nezapočítávali, jelikož jsou povětšinou tvořeny pouze citacemi zdrojů, najdou se mezi nimi 

ovšem i rozsáhlejší poznámky, v nichž bylo nutno přeložit i několik vět.   

Jelikož náš text patří do odborného stylu, převládá v něm neutrální slovní zásoba a často se 

v něm vyskytuje ale i formální lexikum, např. commensurate, odious, perpetrate, recompense, 

remunerative. Vzhledem k tématu textu v něm místy najdeme i výrazy z dnešního hlediska 

archaické, především v přímých citacích z autentických historických dokumentů, např. (…) 

forbidding “taverners, alehouse keepers, common victuallers and retailers” from “receiv[ing] 

or giv[ing] any entertainment to any hawker, peddler or petty chapman.” Při určování toho, do 

jaké vrstvy slovní zásoby jsme se řídili dle slovníku Oxford Advanced Learner's Dictionary of 

Current English10. Vzhledem k tomu, že jde o odborný text, najdeme v něm řadu odborných 

výrazů z oblasti ekonomie (např. commensurate income, reimburse production cost, operate 

with considerable overhead). Dále se v textu vyskytuje řada pojmů souvisejících s technikou 

tisku (např. tread out pelts, set the type, ink the type, the Napier-Hoe cylinder press), ale také 

s tehdejší podobou knižního průmyslu a knižní kultury (např. chapman, peddler, chapbook, 

penny histories, primers). V textu najdeme několik idiomatických výrazů (např. Here Weems’s 

counsel was at odds with Carey’s costs…). Expresivní výrazy se v odborném textu zpravidla 

nevyskytují, což platí i pro náš text. Totéž se týká i obrazných pojmenování, které se v našem 

textu taktéž téměř nenajdeme, jednu z mála metafor nalezneme v následující větě: The 

                                                           
10 HORNBY, Albert Sydney a Joanna TURNBULL. Oxford Advanced Learner's Dictionary. 8th ed. Oxford: 

Oxford University Press, c2010. ISBN 978-0-19-479900-3. 
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American Renaissance well might have had a Southern drawl instead of a distinctly Yankee 

twang.  

Co se týče syntaktických prostředků v textu, užívá autorka jak vět jednoduchých, tak souvětí, 

která však většinou nejsou příliš dlouhá ani syntakticky složitá, často se v nich ovšem objevují 

výčty v podobě vsuvek, které jim dodávají na délce. Vzhledem k velkému množství výčtů 

(např. názvů literárních děl, států, silnic atd.) má text převážně nominální povahu (např. 

Included in the offer were three new American novels, The Algerine Captive, The American 

Bee, and The Female Review (all published the previous year) along with several popular 

British standbys — Pamela, Robinson Crusoe, and The Vicar of Wakefield — as well as 

schoolbooks, spelling books, dictionaries, and assorted supplies such as playing cards, ink, 

lead pencils, slate pencils, marbled paper, and blank books (bound unprinted books in which 

one could keep accounts or diaries)).  

Autorka někdy používá krátké věty, pomocí nichž komentuje uváděné výčty a které 

pravděpodobně mají přinutit k zamyšlení rovněž čtenáře (např. Through newspaper and 

magazine advertisements, through the vital exchange systems with booksellers in other areas, 

through literary agents, and through book subscriptions the printer sought to sell his product. 

Such industry was required.). Kromě oznamovacích vět se v textu místy objevují i řečnické 

otázky (např. Would a book (especially a novel) offend censorious critics?).  

V textu se projevuje pro angličtinu typická kondenzovanost, především pomocí polovětných 

konstrukcí v podobě participiálních (Looking now in more detail at the methods of book 

production and distribution …), gerundiálních (They consequently tended to be both 

hardheaded in committing themselves to some publishing venture…) a infinitivních (To put the 

matter in its most general terms, …) konstrukcí. Jelikož v češtině není taková míra 

kondenzovanosti běžná, musíme tyto konstrukce převádět často například vedlejšími větami, 

aby byl text pro českého příjemce srozumitelný. Tímto tématem se budeme podrobněji zabývat 

v kapitole Překladatelské problémy. Dalším syntaktickým prostředkem, který přispívá ke 

kondenzaci textu je užívání přístavků (např. A literary Friar Tuck, boisterous and charismatic, 

Weems was also a shrewd master of the literary marketplace.) a několikanásobných větných 

členů (např. … keeping track of supplies …, setting type, seeing books through the entire 

publication process, and overseeing the sale of the published run.).  

Posledním vnitrotextovým faktorem, který Nordová uvádí, jsou suprasegmentální prvky, 

mezi něž patří velikost písma, užití kurzivy či zvláštní případy interpunkce. V našem textu je 
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větší písmo použito jen v názvu kapitoly, a naopak menším písmem jsou vyvedeny dva úvodní 

citáty, v hlavní části textu se pak vyskytuje jen jedna velikost písma. Kurzívu užívá autorka, 

když jmenuje názvy literárních děl (např. Tyler’s The Algerine Captive). Přímé citáty, kterých 

najdeme v textu celou řadu, uvádí autorka v klasických dvojitých uvozovkách (např. … none 

of “the requisite legal, economic, and political arrangements and institutions were yet in place 

to support the large number of writers who came forward.”). V textu se často objevují tzv. 

dlouhé pomlčky, jež nejsou odděleny mezerami a jež mají stejnou funkci jako rovněž hojně 

užívané závorky – obsahují doplňující a vysvětlující informace či autorčiny komentáře (např. 

O (5): In fact (and a telling fact it is), out of all the hundreds of Colonial and late-eighteenth-

century American publishers, only one establishment—that of Mathew Carey—survived until 

well into the nineteenth century.).  
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3.3 Překladatelské problémy  

V této kapitole se budeme věnovat problémům, s nimiž jsme se potýkali při překladu a jejich 

řešením. Překladatelské problémy dělíme do dvou kategorií – na jedné straně lexikální a straně 

druhé problémy syntaktické a gramatické. Přirozeně se zde nebudeme zabývat všemi problémy, 

na něž jsme v překladu narazili, ale budeme se věnovat těm nejzásadnějším, které dobře ilustrují 

jednotlivé problematické oblasti v překladu. U daného jevu uvádíme vždy příklad 

z přeloženého textu (P) a znění v originálu (O), který je opatřen číslem stránky originálu a 

překladu, na níž ho najdeme. Teoretické poznatky čerpáme z těchto pramenů z Knittlové11, 

Duškové12 a Levého13.  

 

3.3.1 Syntaktické a gramatické problémy překladu 

Syntaktické a gramatické problému v překladu plynou především z rozdílného charakteru 

jazyka originálu a jazyka překladu, a při převodu do češtiny proto dochází k řadě změn ve 

struktuře vět.   

Typickým problémem při překladu z angličtiny do češtiny, který souvisí s nominálním 

charakterem angličtiny a spíše verbálním charakterem češtiny, je převod participiálních, 

gerundiálních a infinitivních polovětných vazeb, které jsou v angličtině prostředky kondenzace 

a které následně vytvářejí informačně nahuštěné větné struktury. Polovětné konstrukce se do 

češtiny často převádějí pomocí vedlejší věty, k čemuž jsme se uchýlili i v následujících 

případech, kdy infinitivní vazbu převádíme větou účelovou (a) a gerundiální vazbu vedlejší 

větou příslovečnou časovou (b): 

(a) O (5): To supplement the income from the press, the printer’s wife might run the town post 

office out of the print shop … 

P (14): Aby se rozšířily příjmy, které dílně plynuly z tisku, vedla třeba tiskařova žena 

z tiskařské dílny městskou poštu … 

                                                           
11 KNITTLOVÁ, Dagmar. Teorie překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995 
12 Elektronická mluvnice současné angličtiny, Libuše Dušková a kol. [online]. [cit. 15.08.2017]. Dostupné 

z: http://emsa.ff.cuni.cz/ 

13 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4. vyd. Praha: Apostrof, 2012. 
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(b) O (5): To start with, what we might term the printer’s artistic control usually began with his 

deciphering the original handwritten text … 

P (14): Nejprve prováděl tiskař to, co bychom mohli označit jako uměleckou kontrolu, kdy 

obvykle musel nejprve rozluštit původní ručně psaný text … 

Pokud to bylo ze stylistických důvodů možné a převáděli jsme gerundia pomocí substantiv, což 

přispívá k jazykové ekonomii textu.  

