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ABSTRAKT
Předmětem této bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol
z publikace „Jazz in Deutschland: Die deutsche Jazzchronik bis 1960“, vydané v roce 1996
v Hildesheimu. Autorem knihy je německý muzikolog Horst H. Lange. Práce je rozdělena do
dvou částí – první se skládá ze samotného překladu německého originálu do češtiny. Druhá
část je věnována odbornému komentáři, který zahrnuje analýzu podle Christiane Nordové,
popis překladatelské metody, překladatelských problémů a posunů v překladu.
Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské
posuny, překladatelské problémy, jazz, swing, hudební věda

ABSTRACT
The subject of this Bachelor Thesis is a commented translation of selected chapters
from the book „Jazz in Deutschland: Die deutsche Jazzchronik bis 1960“, published in 1996
in Hildesheim. This book was written by the German musicologist Horst H. Lange. This
Thesis consists of two parts. The first one comprises the translation of the German text into
Czech. The second part is composed of translation analysis based on the model of Christiane
Nord, description of the translation method, translation problems and shifts in the translation.
Key words: translation, translation analysis, translation methods, translation shifts,
translation problems, jazz, swing, musicology
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1. ÚVOD
Cílem této bakalářské práce je vytvořit funkční překlad z němčiny do češtiny a
následně ho odborně analyzovat. Jak jiţ bylo zmíněno v abstraktu, předmětem této práce je
kniha německého muzikologa Horsta H. Langeho, která nese název „Jazz in Deutschland: Die
deutsche Jazzchronik bis 1960“ a pojednává o vývoji jazzové hudby v Německu. K překladu
jsem zvolil kapitolu Vorwort (Předmluva) a dále kapitolu Jazz im „Dritten Reich“ (Jazz
v třetí říši). Pro překlad tohoto textu jsem se rozhodl proto, ţe se jsem hudebník a jiţ delší
dobu se zajímám o jazzovou hudbu.
Práce je rozdělena do dvou částí – vlastní překlad textu a komentář k překladu.
Součástí komentáře je překladatelská analýza podle modelu německé translatoloţky
Christiane Nordové. Rovněţ se zaměřím na překladatelské metody podle Jiřího Levého,
okomentuji hlavní překladatelské problémy, které vznikají z důvodu rozdílnosti jazykových
systémů, a na závěr se budu věnovat typologii překladatelských posunů podle Antona
Popoviče.
Všechny jevy, které ve své práci popisuji, budou doloţeny konkrétními příklady,
přičemţ vţdy porovnávám originální text s překladem. Pro přehlednost budou všechny
příklady označeny následovně: O86 (O: s. 86) = originál: s. 86, či P9 (P: s. 9) = překlad: s. 9.
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2. TEXT PŘEKLADU
Horst H. Lange
JAZZ V NĚMECKU:
NĚMECKÁ JAZZOVÁ KRONIKA DO ROKU 1960
PŘEDMLUVA
(1966)
Tato kronika jazzové hudby v Německu shrnuje jednotlivé události do celkových dějin
a nastiňuje základní historii jazzu v Německu, které dosavadní mezinárodní výzkum jazzu
nevěnoval dostatečnou pozornost. Tato zpráva je nezaujatá, podle nejlepšího vědomí
a svědomí objektivní a líčí všechny důleţité události z oblasti jazzové hudby v Německu
v souvislosti s tehdejším duchem času proměnlivých německých dějin. Leckterý „jazzový
fanda“ by mohl být proti tomu, ţe někteří nahlíţejí na jazz s romantickými představami, vidí
ho v přehnaném lesku a ţe ho jiţ nepovaţují za „taneční hudbu“. Přitom se dnes neustále
zapomíná na to a přehlíţí se, ţe jazz, nebo alespoň ten pravý (!) jazz, od samého začátku byl
a bude taneční hudbou nebo by jí měl zůstat. Pravý jazz se vyvinul z taneční hudby, a to
organicky, nikoliv anorganicky, jak by si to přáli různí kritici a odborníci, kteří po roce 1940
dělali jazz (po celém světě) a nápaditě ho interpretovali. Proto má dnes jazz mnoho tváří.
Pravý jazz se mísí s tzv. „talmi“ (nepravý) a je často těţké oba dva od sebe rozeznat. Ale
mnohé taneční orchestry hrály jazz zapáleně a přesvědčivě, jako to dnes činí mnozí „jazzmani
z povolání“. Rozhodující byl duch, nikoli šablona. Odstup od samotného „zlatého věku jazzu“
(jazzové a swingové období v letech 1920–1943 v Německu) se stále zvětšuje, zároveň se
vytrácí nenucená hra organicky a logicky se rozvíjejícího jazzu, stává se z něj nerytmická hra
tónů a různě se experimentuje. Tento fakt zde musím zmínit, aby bylo moţné objasnit
důleţitost vzniku tanečních orchestrů (především dvacátých a třicátých letech minulého
století), které mnozí jazzoví fanoušci ani „odborníci“ uţ nechtěli poslouchat.
Ačkoliv tato publikace v prvé řadě popisuje nejdůleţitější a nejzajímavější úsek
německých jazzových dějin, tedy roky 1920 aţ 1945, neopomíná však poválečné období ani
současný vývoj, které rovněţ dostatečně popisuje.
Pokud jsou navíc současné formy „moderního jazzu“, „tradičního jazzu“ atd.
kategorizovány jako jazz, měly by tak být chápány i ostatní proudy jazzové taneční hudby
9