O (5): To cut costs, most novels not only were published in small editions but were themselves 

small. 

P (14): Nejenže byla většina románů kvůli snížení nákladů vydávána v malých vydáních, ale 

byly malé i samy o sobě. 

Nefinitní vazby je také možné převést do češtiny ve formě věty hlavní, jak jsme to provedli 

v následujícím případě, kdy jsme dvě infinitivní konstrukce převedli jako dvě věty hlavní. 

O (3): James Fenimore Cooper, after publishing The Spy in 1821, went on to become, during 

the course of that decade, the “American Sir Walter Scott” (a comparison he found odious), 

to sell as many as forty thousand volumes a year and to achieve an average income of some 

$6,500 annually from his fiction. 

P (10): James Fenimore Cooper se po vydání románu The Spy (Špeh) v roce 1821 stal 

v průběhu následujícího desetiletí „americkým sirem Waltrem Scottem“ (kteréžto přirovnání 

sám nesnášel), ročně prodal až čtyřicet tisíc výtisků, a z prodeje svých beletristických děl tak 

dosáhl průměrného ročního příjmu 6 500 dolarů.  

Další významný rozdíl mezi češtinou a angličtinou najdeme v oblasti slovosledu. V angličtině, 

která má na rozdíl od češtiny pevný slovosled, se vyjadřuje réma věty často pomocí 

determinace. V češtině můžeme díky pádovým koncovkám, které vyjadřují vztahy mezi 

větnými členy, což je v angličtině právě funkcí pevného slovosledu, v rámci věty 

přemisťovat větné členy. Toho jsme využívali na rovině aktuálního členění větného, jak je vidět 

například v následujícím případě:  

O (4): Since publishers were often small local businesses in a large land with a sparse and 

scattered population, it was difficult to gain a large audience for most books. 

P (12): Jelikož nakladatelství tvořily často malé lokální podniky v rozlehlé zemi s řídkým 

zalidněním a rozptýlenou populací, bylo pro většinu knih složité získat větší množství čtenářů. 
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Okomentovat si zaslouží i překlad pasiva, které se v angličtině užívá velmi hojně, ovšem při 

překladu do češtiny ho nelze vždy zachovat. V některých případech by totiž působilo v češtině 

stylisticky neobratně, a tak ho překládáme buď reflexivním pasivem, jako například v případu 

(a), nebo aktivem, jako v příkladové větě (b).  

(a) O (5): The printer was responsible for everything else: keeping track of supplies (before 

1800, many of these were imported; after 1800, they were typically manufactured in the 

shop itself) … 

 P (14): Tiskař zodpovídal za všechno ostatní: udržoval si přehled o zásobách (z nichž 

mnohé se před rokem 1800 dovážely; po roce 1800 se již obvykle vyráběly v dílně samotné) 

… 

(b)  O (1): The first American novelists, for example, were not totally discouraged by the fact 

that the economics of the early book trade distinctly discouraged American fiction. 

P (8): Například není pravda, že by první americké prozaiky úplně odradila skutečnost, že 

finanční aspekt obchodu s knihami v prvopočátku rozhodně nepodporoval americkou 

krásnou literaturu. 

 

3.3.2 Překladatelské problémy na úrovni lexika 

S řadou překladatelských problému jsme se setkávali rovněž na rovině lexikální. Při jejich 

řešení jsme pracovali s internetovými i tištěnými slovníky, především s výkladovým slovníkem 

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, dále jsme někdy překladatelská 

řešení ověřovali v paralelním korpusu InterCorp a různých dalších internetových zdrojích. 

Řada z nich vyplývá z toho, že původní text obsahuje řadu reálií z oblasti americké literatury a 

rovněž geografie Spojených států. Mnoho problémů souviselo rovněž s poměrně náročným 

tématem textu, především v oblasti vývoje techniky tisku, a tak jsme se s daným tématem 

snažili sami blíže seznámit. Přitom nám kromě řady internetových zdrojů v některých směrech 

pomohla také publikace Jiřiny Šmejkalové Kniha: k teorii a praxi knižní kultury14.  

V oblasti toponym jsme rozlišovali mezi notoricky známými názvy velkých měst a států a těmi, 

které český příjemce pravděpodobně znát nebude. U těch, které jsme vyhodnotili jako méně 

známé, jsme se uchylovali k vnitřní vysvětlivce, k níž jsme přistupovali často i ze stylistických 

                                                           
14 ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Kniha. K teorii a praxi knižní kultury. Brno: HOST, 2000. 
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důvodů s ohledem na skloňování, jako například v následujícím případě, kdy jsme text doplnili 

o informaci, že Walpole je město a New Hampshire stát, v němž se Walpole nachází:  

O (6): Joseph Dennie, in a letter to Royall Tyler regarding the Walpole, New Hampshire, 

publication of Tyler’s The Algerine Captive… 

P (16): Joseph Dennie v dopise Royallu Tylerovi, jenž se týkal vydání Tylerova románu The 

Algerine Captive (Alžírský zajatec) ve městě Walpole ve státě New Hampshire… 

Názvy literárních jsme s ohledem na žánr textu a na adresáta cílového textu ponechávali 

v originálním znění, přičemž v závorce uvádíme český překlad daného názvu díla. Pokud se 

název díla skládá pouze z vlastního jména, ponecháváme v překladu jen původní název. U 

titulů, které byly někdy přeloženy do češtiny, udáváme kurzivou oficiální název, pod nímž dílo 

vyšlo v češtině – například The Vicar of Wakefield (Vikář Wakefieldský). Informace o tom, zda 

existuje český překlad v textu zmiňovaných titulů jsme ověřovali ve Slovníku spisovatelů – 

Spojené státy americké15 a v katalogu Národní knihovny16.  

Naopak u děl, jejichž český překlad neexistuje, uvádíme standartním fontem pracovní překlad, 

například The Algerine Captive (Alžírský zajatec), který jsme u většiny titulů převzali z výše 

zmíněného Slovníku spisovatelů. V případech, kdy jsme dané dílo ani v jednom z výše 

zmíněných zdrojů nenašli, uvádíme vlastní překlad.  

Jak jsme již zmiňovali v oddílu Presupozice, uváděli jsem v případech, kdy to nebylo jasné 

z kontextu, informaci, o jaký literární žánr se jedná. Tyto vnitřní vysvětlivky jsme někdy 

připojovali i ze stylistických důvodů, jelikož s původními anglickými názvy se špatně pracuje 

při skloňování, jako například v následujícím případě: 

O (6): Sometimes the advertisements for books even emphasized the printer’s art more than 

the writer’s, as in the ad of Isaiah Thomas, Jr., for Sukey Vickery’s Emily Hamilton (1803) 

… 

P (15): Reklamy na knihy někdy dokonce vyzdvihovaly spíše umění tiskaře než autora, jak je 

vidět například v reklamě Isaiah Thomase mladšího na román Emily Hamilton (1803) od 

Sukey Vickeryové… 

                                                           
15 VANČURA, Zdeněk a kol. autorů za vedení Evy Masnerové. Slovník spisovatelů: Spojené státy americké. 

Praha: Odeon, 1979 
16 Katalog Národní knihovny NKC – Základní vyhledávání. [online]. [cit. 15.08.2017]. Dostupné 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-b&find_code=WRD&local_base=nkc&request= 
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S reáliemi z oblasti americké literatury souvisí i otázka přechylování cizích příjmení. V textu 

najdeme řadu jmen amerických spisovatelek, která jsme s ohledem na žánr textu a na cílového 

příjemce v případech, kdy se vyskytovala v nominativu nepřechylovali. K přechylování 

příjmení jsme se zpravidla uchylovali při skloňování a potom v případě, kdy autorka uvádí 

pouze příjmení spisovatelky, a to i v nominativu v souladu s doporučeními, která uvádí 

Internetová jazyková příručka17.  