dvacátých let, swing třicátých let a přirozeně tzv. starý hot jazz, který nikdy nebyl
„předstupněm“ současného „moderního jazzu“, nýbrţ jeho dovršením. Ono opovrţlivé
pohrdání dřívějšími německými orchestry, oproti spíše americkým skupinám, je v lepším
případě pouhý snobismus. Takovou ignoranci lze nejčastěji pozorovat u lidí, kteří mají malé
nebo vůbec ţádné povědomí o dějinách. Srovnávat je s původními americkými orchestry je
absurdní. Platí to také pro všechen neamerický jazz. Vývoj jazzu v Německu je pozoruhodný,
a proto bylo záhodno vytvořit tuto publikaci. Největším úskalím bylo seřadit velké mnoţství
materiálu logicky a chronologicky a omezit se pouze na důleţité informace. Tato kniha je
výsledkem pětadvacetileté zkušenosti v oboru a vyšla díky předchozí autorově práci v oblasti
diskografie a jazzových dějin. Ačkoliv se zajímal zejména o vývoj jazzu v USA mezi lety
1916 aţ 1925, neměl by existující nasbíraný materiál upadnout v zapomnění a měl by být
zveřejněn v adekvátní podobě. Můţe totiţ poslouţit jako základ pro další výzkum anebo pro
dodatečné zodpovězení některých otázek, jimiţ se tento text zabývá.
Ze všech, kteří se na této práci podíleli, poskytli mi přístup do archivů, podklady
a gramofonové desky nebo mi dávali důleţité pokyny, je důleţité zmínit především tři osoby,
kteří přispěli k úspěchu této německé jazzové kroniky: pana Harolda Flaksera (z New Yorku),
s nímţ jsem konzultoval americkou hudbu, jeţ hrála kdysi v Německu velkou roli, a který mi
také zaslal podrobné informace ze svého evropského archivu. Dále pana Georga
Haentzschela, jenţ zaţil počátky jazzu v Německu na vlastní kůţi a sám se na jeho vývoji
podílel, dále pana Hanse Blüthnera, který mi poskytl různé materiály a patřil k prvním
fanouškům jazzu a členům tzv. „Hot-clubu“ v Německu. Můj dík patří také mnoha
hudebníkům, kteří ochotně přispěli důleţitými údaji, zmiňme například následující jména:
Hans Berry, Fred Bird, Benny de Weille, Walter Dobschinski, Kurt Engel, Lubo D‟Orio,
Herbert Müller, Heinz Schmidt, Erich Schulz, Teddy Stauffer, Otto Stenzel, Stefan Weintraub
a Helmuth Wernicke.
Děkuji také své manţelce, která trpělivě snášela mou časově náročnou činnost
a pomáhala mi sestavit rejstřík.
Na knize jsem začal pracovat před několika lety – hrubý návrh této práce vznikl jiţ
v roce 1957, jenţe jeden domnělý zájemce z USA jej nevrátil, a tak jsem musel celou knihu
v roce 1963 znovu přepracovat, dokončit a připravit manuskript. Spolu s diskografií, kterou
jsem vydal, a jednou rozpracovanou speciální diskografií představuje tato kniha ukončení mé
výzkumné práce na poli německých dějin jazzu spolu s produkcí gramofonových desek.
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Pevně věřím, ţe další lidé naváţí na mé bádání (jazz v Německu po roce 1960) a ţe všem
zájemcům a přátelům jazzu přinese tato kronika jazzové hudby uţitek.
Berlín, leden 1966

Horst H. Lange
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JAZZ V TŘETÍ ŘÍŠI
1933–1939
30. ledna 1933 se v Německu dostali k moci národní socialisté. Říšský prezident Paul
von Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera na doporučení konzervativní pravice do funkce
říšského kancléře a pověřil ho sestavením vlády. Velká část německého národa věřila
v prázdná slova o „národním povstání“ a „vzkříšení“ národa zotročeného „hanebným
versailleským diktátem“. Kdyţ pak Hitler krátce na to začal s oţivováním hospodářství
a počet nezaměstnaných se začal sniţovat (1933–1935), byla většina Němců přesvědčena
o tom, ţe nový říšský kancléř je ten správný člověk a NSDAP správná strana. Hitlerovy ideje
se lidem zdály jako čistý patriotismus. Zlepšování celé hospodářské situace bylo přehlíţeno
stejně tak jako skutečnost, ţe Hitler vytvářel pracovní místa hlavně ve zbrojním průmyslu.
Fakt, ţe nákresy jeho „mocných stavebních počinů“, jako například vybudování „říšských
dálnic“, vznikly jiţ za dob republiky, zůstal dlouhou dobu neodhalen.
Napříč Německem se tak šířila „národní vlna“, v rámci níţ zaţila svůj comeback
pochopitelně také pochodová hudba. V seznamech gramofonových desek a katalozích byly
k nalezení snad jen desky s pochodovou hudbou. Pochodovalo se všude, pochodovalo celé
Německo. Pochodovalo se tolik, ţe si člověk v zahraničí mohl při sledování záznamů
z německého filmového týdeníku myslet, ţe v Německu vypukla jakási epidemie. To, co
Němci brali smrtelně váţně a povaţovali za pozoruhodné – nad tím v zahraničí nevěřícně
kroutili hlavou – se jim nakonec stalo osudným. Duch této pochodové hudby měl svou pravou
tvář odkrýt aţ na začátku války v září 1939.
Pochodová hudba tedy byla povaţována především za trumf. Nakonec se ale stala
stereotypem, a kdyţ původní nadšení pominulo, nechali se lidé okouzlit jinou hudbou.
Taneční hudbu tzv. „systémového období“ (pejorativní označení Výmarské republiky)
ovlivněnou jazzem a ţidovstvím, jak ji nazývala „krásná“ nacistická němčina, měla nahradit
„národ sjednocující německá taneční hudba“. Tento pojem byl natolik abstraktní
a nedefinovatelný, ţe u mnohých naivních hudebníků, především mimo město, vyvolal velké
rozpaky. Mnozí z nich narychlo prodávali své saxofony, jelikoţ byl saxofon obecně
povaţován za typicky jazzový hudební nástroj. Stále více z nich ho přestávalo pouţívat
a rozhodlo se „přesedlat“ na jiné nástroje. Strach ze saxofonu zašel tak daleko, ţe se jedno
z odvětví německé továrny na hudební nástroje dostalo do váţných existenčních problémů
a do situace muselo zasáhnout ministerstvo hospodářství, aby vyděšené hudebníky uklidnilo.
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Nastala tato groteskní situace: Říšské ministerstvo hospodářství zveřejnilo zprávu s názvem
Zur Ehrenrettung des Saxophones (Záchrana cti saxofonu), která byla otištěna ve všech
příslušných odborných časopisech. Následuje citát z výše uvedené zprávy: „30. září 1933,
Dráţďany. – Ministerstvo hospodářství se na základě ţádosti z 10. 5. 1933 spojilo s říšskou
vládou, aby zamezilo moţnému bojkotu saxofonu, který by mohl nastat v souvislosti se
zákazem černošské hudby. Říšské ministerstvo pro národní osvětu a propagandu dodává, ţe
saxofon nemá s černošskou hudbou nic společného. – Jedná se o vynález Adolpha Saxe,
narozeného 6. 11. 1814, a pouţívá se zejména ve vojenské hudbě… [následuje několik
srovnání s jinými nástroji]. Saxofon je rovnocenný ostatním nástrojům a i s ním se dá dělat
dobrá hudba. Zákaz černošské hudby nijak nebrání pouţívání saxofonu. Další informace
týkající se této záleţitosti budou zveřejněny v novinách. – Ministerstvo hospodářství dne 20.
září 1933.“ Německý hudební časopis Musik-Echo k tomu zaujal stanovisko, které dnes zní
poněkud vtipně: „Doufejme, ţe díky uveřejněné zprávě opět stoupne poptávka po saxofonech.
Naši hudebníci by měli kupovat jen německé nástroje, neboť jsou přinejmenším rovnocenné
těm zahraničním, ne-li dokonce lepší. Pojem ‚černošská hudba„ zde však, stejně jako ‚jazzová
hudba„, není jasně definován. Je tím pravděpodobně myšlen způsob špatného muzicírování,
který je jiţ zmíněn v dříve publikovaných článcích. Neboť i ‚černošská hudba„ je často
dokonale melodická,

protoţe mnohdy přejímá prvky náboţenských

písní. Proto

pravděpodobně dochází k zaměňování s tzv. ‚negerskou hudbou„ – ‚kvákáním„ různých
nástrojů v kostrbatém rytmu.“
Nic nedokáţe vystihnout ducha času a jeho postoj k jazzové hudbě lépe neţ tato
zpráva ministerstva hospodářství a ministerstva propagandy spolu s komentářem v časopise
Musik-Echo. Nicméně Musik-Echo i přes své velmi patriotické slogany typu „Němci kupují
německé“, očividně nebyl zcela loajální vůči vedení strany. Poslední řádky z uveřejněného
komentáře totiţ odhalují pochopení a slabost pro „dobrý jazz“ a je docela moţné, ţe jde
o pouhou ironii, kdyţ se ke konci mluví o „kvákání v kostrbatém rytmu“. Kostrbatá byla jen
pochodová hudba. Pozoruhodná je nepřímá obhajoba čistě černošské hudby. Musik-Echo,
který ve svých sloupcích odhodlaně velebil i dobré jazzové desky všeho druhu, neustále
uváděl angloamerické kapely jako vzor a mimo jiné publikoval poměrně uţitečné články, v té
době zkrátka nemohl fungovat dlouho a v březnu 1934 skončil.
A tak zanikl jediný veřejný německý časopis, který by přátele jazzu mohl zajímat.
Jako skrovná náhrada poslouţil měsíčník Nachträge der Brunswick vycházející od roku 1935.
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Ale o něm bude řeč později…
Naštěstí se v jiţ zmiňované nouzi ocitli jen někteří nevýznamní hudebníci z venkova.
Významné taneční orchestry, které znali i v zahraničí, hrály v německých velkoměstech,
především v Berlíně a Hamburku, a nadále odhodlaně interpretovaly svou hudbu bez ohledu
na to, zda šlo o sweet nebo hot hudbu. Nikdo si pod pojmem „národ sjednocující německá
taneční hudba“ nedokázal nic představit, leda tak klasické valčíky a salónní hudbu nebo
obyčejné kavárenské fidlání na housle. Taneční kapely zůstaly jen tanečními kapelami, ale
mezi všemi těmi orchestry z let 1933 aţ 1935 se našlo několik, které chtěly a měly na víc neţ
jen hrát nicotné „šlágry“ podle šablonového aranţmá. Tyto orchestry se skládaly z generace
nových, mladých hudebníků, kteří se v letech 1928 aţ 1933 zajímali o jazz, hodně toho o něm
věděli a mimoto byli zapálení do nové swingové hudby z Ameriky, která si do Německa našla
cestu skrze gramofonové desky a rozhlas. Tuto skutečnost pohlaváři z NSDAP nejdříve
ignorovali. Mladí ambiciózní němečtí hudebníci a taneční orchestry nacházeli své idoly z let
1932 aţ 1935 v orchestru Casa-Loma, v novějším orchestru Red Nichols Five Pennies a Duku
Ellingtonovi. Rozhodující byl ovšem swing orchestru Casa-Loma, k němuţ od roku 1935
ještě přibyli Benny Goodman, Tommy Dorsey, Jimmie Lunceford, Fats Waller a další. Vliv
orchestru Casa-Loma, prvního swingového bandu na světě, byl tak silný, ţe zapůsobil nejen
na celou americkou hudební kulturu, nýbrţ šel také příkladem všem evropským tanečním
orchestrům s jazzovými ambicemi. Minimálně do roku 1935 se i ty nejlepší německé
orchestry řídily stylem Casa-Loma. Jedním z prvních orchestrů tohoto druhu, jenţ hrál ve
stylu Casa-Loma a vysoce převyšoval průměr, byl band Rumuna Jamese Koka, který vedl
orchestr sloţený pouze z německých hudebníků. Orchestr Jamese Koka byl prvním
swingovým bandem v Německu, nebereme-li v potaz výkony některých prvotřídních kapel
z let 1930 aţ 1933, které nahrávaly desky ve studiu, například Orchestr Johna Morrise pod
vedením Thea Mackebena a Orchestr Kristall pod vedením E. P. Samsona. Nelze opomenout
ani band Billyho Bartona, který jiţ v letech 1930/31 hrál pozoruhodný swing, avšak
v mezinárodním sloţení, jak jiţ bylo zmíněno dříve. Hudebníci z Kokova ansámblu byli
naopak výhradně Němci.
James Kok a jeho orchestr, na deskách často označovaný také jako James Kok a jeho
jazzoví virtuosové, byl paprskem naděje v tehdejším Německu. Kromě Kokova bandu
existovaly samozřejmě i další dobré jazzové orchestry, např. Charly Gertyn’s Blue Boys pod
vedením bratrů Charlyho a Gerta Reininghausových, kteří však brzy emigrovali do zahraničí;
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dále Band Artura Lombarda, jenţ hrával v Hamburku. Ale nikdo z nich nebyl úspěšný jako
James Kok, ikona německého swingu.
Mnozí dobří hudebníci odešli z rasových nebo ideologických důvodů do zahraničí
a navţdy se k Německu obrátili zády, mezi nimi také mnoho zahraničních hudebníků, kteří do
té doby tvořili v Německu. Některé orchestry zůstaly po „převzetí moci“ v zahraničí, jako jiţ
zmínění Weintraub Syncopators, kteří byli zrovna na turné, kdyţ byla vyhlášena třetí říše.
Nacisté na ně nemohli a tak se jim alespoň „mstili“ v tisku formou pomlouvačných článků,
kde například psali:
„Weintraub Syncopators, typičtí představitelé hysterického jazzu, které u nás uţ nikdo
nechce poslouchat, koncertují v zahraničí. Uchovali si zvyklosti, které po charakterové
stránce nepřinášejí moc potěšení a posilují antipatii vůči jim podobným skupinám. Sotvaţe