Dále jsme v překladu museli řešit terminologické problémy v oblasti lexika, které souvisí 

s technikou tisku. Ve výchozím textu se například často vyskytuju slovo type, která má 

v angličtině v souvislosti s technikou tisku dva významy, které vhodně vystihují následující 

definice z výkladového internetového slovníku Oxford Dictionaries18:  

1. A piece of metal with a raised letter or character on its upper surface, for use in 

letterpress printing. Tomuto významu anglického slova type odpovídá v češtině pojem 

litera.  

2. The pieces of metal used in letterpress printing collectively. Pro tento význam užíváme 

v češtině pojem sazba.  

Při překladu slova type do češtiny zde tak dochází k divergenci, a je proto třeba zvolit na základě 

kontextu jednu či druhou variantu. Ne vždy je však z kontextu zcela jednoznačné, o který 

význam slova type se jedná, ale vzhledem k tomu, že pojmy sazba a litera označují celek (sazba) 

složený z částí (litery), jsou dotyčné pojmy v některých případech zaměnitelné. Například 

v následující větě (a) z kontextu vyplývá, že slovo type zde má první výše definovaný význam.  

(a) O (2): The supplies of the trade (and especially type) had to be obtained from England… 

P (9): Tiskařské potřeby (a především litery) se musely dovážet z Anglie… 

(b) O (5): The printer was responsible for everything else: keeping track of supplies (before 

1800, many of these were imported; after 1800, they were typically manufactured in the 

shop itself), setting type, seeing books through the entire publication process … 

                                                           
17 Internetová jazyková příručka: Přechylování. [online]. [cit. 16.08.2017]. Dostupné 

z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700&dotaz=p%C5%99echylov%C3%A1n%C3%AD 
18 Oxford Dictionaries - Dictionary, Thesaurus, & Grammar. [online]. Copyright © 2017 Oxford University 

Press [cit. 13.08.2017]. Dostupné z:  

https://en.oxforddictionaries.com/?utm_source=od-panel&utm_campaign=en 
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P (14): Tiskař zodpovídal za všechno ostatní: udržoval si přehled o zásobách (z nichž 

mnohé se před rokem 1800 dovážely; po roce 1800 se již obvykle vyráběly v dílně 

samotné), sázel sazbu a dohlížel na knihy v průběhu celého nakladatelského procesu … 

Naopak v příkladové větě (b) odpovídá slovo type spíše významu sazba, i když soudíme, že by 

v tomto případě byl možný i překlad: sázel litery do sazby. 

Rovněž u anglického slova printer docházelo při překladu k divergenci. Prvním ekvivalentem, 

který jsme v překladu používali bylo slovo tiskař, které má dle Slovníku spisovného jazyka 

českého, jak ho cituje Internetová jazyková příručka, význam majitel tiskárny; knihtiskař. Právě 

slovo knihtiskař, jehož definice převzatá ze stejného zdroje jako v předchozím případě zní 

majitel knihtiskárny, bylo druhým ekvivalentem, který jsme v překladu užívali, a to především 

ze stylistických důvodů, abychom se vyhnuli opakování slov. Jsme si vědomi, že mezi 

zmíněnými slovy je určitý významový rozdíl, a proto jsme slovo knihtiskař, které je sémanticky 

užší, užívali převážně jen v případech, kde je ve výchozím textu slovo printer užito jasně ve 

spojitosti s tiskem knih, jako je tomu například v následující větě: 

O (5): Printers were particularly cautious with the early American novel. 

P (14): K prvním americkým románům přistupovali knihtiskaři obzvlášť obezřetně. 

V překladu jsem se rovněž museli vypořádat s některými problémy souvisejícími s převodem 

výrazů z oblasti knižní kultury a praxe. V češtině například neexistuje přímý ekvivalent pro 

anglický výraz a steady seller, a tak jsme se při překladu uchýlili k opisu, jako například 

v následující větě: 

O (9): … including Weems’s own The Life of George Washington (1808), a steady seller in 

the first part of the nineteenth century. 

P (20): … včetně svého vlastního díla The Life of George Washington (Život George 

Washingtona; 1808), které šlo v první polovině devatenáctého století dobře na odbyt. 

K opisu jsem se uchýlili rovněž při převodu výrazů jako bestselling novelist či bestselling author, 

pro něž také v češtině neexistuje přesný ekvivalent. V korpusu najdeme zmíněné výrazy nejčastěji 

přeložené jako autor bestellerů. Tento výraz najdeme ovšem především v publicistických textech, 

a tak jej s hledem na stylistické zařazení i téma našeho textu nepovažujeme za vhodný výraz. 

Rozhodli jsme se tedy pro následující opis:  

O (3): neither of these bestselling novelists realized anything remotely resembling Cooper’s 

financial success and both supported themselves throughout their lives in ways other than by 

writing fiction. 
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P (10): … ani jedné z těchto úspěšných autorek románů se ani zdaleka nepodařilo dosáhnout 

takového finančního úspěchu jako Cooperovi a obě se celý život živily jinak než psaním 

beletrie. 

Dalšími překladatelskými problémy v oblasti lexika byl převod údajů souvisejících 

s označováním různých časových období. Ve výchozím textu se často vyskytuje výraz the early 

national period, kterým se označuje období několika prvních desetiletí od vzniku Spojených 

států jako samostatného státu. V časovém vymezení se ale různé zdroje dost liší. Jako začátek 

tohoto období označují různé zdroje rok 1776, 1783 a někdy i 1783, za konec této éry je pak 

považován rok 1815, 1820, 1848 či dokonce až rok 1861. Z výchozího textu jsme vyrozuměli, 

že autorka míní tímto termínem období začínající po skončení války za nezávislost a končící 

přibližně rokem 1820. Rozhodli jsme se proto, že tato období budeme v překladu označovat 

jako počátky republiky.  

O (2): By today’s standards, however, the book business in the early national period was 

strikingly small and localized … 

P (9): V porovnání s dnešními standardy měl však knižní průmysl v počátcích republiky velmi 

malý objem a byl lokálně roztroušený. 

Pro označení anglického pojmu the Revolutionary War používáme v překladu ustálenějšího 

českého výrazu válka za nezávislost.  

O (7): Philadelphia’s growing ascendancy dated, however, from the Revolutionary War era. 

P (17): Rostoucí převaha Filadelfie měla však kořeny již v období války za nezávislost. 

Na další problém související s označováním času jsme narazili v následující větě, kde jsme se 

v překladu rozhodli, že výraz after the first quarter of the nineteenth century budeme konkretizovat 

místo toho, abychom se doslovně drželi originálu, jelikož v češtině by doslovný překlad daného výrazu 

byl po stylistické stránce příliš krkolomný.   

O (3): In a real sense, the rapid development of American publishing, with the concomitant 

flourishing of the American novel, after the first quarter of the nineteenth century highlights 

the obstacles … 

P (11): Překotný vývoj amerického nakladatelského průmyslu doprovázený vzestupem 

amerického románu od 30. let devatenáctého století ve skutečnosti upozorňuje na překážky… 
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Konkretizaci jsme prováděli rovněž při překladu slova audience, které se v kontextu našeho 

textu vyskytuje výlučně v souvislosti s knihami, a můžeme jej tedy konkretizovat výrazem 

čtenáři.  

O (2): Largely centralized, this new printing industry produced massive quantities of 

inexpensive books that could be expeditiously distributed to a wide audience. 

P (9): Nový tiskařský průmysl, který byl z velké části centralizovaný, produkoval ohromné 

množství levných knih, jež mohly být rychle distribuovány širokému okruhu čtenářů. 
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3.4 Metoda překladu 

Globálně metodu jsme volili na základě analýzy výchozího textu. Na základě provedené 

analýzy textu jsme určili, že text má především referenční funkci a jako cílového adresáta jsme 

určili studenty, literární badatele a případně i zájemce o historii knižní kultury a knižního 

průmyslu v Americe. Vzhledem k cílovému příjemci a funkci textu jsme volili i metodu 

překladu, přičemž jsme se drželi principu funkční ekvivalence a snažili jsme se o věrnost 

překladu, která je dle Levého při překladu odborného textu zásadní a která u odborného stylu 

spočívá především ve významové přesnosti.  