odjeli ze země, kde vydělávali peníze a v plné míře zneuţívali jejího pohostinství, vyuţili této
příleţitosti odejít“ – Ale vraťme se zpět k Jamesi Kokovi.
James Kok přišel do Německa v roce 1929 a vedl nejdříve malý ansámbl, se kterým
roku 1930 mimo jiné koncertoval také v dráţďanském kabaretu Barberina. Mezi lety 1932 aţ
1933 hrál dočasně ve Vídni v kavárnách Café Sacher a Westminster. Dále ve Švýcarsku
v Grand Café Fihloporte. V Berlíně pak převáţně hrál v tanečním sále Moka-Efti a čas od
času v kavárně Atlantis. V té době (1932–1933) se ustálil 15členný orchestr, se kterým Kok
dosáhl největších úspěchů, coţ se téměř nezměnilo aţ do jeho vyhoštění v dubnu 1935.
V Kokově bandu působili skvělí hudebníci jako Karl Kutzer (trubka), Kurt Grienbaum
(pozoun), Erhard „Funny“ Bauschke (klarinet a saxofon), Erich Kludas (altsaxofon
a klarinet), Kurt Wege (bassaxofon a aranţmá), mladičký Fritz Schulz (později Fritz SchulzReichel) (klavír), Dick Buismann (kontrabas) a swingový bubeník a vokalista Erich Schulz.
Dick Buismann přišel z Bandu Sidneyho Becheta, se kterým v roce 1930 hrával v koncertním
sále Haus Vaterland. Fritz Schulz(-Reichel) se dočkal celosvětového uznání o třicet let
později a vystupoval pod přezdívkami „Zickendraht-Pianist“ (Pianista na drátkách) nebo
„Crazy Otto“.
Od roku 1933 nahrával Kokův band ve velké míře desky pro Německou
gramofonovou společnost, které však kvůli nařízením „shora“ obsahovaly převáţně komerční
taneční hudbu, a neukazovaly tedy pravou kvalitu bandu, jako tomu bylo například v MokaEfti a dalších podnicích, kde panovala ta správná nálada. Čas od času byly nahrávky
ozvláštněny díky svérázným aranţmá, přičemţ byla oblíbená takzvaná „ţelezniční témata“.
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V letech 1933 a 1934 nahrál Orchestr Jamese Koka skladby Orient Express, Fliegender
Hamburger (Létající Hamburčan) a Pacific-Express. Tyto nahrávky neukazovaly plný
potenciál Kokova bandu, ale naznačovaly jej.
V listopadu 1934 přišla událost, která měla za následek brzký konec bandu Jamese
Koka. Do Německa se svým orchestrem znovu přijel Jack Hylton a hostoval jako mezinárodní
„atrakce“ v berlínském varietním divadle Scala. Jeho úspěch u publika byl pro některé pány
z říšského ministerstva propagandy trnem v oku, neboť Hyltonův orchestr podle nich hrál
„hudbu, která není německému národu vlastní.“ Jelikoţ významnému a světoznámému Jacku
Hyltonovi nešlo jen tak zakázat vystupovat a nebyl ani „barevný“, chtěli ho nacisté „zničit“
alespoň prostřednictvím tisku. Podle jejich rozkazu vycházela jednotně ve všech novinách
výhradně kritika, coţ však nemělo téměř ţádný úspěch a Jack Hylton Boys tak mohli slavit
svůj triumf v divadle Scala stejně jako dříve. Při velkém rozlučkovém koncertu byla
Hyltonovu bandu před zraky diváků předána kytice se vzkazem: „Navzdory všem vousatým
kritikům se vraťte brzy zas, mistře Hyltone!“ – James Kok a jeho orchestr.“ U nacistů to
vyvolalo výbuch vzteku. Poţadovali a docílili vyhoštění Jamese Koka a zakázali mu činnost
v Německu s odůvodněním, „ţe si jako cizinec a host Říše dovolil zostudit německý tisk“.
James Kok opustil Německo v dubnu 1935 i se svými nejlepšími jazzovými nahrávkami. Se
šesti tituly, které se svými jazzovými virtuosy nahrál během působení v Německu v lednu a
únoru 1935 po vzoru bandu Casa-Loma a Orchestru Jimieho Lunceforda. Tyto nahrávky,
především Tiger Rag, Jungle Jazz, White Jazz, Harlem a Jazznocracy, patří k milníkům
německých dějin jazzové hudby a představovaly paprsek naděje pro tehdejší jednotvárnou
německou taneční hudbu. Kokovy skladby Tiger Rag a Jungle Jazz dokonce vyšly v Anglii,
kde se (stejně jako v jiných zemích) aféra Hylton/Kok postarala o rozruch. James Kok se
vrátil zpět do Rumunska, kde vedl big band, neţ ho i odtud vyhnala válka. Později hrál
v Holandsku a ve Švýcarsku.
Frontmanem opuštěného Kokova orchestru se stal Erhard „Funny“ Bauschke,
ve stejném roce se však kapela začala pomalu rozpadat. Část hudebníků jako Erich Kludas,
Paul Thiel a Erich Schulz odešla k Orchestru Oscara Joosta, ostatní, především Rudolf
Ahlers, Otto Sill, Kurt Wege, Fred Dömpke a Dick Buismann, zůstali s Bauschkem
a vstoupili do jeho nového orchestru, Tanečního orchestru Erharda Bauschkeho.
Bauschke se snaţil navázat na Kokovu tradici, neboť také on, jeden z nejlepších
klarinetistů a saxofonistů hrajících hot hudbu, objevil svou lásku k „swingu“. Ačkoliv pro
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Německou gramofonovou společnost (v letech 1936 aţ 1942) nahrál velký počet komerčních
desek, které byly v souladu s reţimem, mohl s kapelou na domovské scéně v tanečním
sále Moka-Efti ukázat svou pravou tvář. Bauschkeho orchestr hrál swing obohacený
o „ţhavá“ sóla a vybíral přednostně kusy z americké tvorby, k nimţ jako stálý hřeb večera
patřila skladba Tiger Rag. Hrály se i další Kokovy osvědčené skladby a aranţmá, jako