Na Levého ose věrnosti a volnosti překladu se blížíme ke druhé jmenované tendenci 

v případech, kdy se žánrově-stylistických konvencí výchozího a cílového jazyka liší, a rovněž 

tehdy, kdy je dle našeho úsudku nutné se vypořádat s rozdíly v presupozicích výchozího a 

cílového adresáta. Také u syntakticky složitějších a informačně nahuštěných úseků vycházíme 

cílovému příjemci vstříc a volíme volnější řešení, které po stylistické stránce v češtině 

přirozenější a pro cílového čtenáře srozumitelnější. V důsledku přibližování se této tendenci 

dochází v překladu k řadě posunů, jimiž se budeme zabývat v následující kapitole.  
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3.5 Typologie překladatelských posunů 

V této kapitole se budeme věnovat posunům, které vznikly při překladu naše textu z angličtiny 

do češtiny. Vycházíme přitom z klasifikace posunů podle Antona Popoviče, tak jak ji shrnuje 

Edita Gromová ve své publikaci Úvod do translatológie19. Většina posunů, která při překladu 

vznikly, byla již popsána v kapitole Překladatelské problémy, zde se tudíž budeme zabývat 

těmi, které jsme ještě nekomentovali.  

 

3.5.1 Konstitutivní posuny  

Mezi konstitutivní posuny patří podle Popoviče posuny vyplývající ze systémových rozdílů 

mezi výchozím a cílovým jazykem, a jsou tedy nevyhnutelné. Takovými posuny je v našem 

překladu například převod participiálních, gerundiálních a infinitivních konstrukcí, dále změny 

ve slovosledu, převod perfekta a plusquamperfekta do češtiny či změny vyplývající z absence 

členů v češtině.  

Předčasnost děje v případě plusquamperfekta můžeme vyjádřit použitím dokonavého slovesa 

v minulém čase a případně jej ještě doplnit příslovečný určením času, které blíže specifikuje, 

kdy se děj odehrál. Tak jsme učinili i v následujícím případě, i když soudíme, že předčasnost 

jednoho děje před druhým by zde nejspíše příjemce vyrozuměl z kontextu i bez přidaného 

příslovečného určení.  

O (5): The apprentices took care of such unpleasant chores as “treading out the pelts,” 

literally stomping on sheep pelts that had soaked for several days in the slop pail… 

P (14): Ti měli na starosti nepříjemné povinnosti jako „vyšlapání kůže“, kdy museli doslova 

šlapat na ovčí kůže, které byly předtím několik dní namočené v kbelíku na špinavou vodu… 

K dalším konstitutivním posunům došlo v oblasti interpunkce. V překladu jsme nahrazovali 

dlouhé pomlčky, které autorka hojně užívá, ale které nejsou v češtině příliš běžné. Pomlčky 

jsme navíc oddělovali mezerami, pokud se tedy nejednalo s dva spojené výrazy. Řídili jsme se 

přitom dle pravidel psaní pomlček v češtině, jak je uvádí Internetová jazyková příručka.  

O (1): Moreover, the suspension of trade with England during the war greatly encouraged 

local industry—both native printing and the manufacturing of paper, presses, ink, and type. 

                                                           
19 GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009 



44 
 

P (9): Pozastavení obchodu s Anglií během války navíc značně povzbudilo místní průmysl – 

jak domácí tisk, tak výrobu papíru, tiskařských strojů, inkoustu a litery. 

Rovněž při psaní uvozovek jsme postupovali dle pravidel psaní uvozovek v češtině – opět podle 

Internetové jazykové příručky. Podle ní se „použití uvozovek z jiných jazyků místo uvozovek 

českých (…) považuje za nesprávné“. Anglické dvojité uvozovky typu 6699 proto vždy 

nahrazujeme klasickými českými dvojitými uvozovkami 996620. V poznámkách k textu se 

objevili také jednoduché uvozovky, při jejich psaní jsme se také řídili územ jejich psaní 

v češtině.  

O (10): … as well as Stephen Botein, “ ‘Meer Mechanics’ and an Open Press: The Business 

and Political Strategies of Colonial American Printers,” … 

P (21): … také Stephen Botein, „‚Meer Mechanics‘ and an Open Press: The Bussiness and 

Political Strategies of Colonial American Printers,“ …  

 

3.5.2 Individuální posuny  

Za individuální posun označuje Popovič změny v překladu, jež jsou motivovány idiolektem 

překladatele, jeho interpretací originálu nebo zvolenou překladatelskou metodou. Mezi 

individuální posuny patři podle Popoviče přidané informace ve formě vysvětlivek, poznámek 

překladatele, intelektualizace, stylisticky motivované změny ve větné stavbě či přidané 

informace ve formě vysvětlivek, poznámek překladatele či intelektualizace, dále obměna lexika 

a stylisticky motivované změny ve větné stavbě. K nejčastějším individuálním posunům patří 

simplifikace a explikace, které jsou, jak uvádí Gromová21, odbornému překladu vlastní. 

K explikaci jsme v našem překladu přistupovali z pragmatických důvodů s ohledem na rozdílné 

presupozice čtenáře výchozího a cílového textu v případech, kdy se v textu objevila pro 

cílového příjemce potenciálně neznámá nebo nejasná reálie. Explikaci jsme realizovali 

nejčastěji formou vnitřní vysvětlivky, jako například v následující větě:  

O (4): As publishers also knew, some old Colonial standbys, Bibles and other traditional 

religious works such as Pilgrim’s Progress … 

                                                           
20 Internetová jazyková příručka: Uvozovky. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 

16.08.2017]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162&dotaz=uvozovky 
21  GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 60–62. 
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P (12): Nakladatelé rovněž věděli, že některé staré koloniální bestselery jako bible a další 

tradiční náboženská díla, jako například křesťanská alegorie The Pilgrim´s Progress (Cesta 

křesťana a poutníků) … 

Za explikace se považuje rovněž vysvětlování logických vztahů na úrovni syntaxe. K tomu 

jsem se uchýlili i v následujícím případě, kdy jsme ze dvou infinitivních konstrukcí spojených 

slučovací spojkou and převedli jako dvě hlavní věty v poměru důsledkovém.  

O (3): … to sell as many as forty thousand volumes a year and to achieve an average 

income of some $6,500 annually from his fiction. 

P (10): … ročně prodal až čtyřicet tisíc výtisků, a z prodeje svých beletristických děl tak 

dosáhl průměrného ročního příjmu 6 500 dolarů. 

 

K individuálním posunům řadí dále Popovič simplifikaci, která je opačnou překladatelskou tendencí než 

explikace. V překladu jsme místy nahrazovali slovo hyperonymem, a došlo tak ke generalizaci. Ke 

generalizaci jsme se uchylovali v případech, kdy bylo třeba užít v češtině jasnější a srozumitelnější 

formulaci nebo ze stylistických důvodů, abychom se vyhnuli opakování slov. K tomuto postupu jsme se 

ovšem uchylovali zpravidla jen u drobností tak, aby se z textu nevytratily žádné důležité informace.  

O (1): The first American novelists, for example, were not totally discouraged by the fact that 

the economics of the early book trade distinctly discouraged American fiction. 

P (8): Například není pravda, že by první americké prozaiky úplně odradila skutečnost, že 

finanční aspekt obchodu s knihami v prvopočátku rozhodně nepodporoval americkou krásnou 

literaturu. 

Místy jsme v překladu užili jiné hledisko hodnocení, než jaké najdeme ve výchozím textu. Tento 

postup jsme zvolili především ze stylistických důvodů, aby formulace zněla v češtině přirozeně a 

srozumitelně.  

O (4): … Thomas Legate, a local storekeeper, purchased over twelve dozen almanacs—

enough for three quarters of the town’s families 

P (12): … majitel místního koloniálu Thomas Legate v roce 1722 více jak dvanáct tuctů 

almanachů – dostatek pro tři čtvrtiny obyvatel města. 
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4. Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo přeložit vybraný text a překlad okomentovat. Pro překlad byl 

vybrán text z knihy Revolution and the World: The Rise of the Novel in America, konkrétně 

z kapitoly The Book in the New Republic. Snažili jsme se dosáhnout funkčního překladu, který 

bude výchozímu textu odpovídat jak na rovině obsahu, tak i na rovině formální.  

V komentáři jsme si nejprve stanovili profil cílového textu a dále jsme provedli překladatelskou 

analýzou výchozího textu podle modelu Nordové. Následně jsem se věnovali překladatelským 

problémům, na které jsme při překladu narazili na rovině lexikální, gramaticko-syntaktické a 

stylistické, a popsali jsme, jak jsme je řešili. V komentáře rovněž vysvětlujeme, jakou 

překladatelskou metodu jsme volili s ohledem na cílového příjemce. V závěru komentáře se 

věnujeme posunům, které při převodu textu do češtiny vznikly.  

Překlad i psaní komentáře hodnotíme jako přínosné zkušenosti. Při překladu jsem se museli 

vypořádat s řadou zajímavých problémů, které prověřili naše překladatelské schopnosti, a 

rovněž překonat rozdíly mezi výchozí a cílovou kulturou. Při psaní komentáře k překladu jsme 

zase mohli uplatnit teoretické poznatky načerpané během studia. Při práce jsme rovněž 

načerpali řadu poznatků o tématu, jímž se překládaný text zabývá.  
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The Book in the New Republic 
The book is not an ideal object . . . it is a fabrication made of paper upon which 

thought symbols are printed. It does not contain thoughts; these must arise in 

the mind of the comprehending reader. It is a commodity produced for hard 

cash.  

An eighteenth-century German bookseller  

Without him tyrants and humbugs in all countries would have their own way. 

He is a friend of intelligence and thought, a friend of liberty, of freedom, of 

law, indeed, the friend of every man who is a friend of order. Of all inventions, 

of all discoveries in science and art, of all the great results in the wonderful 

progress of mechanical energy and skill, the Printer is the only product of 

civilization necessary to the existence of free men.  

Charles Dickens (1850)  

 

What is a book? Is it a commodity, like toothpaste, to be consumed by anyone who can be 

persuaded (the function of advertising) to buy one particular product instead of another? Or is 

a book a unique sign-system in which the reader necessarily participates as a producer of 

meanings, the locus of which is that one particular text? These two books—the book as 

manufactured artifact and the book as conveyor of meaning—are not the same, and during the 

course of this study I will discuss each in terms of the other. But I wish to begin more simply: 

with one book, the book as material fact and economic entity.  

Privileging—or at least giving precedence—to that first book should not suggest that 

socioeconomic factors essentially determine the forms of literature. The process is more 

complex than that. The first American novelists, for example, were not totally discouraged by 

the fact that the economics of the early book trade distinctly discouraged American fiction. 

Furthermore, and as William Charvat some time ago observed, the model for the American 

book industry is not so much the diadic relationship of, in traditional capitalistic terms, the 

producer and the consumer, as a triadic interrelationship among the writer, the printer/publisher, 

and the reader. As Charvat argues: “The book trade is acted upon by both writer and reader, 

and in receiving their influence the book trade interprets and therefore transmutes it. 

Correspondingly, the writer and reader dictate to and are dictated to by the book trade.” ¹  

This complex intermediation of reader, writer, and printer/publisher/bookseller (the tradesmen 

of the profession) constituted, then as now, the American book industry. The Revolution, 

fostered by a native press perpetrating the ideology of independence, had encouraged New 

World printers to expand their trade. ² Moreover, the suspension of trade with England during 

the war greatly encouraged local industry—both native printing and the manufacturing of paper, 

presses, ink, and type. With the resumption of peace and imports, a relatively large class of 

artisans, craftsmen, and entrepreneurs was already well established in the book trade and 
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anxious both to protect and to extend what had been a recently flourishing business. Trade 

associations such as the Asylum Company of Journeymen Printers (1800) were formed, partly 

as professional organizations designed to assure the continuance of the apprentice system, but 

mostly to pressure Congress to enact protective tariffs for the American book trade. ³ In one 

form or another, that trade was pursued until nearly every city, town, or village in the new 

Republic came into contact with the printer or his art—either through a local publisher (usually 

of a newspaper), a bookseller (who was often part of a larger book-distribution network), a 

general store (that carried staples of the book trade such as Bibles or almanacs), a literary agent 

(who annually or semiannually made his way through town), or at the very least an itinerant 

peddler (who hawked books along with other goods as he made his rural rounds).  

By today’s standards, however, the book business in the early national period was strikingly 

small and localized, a situation that changed dramatically during the second quarter of the 

nineteenth century with the invention of mechanized printing, a technological advance in some 

ways as impressive and far-reaching as the invention of movable type in the fifteenth century. ⁴ 

New methods of transporting books (better roads, shipping routes, and eventually the railway) 

also vastly altered the print industry during the later nineteenth century, as did increased 

urbanization. Largely centralized, this new printing industry produced massive quantities of 

inexpensive books that could be expeditiously distributed to a wide audience. But if the printers 

of the early national period looked forward to this brave new world of mass publishing, they 

were still partly grounded in a very different Colonial print world. The supplies of the trade 

(and especially type) had to be obtained from England; most books in America were imported 

rather than published at home; and only a limited number of books (chapbooks, almanacs, 

Bibles, and a few other steady sellers) were readily available to the populace at large. Although 

the Revolution had officially ended that world, almost half a century would elapse before 

American publishing would be consolidated into large dynastic houses and cheap books would 

become big business.  

The American novel first appeared during the time when the domestic publishing industry 

enjoyed a new sense of vigor, nationalism, and professional pride (but not much capital) and 

when every printer faced the renewed (and debilitating) competition from foreign imports, 

especially British imports. So the novelist, like the printer of the early period, operated within 

a transitional book market. An earlier, essentially aristocratic, system (primarily European) had 

supported through patronage or subscription the works of a relatively limited group of writers. 

The rising middle class, with its increasingly voracious appetite for books, especially novels, 

portended a new mass patronage of books based not on a work’s appeal to the gentry but on its 

general popularity. The steadily increasing demand for books by the middle class prompted 

many writers to try to earn a living by their pen. But, as Martha Woodmansee has noted, in both 

late eighteenth-century Europe and America, none of “the requisite legal, economic, and 

political arrangements and institutions were yet in place to support the large number of writers 

who came forward.” ⁵ The struggles of the book industry during the early national period and 

the struggles by native American novelists to establish their own genre mirror each other. In 

both cases, the spirit was willing, even if the economy was not.  

The “average” printer of the early national period (surely a historical construct) who brought 

forth a novel, especially one by an unknown American writer, hoped that the volume might sell 

several hundred copies, enough to reimburse production costs and perhaps pay something 

over. ⁶ But the author only rarely profited by these literary transactions. Although an author 
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such as Noah Webster supported himself handsomely by writing in nonfictional forms, not until 

the 1820s did America produce a financially successful novelist. James Fenimore Cooper, after 

publishing The Spy in 1821, went on to become, during the course of that decade, the “American 

Sir Walter Scott” (a comparison he found odious), to sell as many as forty thousand volumes a 

year and to achieve an average income of some $6,500 annually from his fiction. ⁷ Susanna 

Haswell Rowson and Hannah Webster Foster had published extensively before him, but neither 

of these bestselling novelists realized anything remotely resembling Cooper’s financial success, 

and both supported themselves throughout their lives in ways other than by writing fiction. For 

a variety of legal and social reasons, their sales did not translate into a commensurate income. 