například White Jazz, Jungle Jazz a Fliegender Hamburger (Létající Hamburčan), které
mohly v rozhlase a při akcích pořádaných Kanceláří vůdce slavit během války svůj comeback
a vţdy měly skvělý ohlas u publika. Fliegender Hamburger byl zkrátka neškodný, ačkoliv
tato hudba vůbec nelahodila uším nacistů.
V roce 1935 a 1936 jiţ však Kok, resp. Bauschke nebyli sami. Mnohé německé kapely
byly infikovány „swingovým bacilem“ a hrály „ţhavou“ hudbu, jak nejlépe mohly.
Pozoruhodné bylo vystoupení kapely Melody Serenaders v říjnu 1935 v berlínském tanečním
sále Moka-Efti se sólisty jako Müssigbroth, Graf, Ross a Naumann. Melody Serenaders hrály
specifická jazzová aranţmá skladeb Drifting Tide, Dinah, Hot Toddy, The Roy Rag, Dynamic,
Chinatown, You Rascal You, Casa Loma Stomp, White Jazz, Embassy Stomp a další hity
tehdejší swingové hudby. Z jejich programu bylo patrné, jak málo mnohé orchestry
respektovaly přání ministerstva propagandy. Ve velkých městech byla „ţhavá“ hudba ke
slyšení všude, zejména poté, co se swing prosadil. Podobně jako Melody Serenaders působil
uţ v červnu 1935 Band Freda Fishera v berlínské kavárně Wilhelmshallen. Hráli zde sólisté
jako Béla Vollgraf (trubka), Kurt Grienbaum (pozoun), Otto Sill a E. Warenburg (saxofon)
nebo skladatel Friedrich Schröder (klavír). Brzy se k nim přidaly další významné orchestry,
například orchestr Heinze Wehnera, o kterém ještě uslyšíme – kapela, která se dokonce
otevřeně označovala za „swingový orchestr“. Seznam orchestrů s jazzovými ambicemi
v Německu, které v té době (1934–1935) hrály swing po vzoru orchestru Casa-Loma, je
natolik obsáhlý, ţe by bylo náročné vyjmenovat všechny tyto ansámbly.
Říšská hudební komora přihlíţela tomuto dění nevraţivě, tu a tam působila potíţe,
z počátku do něj však nezasahovala – to vše s ohledem na zahraničí a ve snaze zachovat
Berlínu a dalším velkoměstům jejich celosvětový věhlas. Co fungovalo v Berlíně
a v Hamburku, bylo na venkově jiţ značně přísnější, za coţ částečně mohli odpovědní
„gauleiteři“, tedy nacističtí hejtmani.
V Německu zůstalo prakticky jen několik jazzových a swingových oáz. Především
centrum Berlína s nespočtem podniků, kde stále vystupovaly dobré i méně dobré orchestry
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všeho druhu, bylo místem, kam za zábavou přicházeli lidé, kteří se stavěli proti reţimu
a mohli zde otevřeně vyjadřovat své názory. Patřila k nim pochopitelně početná skupina
stoupenců jazzu a swingu. Do těchto let spadá také zaloţení prvního německého jazzového
klubu, který vznikl téměř současně s obdobnými spolky v Anglii a Francii. V těchto zemích
se však jazzové kluby (např. Rhythm-Club nebo Hot Club de France) mohly díky tamější
politické situaci a ústavě rozvíjet daleko dynamičtěji neţ německé spolky.
Podařilo se koneckonců zaloţit první německý jazzový klub ve formátu, o němţ se
hudebníkům v USA, kolébce jazzu, v té době ani nesnilo. Bádání věnované jazzu bylo
v Evropě na vysoké úrovni. S nápadem zaloţit první významný jazzový klub v Německu
přišel zanícený jazzový fanda a všestranný hudebník Bob Kornfilt a za pomoci Adalberta
Schalina, čiperného prokuristy hudebního domu Alberti, proměnil svůj nápad ve skutečnost.
Schalin byl zároveň redaktorem časopisu Musik-Echo. Klub se tehdy nazýval Melodie-Club
a byl legitimním předchůdcem berlínského Hot-Clubu. Tento spolek, sloţený z úzkého kruhu
stejně smýšlejících přátel hudby, pochopitelně nebyl oficiální, jinak by se o něm dozvěděli
národní socialisté, kteří pro podobné organizace, protiřečící vládnoucí ideologii a uctívající
„cizí“ hudbu, neměli pochopení. O to zapálenější a vášnivější byli členové Melodie-Clubu,
k nimţ patřili nejen milovníci jazzu s pozoruhodnou sbírkou gramofonových desek, ale
i někteří odborníci, kteří na svou dobu měli v této oblasti dobré znalosti. Uţ tedy se na jazz
mnohdy nahlíţelo černobíle a prosazoval se dogmatický purismus, jenţ často vycházel ze
snobismu. Bylo to způsobeno tím, ţe se tehdejší jazzová literatura pokoušela zaškatulkovat
jazz do jisté stylistické formy, která byla v souladu s určitými teoriemi autorů. Znalosti, které
první němečtí „jazzoví experti“ načerpali ze zahraničních děl, jim měly pomoci poučit
všechny „nováčky“ v jazzovém kruhu o tom, co je „dobrý“ a co „špatný“ jazz. Nebrali však
v úvahu, ţe při vývoji všechno navzájem souvisí a zrovna jazz je natolik proměnlivý, ţe tato
rozhodnutí nelze učinit bez hlubší analýzy. Zpočátku chyběla touha po poznání sama sebe
a produktivní, byť namáhavá, mravenčí práce, která měla vést k pochopení podstaty jazzu.
Němečtí přátelé jazzu však tyto principy často opomíjeli.
Členové tohoto prvního malého spolku, Melodie-Clubu, byli prvními, kteří se snaţili
jazz nějakým způsobem systematizovat. Vyuţívali k tomu zahraniční literatury, které v té
době začalo přibývat, a měla udávat směr, jímţ se měl jazz vyvíjet. Byly to především knihy
Roberta Goffina (Au Frontières de Jazz) a Hughese Panassiého (Le Jazz Hot) nebo anglické
hudební časopisy Melody Maker a Rhythm. V rozhlasových pořadech se systematicky
diskutovalo o jazzových orchestrech a sólistech a hodnotily se jejich výkony. Vycházely také
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různé bulletiny a hudební rozhledy, které lidi informovaly nejen o nadcházejících jazzových
událostech, ale také o kulturních zajímavostech všeho druhu, například o dobrých amerických
filmech či poutavých knihách. Zpravovaly i o berlínských podnicích, kde v té době
vystupovaly kapely, jeţ opravdu stály za poslech. Kromě toho vznikaly první seznamy sloţení
oblíbených jazzových a swingových orchestrů – byly to počátky diskografie. Němečtí přátelé
jazzu brzy začali navazovat kontakty se zahraničními nadšenci a horlivě si mezi sebou
vyměňovali desky. Němečtí sběratelé tak získali přístup k deskám, které tehdejší německá
produkce nenabízela.
Se vznikem a rozvojem prvního německého jazz clubu vznikla nejen stálá „bašta“
jazzu v Německu, ale i širší kruh duchovního odboje ve třetí říši, ačkoliv si to mnozí lidé
neuvědomovali. Jazz nebo swing dokonce poněkud fascinoval i některé nacisty. Většina
zarytých jazzových fandů však nebyla reţimu zcela pohodlná a musela se bránit, aby nebyla
odříznuta od zbytku světa. Proto tito lidé zakládali vlastní kruhy přátel, resp. „kluby“, aby
unikli okolnímu nátlaku a mohli klidně snít o lepším, svobodném světě v duchu kosmopolitní
jazzové hudby.
K nejvýznamnějším a nejhorlivějším členům původního Melodie-Clubu patřili někteří
zapálení jazzoví fandové, kteří uţ zhruba od roku 1930 začali sbírat desky a prohlubovat své
znalosti o jazzu. Byl to především Hans Blüthner, pozdější vedoucí berlínského Hot-Clubu
a vynikající jazzový odborník, nebo Dietrich Schulz (později Schulz-Köhn), přezdívaný
„Swing-Doc“, který byl snad nejaktivnější ze všech původních přátel jazzu a v minulosti uţ
vedl Hot-Club v tehdejším Královci. Schulz-Köhn, jenţ po roce 1945 pracoval pro mnohé
rozhlasové stanice v Německu pod přezdívkou „Doktor Jazz“, byl tehdy jediný, kdo se
veřejně odváţil zastat jazzu a měl skvělé kontakty v hudebním průmyslu, kde radil v otázkách
jazzu, resp. swingu. O něm bude ještě řeč. V Melodie-Clubu mohl „árijec“ klidně sedět vedle
Ţida, aniţ by se zajímali o vládnoucí ideologii. Teprve kolem roku 1938, kdy se spustila
opravdová vlna rasové nenávisti, emigrovalo mnoho přátel jazzu do zahraničí, například
budoucí vedoucí Hot-Clubu v Buenos Aires Heinz Auerbach nebo Francis Wolf,
spoluzakladatel světoznámé americké společnosti Blue Note, prodávající jazzové desky, se
sídlem v New Yorku. Melodie-Club hrál podstatnou roli v pozdějším vývoji jazzu
v poválečném Německu, neboť z něj vyšli mnohé přední osobnosti jazzového dění po roce
1945 nebo s ním byly přinejmenším spojeny, jako např. prezident Německé jazzové federace
(po r. 1951) Olaf Hudtwalker.
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V letech 1933 aţ 1935 existovaly samozřejmě i další „jazz kluby“ všeho druhu, jejichţ
počet po roce 1936 dokonce vzrostl a které se rozšířily po celém Německu. Dále pak všechny
bezejmenné kruhy přátel, které se zabývaly jazzovou hudbou. Ţádný z nich však neměl
takový význam a nebyl tak kompetentní jako berlínský Melodie-Club. Bylo to v podstatě
způsobeno tím, ţe členové těchto klubů byli sice mladí a projevovali entuziasmus, chyběli jim
však nezbytné základní znalosti, a tudíţ nemohli do celé věci vnést ţádný pravý smysl nebo
systematiku.
Za zmínku stojí snad jen lipský kruh kolem Kurta Michaelise, zvaného „Hot-Geyer“,
který patřil k prvním německým sběratelům a jazzovým fandům a proslavil se mezinárodně
díky své sbírce nahrávek skladby Tiger-Rag. Byla to speciální sbírka všech dostupných
nahrávek Tiger-Rag – tento trend začali brzy kopírovat i další sběratelé, kteří sbírali speciální
nahrávky skladeb St. Louis Blues, Dinah, Limehouse Blues a dalších oblíbených kusů.
Michaelis byl natolik zapálený pro jazz, ţe mu nikdo nedokázal rozmluvit cestu stopem do
Londýna v červenci 1932, kam zamířil kvůli koncertu Louise Armstronga a některých
anglických idolů. Tito první němečtí přátelé jazzu, neboli „staří fandové“, byli opravdu
posedlí a milovali jazz, který byl v té době v plném rozkvětu. Jak by se asi vyvíjelo jazzové
dění po roce 1945 v poválečném Německu, nebýt těchto starých jazzových fandů? Právě oni
zakládali, nebo lépe řečeno, znovuzakládali, první veřejné jazzové kluby v Německu po roce
1945.
12. října 1935 vydal vedoucí říšského vysílání Eugen Hadamowski zákaz, který říká,
ţe „‚negerský jazz„ jiţ není přípustný pro ţádné vysílání na území Německa“.1 V důsledku
toho zmizely všechny americké nahrávky, které do té době hrály v rozhlase, mezi nimi
pochopitelně nejnovější nahrávky Duka Ellingtona, Jimmieho Lunceforda, Fatse Wallera
1