Cooper, in contrast, was fortunate enough to begin his career right at the time when the book 

industry was undergoing the dramatic alternations that made his success possible and even, to 

a degree, predictable. ⁸  

Although Susanna Rowson’s Charlotte: A Tale of Truth (1791)—later known as Charlotte 

Temple — had sold nearly forty thousand copies by the first decade of the nineteenth century, 

many of the copies were from pirated editions that brought no recompense to either the author 

or her American publisher. That publisher’s first edition, it might also be noted, ran to only one 

thousand copies. ⁹ One of the country’s most prosperous and sagacious early printers, Mathew 

Carey simply had no basis for predicting the popularity of Rowson’s book. In fact, a first 

printing of a late eighteenth century American novel typically ran somewhere between three 

hundred and fifteen hundred copies, so Carey’s edition of Charlotte was relatively large by the 

standards of the time. In contrast, by 1825 a press run of ten thousand copies for an American 

novel was not unheard of; by 1830 the paperback novels or “story papers” that were distributed 

as “newspapers” through the U.S. postal system were regularly run in editions of thirty thousand 

copies. ¹⁰ Mass publishing had become possible—and profitable—in ways that Carey could 

only dream of. New copyright laws (to be discussed further in this chapter) also aided later 

writers. Thus Charles Brockden Brown could complain of pirated English books being sold at 

a fraction of the price of native products and swamping the American market; on the other hand, 

Cooper complained of his books being pirated by British companies and being sold in England, 

often in poorly printed, condensed, and retitled versions designed to appeal to the British 

reader. ¹¹ In a real sense, the rapid development of American publishing, with the concomitant 

flourishing of the American novel, after the first quarter of the nineteenth century highlights the 

obstacles that confronted the earlier publishers and authors—cumbersome printing techniques 

and inefficient methods for distribution, no national or international copyright laws whereby an 

author’s or publisher’s rights could be protected, and a flood of competing European imprints 

on the American market.  

Looking now in more detail at the methods of book production and distribution during the early 

national period, I would first emphasize that until well into the nineteenth century, printing, 

publishing, and marketing were usually three sides of the same business. An author was 

required to contact a printer and contract with him (rarely, her) to have a new book brought 

before the American public. ¹² The author’s official recompense would be whatever the printer 

agreed to pay for the rights to an edition of a certain number. Often the actual recompense was 

whatever the printer was finally able or willing to pay. The printer’s recompense would come 

from the sale of those same volumes, so the printing shop that was also a publishing 

establishment was usually a bookstore, too. In this third establishment the printer also had to be 

his own entrepreneur. Through newspaper and magazine advertisements, through the vital 

exchange systems with booksellers in other areas, through literary agents, and through book 
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subscriptions the printer sought to sell his product. Such industry was required. Since publishers 

were often small local businesses in a large land with a sparse and scattered population, it was 

difficult to gain a large audience for most books. But fiction especially was badly served by 

regional publication and limited availability. It is significant, in this regard, that until 1820 local 

printers (independent printers outside the major cities) still published over 50 percent of 

American fiction, even though fiction— unlike, say, newspapers or almanacs—was not really 

“local.” By midcentury, however, when the novel business was flourishing, only 8 percent of 

American fiction was still published by local, regional printers. ¹³  

The early publisher had to make difficult decisions during a time of uncertain and rapidly 

changing literary tastes. Consistent with the sectarian or revivalist religions and the volatile 

partisan politics that divided society, reading was split into different camps, too. There was a 

demand for such literary entertainment as captivity narratives, travel books, the new 

personalized histories and biographies (all ostensibly nonfiction), and especially for novels. 

There was also a vogue in self-improvement books, ranging from reading-and-writing manuals 

(including dictionaries, primers, readers, and penmanship books) to books on etiquette, fashion, 

or even hairstyles. ¹⁴ Which works to publish and where to sell them? As publishers also knew, 

some old Colonial standbys, Bibles and other traditional religious works such as Pilgrim’s 

Progress, as well as occasional political pamphlets and almanacs, were often extraordinarily 

popular. Thomas Paine’s Common Sense reputedly sold one hundred fifty thousand copies and 

sparked a revolution. ¹⁵ Benjamin Franklin’s Poor Richard’s Almanac sold ten thousand copies 

per year; Nathaniel Ames’s almanac sold sixty-five thousand copies annually. In one small 

town, Leominster, Massachusetts, for example, Elizabeth Carroll Reilly has determined that in 

1772 Thomas Legate, a local storekeeper, purchased over twelve dozen almanacs—enough for 

three quarters of the town’s families. ¹⁶ We might also note Noah Webster’s 1803 boast that his 

A Grammatical Institute of the English Language...Part I (1783), later retitled The American 

Spelling Book, had sold 3 million copies. ¹⁷ Indeed, the Reverend Elijah R. Sabin, in the preface 

to his novel, The Life and Reflections of Charles Observator (1816), found it necessary “to 

obviate” the “common objection” that “there are already too many books in the world!” ¹⁸ 

The problem for the printer, then, was not that there was no money to be made in books but in 

determining which books made money. The prodigious success of a few titles made the matter 

especially difficult. Why did Susanna Rowson’s Charlotte and Hannah Webster Foster’s The 

Coquette (1797) sell so well? Even more curious was the appeal of the anonymous The History 

of Constantius and Pulchera (1794), a book that was reprinted in both cheap and relatively 

expensive editions in Connecticut, New Hampshire, New York, and Maryland. How could a 

publisher gauge the demand (or lack of one) for a specific title? Would a book (especially a 

novel) offend censorious critics? Would it be lively enough for an increasingly secularized 

public? Those decisions were all the more crucial in that for most printers there was little margin 

for error. Isaiah Thomas or Mathew Carey skillfully plumbed and primed the market, but 

printing in the late eighteenth and early nineteenth century was not, in general, a remunerative 

profession. When Benjamin Franklin founded, for example, the Franklin Society in 1788, he 

did so in order to provide for aging, indigent printers or their orphaned progeny. ¹⁹ As both the 

purpose and the bylaws of this benevolent organization attest, printers often left their survivors 

nothing but debts. Few publishing establishments maintained a stable business over an extended 

period of time. Partners, locations, and printing shops were often changed, and such changes 

were often designed to skirt insolvency or bankruptcy. In fact (and a telling fact it is), out of all 
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the hundreds of Colonial and late-eighteenth-century American publishers, only one 

establishment—that of Mathew Carey—survived until well into the nineteenth century. ²⁰  

Operating with little capital and considerable overhead, these printers of the early national 

period knew that their business was precarious and that one major miscalculation could spell 

ruin. They consequently tended to be both hardheaded in committing themselves to some 

publishing venture and cautious in carrying it out. The market would be carefully assessed and 

so would the cost of the project, especially such negotiable terms as an author’s payment (or 

expenses, for the author was sometimes required to bear part or all of the cost of the printing). 

Sometimes a publisher might advertise a book in advance of publication to stake (according to 

the unwritten laws of the trade) his claim to a title or to see how much interest a particular title 

elicited from prospective readers. ²¹ Many titles consequently exist today as ghost books, works 

that were never published at all. ²² Faced with the uncertain prospects of a new project, a 

publisher might decide that it would be wiser to publish another edition of a known work by a 

known writer (European or American) instead of taking a chance on an untested book and 

author. Printers were particularly cautious with the early American novel. Socially and morally 

suspect, the form was also new and untried in its American guise. To cut costs, most novels not 

only were published in small editions but were themselves small. Early American novels were 

rarely longer than three hundred pages and sometimes shorter than a hundred pages. It should 

also come as no surprise that most early printers, like most authors, brought forth only one 

American novel during the course of a whole career.  

The early publisher who decided to print a particular volume generally did so in a cottage-

industry fashion. His shop might have one or two indentured apprentices, often as young as six 

or seven years of age. The apprentices took care of such unpleasant chores as “treading out the 

pelts,” literally stomping on sheep pelts that had soaked for several days in the slop pail, a first 

step in making the ink balls necessary to ink the type. Apprentices and the printer’s children, 

too, would help with cleaning, would sort type, and when strong enough would actually operate 

the heavy presses. The work was hard. Several eighteenth-century accounts describe the usual 

build and gait of one who had long served at the press—an enormously developed right arm, a 

limp from having used the right foot on the “step” in order to make the “pull,” and sometimes 

even distended or permanently dislocated shoulders. ²³ The work was also general. To 

supplement the income from the press, the printer’s wife might run the town post office out of 

the print shop; often she sold books (those imported or exchanged from different booksellers as 

well as those printed in the shop) and other goods—everything from household items and her 

own handicrafts to theater or lottery tickets, stationery, pens, ink, and fancy imported products. 

The printer was responsible for everything else: keeping track of supplies (before 1800, many 

of these were imported; after 1800, they were typically manufactured in the shop itself), setting 

type, seeing books through the entire publication process, and overseeing the sale of the 

published run. 

The printer’s main business, in short, was to turn the author’s manuscript into a salable 

commodity and then to sell it. Conducting that business, he assumed functions that would be 

later delegated to the authors themselves or to specialized editors. To start with, what we might 

term the printer’s artistic control usually began with his deciphering the original handwritten 

text, for rarely would he query the author about smudged, illegible words or problematic 

passages. The usual procedure was to insert any word or words that seemed to fit. In addition, 

the printer would silently “correct” (not always accurately) any mistakes in the author’s 
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punctuation, spelling, and usage. ²⁴ Typically, the printer did the only proofreading, too, and 

did so as much from an artisan’s concern for his own craft as from any commitment to the 

integrity of the author’s text. ²⁵ Even though printers often boasted of the accuracy of a text, it 

is clear, from surveying the hundreds of editions and “duplicate” copies of American novels 

published prior to 1820, that one area in which the individual printer fully exercised printerly 

prerogatives was in the physical layout of both the page and the book as a whole. ²⁶Especially 

important, in this context, was the selection of typefaces, since varying type sizes and different 

spacings between letters were regularly used for emphasis. ²⁷ A fairly innocuous sentence could 

easily be given a more sensational cast by the strategic italicizing or capitalizing of words such 

as SEDUCTION or INCEST. Such printing devices naturally helped to sell books; such devices 

also testified that the book sold thereby was a product of both the writer’s and the printer’s art. 

Sometimes the advertisements for books even emphasized the printer’s art more than the 

writer’s, as in the ad of Isaiah Thomas, Jr., for Sukey Vickery’s Emily Hamilton (1803): “The 

work will be neatly printed on good paper and a fair type, in a 12mo. volume, and will make 

about 300 pages. The price to Subscribers will be 75 cents, neatly bound and lettered.” ²⁸ 

Intermediating between author and audience, the printer played a crucial role in shaping early 

American culture. Printers determined what possible volumes would become available, in what 

number, at what price, and where and how they would be sold. As Bernard Bailyn observes, 

printers were “at once the handicraftsmen, entrepreneurs, and cultural leaders” who were 

“second in importance only to the clergy as leaders of opinion and public educators.” ²⁹ The 

new American novel could not have been established had the printers of the time decided that 

Bibles, broadsides, and Fanny Burney or Robert Bage would sell better, and then devoted their 

efforts to that end. But the printers had their reasons, as businessmen and cultural leaders, for 

recognizing a possible market for a native literature, for fostering that market, for, in effect, 

attending as both midwife and godfather to the birth of a new American literary form.  

A book’s trials, however, were by no means over once some printer looked upon it favorably 

and was persuaded to bring forth an edition. The volumes of that edition then had to be sold, 

which was always a difficult task in a large and sparsely settled country that lacked any effective 

means of generally distributing goods. Many printers were located in smaller cities and towns, 

and even those in the larger cities did not have access to a concentrated population comparable 

to England’s London. Whereas a million people lived in late eighteenth-century London, there 

were less than 45,000 in Philadelphia (then America’s largest city) and some 20,000 lived in 

Boston. According to the first American census of 1790, the combined population of America’s 

five largest cities was only 123,475, and the total population of the United States was 

3,929,624. ³⁰ It was not a demography that made for effective marketing. The population was 

widely scattered; the cities were relatively small; the local markets were quickly saturated. 

Matters were further complicated in that the one effective means of transporting large quantities 

of books was by sea, which meant that the coastal cities were readily supplied by volumes 

printed abroad. Besides, the mass of the growing population more and more lived beyond the 

older coastal cities and depended mostly on rudimentary roads, navigable waterways (including 

some early canals), and itinerant tradesmen for their commercial dealings with the larger world. 

In such circumscribed settings, many books circulated only locally, and writers in one area were 

often unaware of what their fellows in another were doing—if, indeed, they even knew of the 

existence of those fellows. Joseph Dennie, in a letter to Royall Tyler regarding the Walpole, 

New Hampshire, publication of Tyler’s The Algerine Captive, aptly summarizes the too-

common consequence of the combined problems of local printing and precarious distribution: 
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“Your novel has been examined by the few and approved. It is however extremely difficult for 

the Bostonians to supply themselves with a book that slumbers in a stall at Walpole, supposed, 

by the latest and most accurate advertisements, to be situated 400 miles north of their 

meridian.” ³¹  

Four hundred miles was a formidable distance. To travel by stagecoach from Boston to Walpole 

might take two weeks or longer. Nor was it an inexpensive trip. In 1800, a stagecoach journey 

could cost as much as $1 for ten miles. ³² Such fares were more than the early book trade could 

bear. Both booksellers and books, along with the whole budding manufacturing economy of the 

early Republic, required more expeditious, efficient, and inexpensive methods of 

transportation. Obviously mindful of this general problem, Isaiah Thomas purchased shares in 

several of the new turnpikes of the turn of the century—the Worcester and Stafford Turnpike, 

the Sixteenth Massachusetts Turnpike, and the Templeton and Fitzwilliam turnpikes. ³³ These 

new roads—sometimes toll roads, sometimes supported by local subscription—were being built 

in Connecticut and Massachusetts, in New York, New Jersey, and parts of Pennsylvania. At the 

same time, too, a complex system of canals connecting rivers and towns in the Northeast was 

also begun. Such important early canals as those in Massachusetts on the Connecticut River at 

South Hadley or at Turner’s Falls and, later, the Middlesex Canal at Lowell allowed goods to 

be moved in large quantities and at relatively low cost.  

William Charvat has argued that Philadelphia and, later, New York began to replace Boston as 

the nation’s publishing capital precisely because these cities had, through newly available 

waterways, relatively easy access to the ever-growing western regions of the country, which 

increasingly constituted a major market for American imprints. ³⁴ Philadelphia’s growing 

ascendancy dated, however, from the Revolutionary War era. Numerous printers had 

established themselves there during the war to print government pamphlets and tracts. 

Philadelphia was also the most important site for manufacturing presses, largely because one 

man, Adam Ramage, the new nation’s finest press builder, had settled in that city in 1790 and 

had been followed by others who wanted to learn—and to improve upon—his trade. 

Furthermore, Pennsylvania was also a center for papermaking in America. There were over one 

hundred paper mills in the state by 1800 and just over two hundred by the time of the 1810 

census. ³⁵ Of course, problems of transportation applied as much to presses and paper as to the 

finished product, the printed book. And happily situated though he may have been—with the 

materials for his business close at hand, living in the largest city, and with easy access to an 

ever-larger market—the Philadelphia printer still had to sell his product to survive.  

The imprint on the title page of the first edition of Charles Brockden Brown’s Arthur Mervyn 

(1799–1800) indicates the way in which one Philadelphia printer sought to carry his books to 

the larger market: “Printed and published by H. Maxwel l...and sold by Messrs. T. Dobson, R. 

Campbell, H. and P. Rice, A. Dickins, and the principal booksellers in the neighbouring states.” 

Confronting a growing demand for books (both those published in America and those imported 

from abroad), printers established and elaborated an extensive network of booksellers. Volumes 

published by Mathew Carey in Philadelphia, for example, turned up in bookstores as far away 

as Boston and New Orleans, while Benjamin Franklin had contracted as early as 1775 to sell 

his books through William Hunter, the only printer in the vast colony of Virginia. ³⁶ Perhaps 

the most complex network in the new Republic was established by Isaiah Thomas. This marvel 

of makeshift practicality was comprised of loose trade agreements with scattered booksellers, 

agreements Thomas sustained when they seemed profitable but abandoned when they proved 
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unprofitable or if a particular bookseller seemed unreliable or dishonest. These agreements did 

get books to the outlying markets, as is clear from an advertisement in the Farmer’s Weekly 

Museum of Walpole, New Hampshire, an ad that ran almost weekly from July 24 to October 1, 

1798: “The following Books, with many others, just received from Worcester and Boston, may 

be had of Thomas and Thomas at the Walpole Bookstore as cheap as either of those places.” 