Nařízení Eugena Hadamowského vypadalo v celém znění následovně: „Potom, co jsme po dvou
letech konečně vymýtili kulturní bolševismus a dávali kámen ke kameni, abychom v našem národě
znovu vzbudili povědomí o německých kulturních hodnotách, chceme učinit přítrţ také pozůstatkům
elementů rozkládajících naši zábavní a taneční hudbu. Dnešním dnem vstupuje v platnost konečný
zákaz ‚negerské hudby„ v rozhlase na celém území Německa. Tento zákaz není známkou nepřátelství
vůči zahraničí ze strany německého rozhlasu, ten naopak vychází vstříc všem národům, co se týče
přátelské kulturní a umělecké výměny. Jsme však proti tomu, co narušuje podstatu celé naší kultury.
Uděláme všechno moţné pro to, abychom tomu zamezili. ‚Negerský jazz„ je ode dneška zakázán
v německém rozhlase bez ohledu na jeho formu. Jazz není ani rafinovanější instrumentace tance ani
rytmus nebo tempo v moderním slova smyslu, nýbrţ je, v té podobě, jak se k nám dostal, záleţitostí
pro divochy, a patří proto do etnologického muzea, nikoliv do uměleckého institutu. Prezident Říšské
hudební komory schválil spolu s vedoucími Sdruţení německých skladatelů, organizací Hitlerjugend,
Říšským svazem německých účastníků rozhlasového vysílání, rozhlasovým tiskem, stranickým tiskem
a Říšským vedením vysílání vytvoření kontrolní komise v otázkách německé taneční hudby. Tato
komise rozhoduje s konečnou platností o povolení, nebo zákazu vysílání díla v rozhlase.“
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a dalších. Současně s tím běţelo v rozhlase „antijazzové“ vysílání, které mělo jazz hanit
a prohlašovat za nekulturní, obsahovalo však mnoho chyb a věcných nepřesností. Vysílání
neslo název Vom Cakewalk zum Hot (Od cakewalku k hot hudbě) a místo toho, aby se
pouštěly originální nahrávky, byl povolán taneční orchestr Ericha Börschela z rozhlasové
společnosti Königsberger Sender. Orchestr Ericha Börschela však odvedl svou práci tak dobře
a důkladně, ţe tyto „odstrašující případy“ ve vysílání měly opačný účinek a jazzová hudba si
tak získala další fanoušky. Nacisté silně podcenili reklamní sílu „šikmé hudby“, jak se
jazzové, swingové nebo hot hudbě často přezdívalo v nacistickém ţargonu. Hadamowského
nařízení bylo pouze jedním z mnoha dílčích zákazů jazzu; oficiálně neexistoval ţádný zákon,
který by jazz zakazoval. Jazz byl pouze povaţován za „neţádoucí“, coţ je důleţitá skutečnost,
která často zůstává bez povšimnutí, kdyţ se uvádějí výmluvy, proč Německo v jazzu tak
zaostávalo. Později se také mnohé věci dramatizovaly a přeháněly. Je však jasné, ţe stát
přívrţence jazzu nebral váţně a nahlíţel se na ně jako na snílky, přinejmenším do začátku
války.
Jazz připadal státním činitelům tak nezávaţný a malicherný, ţe byly „sekýrovány“
vlastně jen kapely, které otevřeně hrály příliš „ţhavou“ hudbu. Do olympiády v roce 1936
byli funkcionáři ještě relativně tolerantní, aby ukázali cizincům, jaká „tolerance“ panuje
v „Novém Německu“. Mezitím se navíc přišlo na to, jak lze jazz – i na veřejnosti – ještě
nějakou dobu udrţet. Rozlišovalo se mezi „jazzem“ a „swingem“. Toto rozdělení přišlo
původně z Anglie, v jejíchţ jazzových kruzích byla jiţ jasně vymezena hranice mezi
starým hot jazzem dvacátých let a swingovou hudbou tehdejší doby. Toto rozdělení převzali
i v Německu s tím, ţe označovali „kultivovaný swing za přemoţitele divokého, bezuzdného
a primitivního jazzu systémového období“, coţ byla dobrá příleţitost pro všechny
zainteresované kruhy, jak jazzu za pomoci swingu otevřít zadní vrátka. Bylo to mimo jiné
vysloveně uvedeno v německých katalozích gramofonových desek:
„…swingové hudbě náleţí zásluhy za to, ţe překonala přehnaně robustní a příkrou
jazzovou zvukomalbu… Swingová hudba hraje všemi barvami, protoţe swingové orchestry
hrají zajímavá instrumentální sóla v původním sloţení, hraje…“
Za německou gramofonovou společnost Brunswick to byl především Dietrich Schulz(Köhn), který se swingu zastával a propagoval ho. Schulz-Köhn psal kaţdý měsíc od roku
1935 průběţné dodatky k deskám od Brunswicku obsahující odborné statě, či dokonce krátké
diskografie, resp. sloţení orchestrů. Pro Brunswick dokonce pořádal veřejné přednášky
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v berlínském kině Delphi-Palast a v klubech, kde údajně mluvil o swingu, avšak ve
skutečnosti se jednalo o nefalšovaný jazz. Jazz (resp. swing) se tak bez zábran šířil mezi
lidmi, coţ se brzy znelíbilo některým nacistickým představitelům kultury, kteří přišli
s velkými výhruţkami. V pověstných novinách SS, Das Schwarze Korps (Černý korpus), byl
16. července 1936 publikován anti-swingový článek mířený proti Schulzi-Köhnovi s titulkem
„Swing-swing, drahá matičko …!“ V jiném příspěvku stálo: „…jistý Dietrich Schulz se
prohlašuje za reformátora swingu. Pán swingu Schulz je dokonce pyšný na to, ‚ţe
v německém lidu probudil povědomí o swingu.„ Poslyš, Dietrichu!… Nejdříve chceme
‚probudit„ my tebe. Sázka, ţe se nám to podaří?“
No, nepodařilo se. Dietrich Schulz se i nadále věnoval jazzu, byť byl po roce 1936 o
něco obezřetnější. Jazz byl silnější neţ „ideologie“.
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3. KOMENTÁŘ K PŘEKLADU
3.1.