Included in the offer were three new American novels, The Algerine Captive, The American 

Bee, and The Female Review (all published the previous year) along with several popular British 

standbys — Pamela, Robinson Crusoe, and The Vicar of Wakefield — as well as schoolbooks, 

spelling books, dictionaries, and assorted supplies such as playing cards, ink, lead pencils, slate 

pencils, marbled paper, and blank books (bound unprinted books in which one could keep 

accounts or diaries). The advertisement concludes: “Orders from a distance, for books or 

newspapers, strictly adhered to. A liberal discount to country traders.” The discount to the 

country trader was a common way in which the early American printer brought others into his 

distributing network. These country traders, whether itinerants or general storekeepers, served 

the most rural population. They often obtained books not from booksellers but from large 

drygoods merchants in the major cities. ³⁷ Their stock-in-trade was mostly established best-

sellers, Bibles, hymnbooks, and almanacs. Thomas encouraged both groups to expand their 

literary offerings and to purchase their expanded stock directly from him.  

What effect did the improved transportation systems and the expanding publisher’s networks 

have on the shape of American fiction? Obviously, that is a difficult question to answer. But it 

is worth noting that nearly all of America’s novels published prior to 1820 were first published 

in the North. There were exceptions, such as George Fowler’s A Flight to the Moon; or The 

Vision of Randalthus (1813) and John Neal’s Keep Cool (1817), both published in Baltimore; 

or (Adam Douglass’s) The Irish Emigrant (1817) published in Winchester, Virginia; or (Jesse 

Lynch Holman’s) The Prisoners of Niagara; or, Errors of Education (1810) published in 

Frankfort, Kentucky. But these volumes were all issued after 1809, with only marginal success, 

and none enjoyed a second edition. To put the matter in its most general terms, the new 

American novels tended to do best where they could best be distributed. As William J. Gilmore 

has argued, the vagaries of an imperfect distribution system governed both trade and society: 

“Economic growth and social differentiation of a township were, to a large extent, a function 

of geography and transportation networks. All levels of cultural participation... were partly 

dependent upon this same interrelationship of geography and transportation. All printed items 

traveled along the same roads and rivers as shoes and sheep, and were inhibited by the same 

mountains and mud.” Gilmore even finds that levels of elementary literacy “vary directly with 

the level of involvement in the market economy” as well as with access to print culture. ³⁸ It is 

interesting to speculate in this connection on how different the structure of American literature 

might be had the South had better roads or a more active publishing industry or been more 

accessible to the major Northern publishing centers in the years after the Revolution. The 

American Renaissance well might have had a Southern drawl instead of a distinctly Yankee 

twang. ³⁹  

Hawkers also helped a cumbersome book distribution system to work. Essentially traveling 

salesmen, they supplied booksellers in little towns and villages or dealt directly with individual 

buyers who otherwise had no ready access to the book trade. In the tradition of chapmen—

itinerants who had previously sold mostly chapbooks, penny histories, pamphlets, ballads, and 

inexpensive children’s books—the turn-of-the-century peddlers carried the latest literary 

products of the cities out into the hinterland. The increasing need for this service was perhaps 
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most marked by the changing reputation of the hawker. The profession by the end of the 

eighteenth century had lost some of the stigma of Puritan and Colonial days when laws had 

been passed forbidding hawkers from selling their wares in Massachusetts and even forbidding 

“taverners, alehouse keepers, common victuallers and retailers” from “receiv[ing] or giv[ing] 

any entertainment to any hawker, peddler or petty chapman.” ⁴⁰ These laws (primarily resulting 

from a suspicion of the printed word and a fear of the harm it might wreak upon the “unwary” 

rural population) were no longer enforced even before the Revolution, and the peddler with his 

horsedrawn wagon continued to ply his wares through rural postrevolutionary America, often 

selling the occasional novel along with his pots and pans, sometimes selling the occasional pot 

or pan along with his novels, Bibles, and other books. Occasionally, a charismatic peddler 

became almost a folk hero to the populace who awaited his arrival not only for books and goods, 

but also for news of events, fashions, and scandals in distant places. Correspondingly, the 

literary peddler became more sensitive to the book-buying needs and interests of the people. ⁴¹ 

One obvious way to successful bookselling was taken by literary agents who concentrated on 

the larger and more accessible country towns and especially those such as Andover, 

Massachusetts, or Exeter, New Hampshire, that had some commitment to the values of 

education. But other agents were required to go beyond the main highways and byways. Long 

before Willy Loman, the outposts of New England tested many a salesman. In the farthest 

reaches of New England, in the territories of the Northwest ordinance, on the Eastern seaboard, 

and throughout the Deep South, selling books was difficult and often thankless work. John 

Tebbel discusses one agent whose meticulous accounts attest to an average sale of a book a day, 

the profit from which would barely cover the cost of the agent’s meals on the road. Nor was 

this unusual. James Gilreath has argued that most literary agents were forced to pursue their 

profession only seasonally and supplemented their income from book peddling through other 

trades such as farming, blacksmithing, clockmaking, or cordwaining; many worked as literary 

agents only a short time before returning to more lucrative and less demanding occupations. ⁴² 

Nevertheless, some agents still rose to the challenge posed by this difficult profession. 

The most successful, the most popular, and certainly the most colorful of the early book 

peddlers was undoubtedly Mason Locke Weems. Parson Weems (as he was affectionately 

known) traveled extensively throughout New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, 

Virginia, the Carolinas, and Georgia, selling Mathew Carey’s stock, including Weems’s own 

The Life of George Washington (1808), a steady seller in the first part of the nineteenth century. 

Timing his appearances to coincide with country fairs, elections, market days, or other local 

events, Weems would enter onto the scene crying out “Seduction! Revolution! Murder!” A 

literary Friar Tuck, boisterous and charismatic, Weems was also a shrewd master of the literary 

marketplace. As he traveled around the country selling books, he also constantly sounded out 

booksellers and individual readers as to their literary preferences and then shaped his own 

impressionistic biographies accordingly, thereby anticipating the contemporary movie or 

television practice of polling the prospective audience and then creating the desired product. In 

addition, Weems advertised future projects at the same time that he sold his present stock, thus 

eliminating some of the vagaries of distribution by getting a sense of audience demand even as 

he also effectively fostered that demand. ⁴³ Weems profited extensively from both his writing 

and his selling. His own highly fictionalized biographies were immensely popular, and once he 

demonstrated his success as an agent, he was able to negotiate with Carey for a 25 percent 

straight commission instead of the usual 5 percent for which he had first worked. ⁴⁴  
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Since Weems met the readers, talked with them, and knew their literary preferences as well as 

anyone in America, he regularly advised Carey on how best to conduct his business: “Let [the 

books] be of the gay and sprightly kind,” he counseled his employer. “Novels, decent plays, 

elegant Histories, etc. Let the Moral & Religious be as highly dulcified as possible.” ⁴⁵ Weems 

especially advocated the publishing of fiction. Carey, of course, printed both European and 

American novels (including the best-selling Charlotte) and imported still other titles, so on this 

score there was no real difference between the two men. On a related topic, however, there was. 

In letter after letter, Weems argued that Carey’s books—especially the entertainments the 

public craved—were too expensive for the average rural buyer. Here Weems’s counsel was at 

odds with Carey’s costs— and with Weems’s, too, it might be added. The manufacturing and 

distribution expenses of the time simply did not allow for book prices that the public could 

generally afford—an impasse that would not be resolved for a few more decades. Later 

technological advances—such as horse- and steam-powered presses that replaced the old 

manually operated presses, the invention of rollers that accomplished in one motion the inking 

previously performed laboriously by hand, the invention of the Napier-Hoe cylinder press, and 

the production of machine-made paper—allowed the American publisher of the second quarter 

of the nineteenth century to print faster and cheaper than at any time previously in Western 

history and to produce thereby books that were genuinely affordable by the masses. But before 

that time, Weems had clearly sounded the direction in which publishing had to progress. 
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