Zadání cílového textu

Text bude přeloţen pro konzervatoř a má slouţit jako výukový materiál v rámci předmětu
„dějiny hudby“. Slouţí k prohloubení znalostí o jazzové hudbě v Německu ve 20. století.
Překlad je tedy určen především profesorům a studentům konzervatoře, ale díky své
nenáročnosti je přístupný také čtenářům z řad laické veřejnosti.

3.2.

Překladatelská analýza originálu

Analýza výchozího textu je nezbytnou součástí překladatelovy práce. V této části se budu
věnovat analýze vnětextových a vnitrotextových faktorů, přičemţ vycházím z modelu
Christiane Nordové, který uvádí ve své knize Textanalyse und Übersetzen: Theoretische
Grundlagen,

Methode

und

didaktische

Anwendung

einer

übersetzungsrelevanten

Textanalyse2.
Nejdříve se budu věnovat vnětextovým faktorům, kam podle Nordové spadají: autor,
intence autora, příjemce, médium, místo, čas a funkce textu. Následně popíšu vnitrotextové
faktory: téma, obsah, presupozice, výstavba textu, neverbální a suprasegmentální prvky,
lexikum a syntax.
3.2.1. Vnětextové faktory
3.2.1.1.

Autor a intence autora

Autorem vybrané publikace je německý muzikolog Horst H. Lange (1924–2001).
Vyrůstal v kosmopolitním centru Berlína ve čtvrti Kurfürstendamm a jiţ od raného věku se
zajímal o film a hudbu. Od roku 1938 se stal jazzovým nadšencem a věnoval se jazzu
dokonce i během války a v době, kdy byl v americkém zajetí. Po svém návratu ze zajetí v roce
1946 pracoval Lange pro rozhlasovou stanici Radio Berlin, která jako první přišla s jazzovým
vysíláním. Od 40. let 20. století se aktivně zabýval výzkumem diskografie a jazzových dějin.
Celý svůj ţivot zasvětil zkoumání jazzové hudby a patřil k předním německým odborníkům
v této oblasti. Lange měl údajně ve své sbírce více neţ 20 tisíc gramofonových desek. Byl
prvním autorem, který shrnul dějiny jazzové hudby v Německu ve svých publikacích „Als der
Jazz begann“, „Die deutsche Jazz-Discographie“ a samozřejmě i ve svém největším díle
„Jazz in Deutschland – Die deutsche Jazzchronik bis 1960“, které je předmětem této

2

NORD, Ch. Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische
Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Groos, 1995.
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bakalářské práce. Zadní strana publikace obsahuje stručnou biografii autora, ze které můţe
čtenář získat doplňující informace o jeho ţivotě a díle.
Intence autora je patrná jiţ z předmluvy publikace: „Die vorliegende Chronik der
Jazzmusik in Deutschland ist ein Bericht, der die diversen Begebenheiten zu einer
Gesamtgeschichte zusammenfaßt und so eine grundlegende Historie des Jazz IN Deutschland
darstellt, die bisher in der internationalen Jazzforschung so gut wie unbekannt war. […] Ich
hoffe, […] daß alle interessierten Jazzfreunde Nutzen aus der deutschen Jazzchronik ziehen.“
Cílem autora je tedy podat ucelený obraz o jazzové hudbě v Německu od 20. let 20. století do
roku 1960, ale také přístupnou a zábavnou formou poučit jazzové nadšence a hudební laiky
o této problematice.
3.2.1.2.

Příjemce

Příjemcem výchozího textu můţe být jak příslušník laické veřejnosti, tak i odborník.
Autor nijak nevymezuje cílovou skupinu, co se týče věku, kniha je tedy přístupná všem
čtenářům, kteří se zajímají o dějiny jazzové hudby v Německu do roku 1960. Autor očekává
jistou úroveň vzdělanosti čtenáře, dobrou znalost němčiny a znalosti základních hudebních
pojmů, hlavních představitelů jazzu a jejich skladeb. V případě názvů některých kaváren,
koncertních a tanečních sálů jsem se rozhodl pro explikaci. Zatímco pro Němce jsou tato
místa poměrně známá, zahraniční čtenář by se bez vysvětlivek mohl v textu snadno ztratit.
3.2.1.3.

Médium, místo a čas

Kapitoly, které jsem zvolil pro účely této bakalářské práce, pocházejí z tištěné
publikace „Jazz in Deutschland: Die deutsche Jazzchronik bis 1960“. Byla vydána
nakladatelstvím Georg Olms Verlag v Hildesheimu roku 1996. Kniha je vázána v broţované
vazbě a začíná titulní stranou s barevným názvem díla a dobovou černobílou fotografií. Zadní
strana obsahuje krátké shrnutí díla a stručnou biografii autora. Kniha není k dispozici
v elektronické podobě, je však k dostání na internetových stránkách mnohých německých
knihkupectví a jeden výtisk vlastní knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu
Akademie věd České republiky v Praze.
Text vznikl v Německu a je určen převáţně německým čtenářům či čtenářům s dobrou
znalostí němčiny. Patrné je to především z reálií a kulturních institucí, které autor v knize
zmiňuje. Totéţ platí i pro jména hudebníků a odborníků v oblasti jazzové hudby. Pro
zahraničního čtenáře jsou jména jako Kurt Wege, Fritz Schulz, James Kok a názvy některých
významných německých orchestrů jako Casa-Loma, Weintraubs Syncopators a Melody
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Serenaders naprosto cizí. Autor však často zmiňuje také celosvětově známé hudebníky (např.
Erroll Garner, Louis Armstrong, Miles Davis, Louis Prima, Oscar Peterson, Charlie Parker
a další).
Publikace, z níţ vycházím, vyšla v roce 1996, přičemţ jde o její druhé vydání. První
vydání vyšlo roku 1966. Autor v poznámkách k novému vydání na začátku knihy uvádí, ţe se
jedná o doplněnou a vylepšenou verzi s několika malými dodatky. Jelikoţ se ve své
bakalářské práci věnuji převáţně jazzové hudbě za dob třetí říše, vyskytuje se zde poměrně
specifická a zastarávající slovní zásoba. Důleţité je také zmínit pravopis některých slov, který
jiţ neodpovídá současným pravidlům německého jazyka. (viz kapitola Lexikum)
3.2.1.4.

Funkce a funkční styl

Lingvista Roman Jakobson ve svém modelu uvádí šest obecných funkcí komunikátu,
a to emotivní, konativní, fatickou, referenční, metajazykovou a poetickou.3 V případě
publikace od Horsta H. Langeho se jedná o populárně-naučnou literaturu. Text není
komplikovaný a všechny odborné termíny, které se v něm vyskytují, jsou patřičně vysvětleny.
Dominuje funkce referenční – autor informuje čtenáře o vývoji jazzové hudby v Německu,
poukazuje na rozmanitost jazzu a představuje jeho druhy. Je zde téţ zčásti patrná funkce
fatická, která má za cíl navázat a udrţet kontakt se čtenářem, coţ autor dělá za pomoci
slovních hříček, expresivně zabarvené slovní zásoby a z dnešního pohledu humorných
událostí, kterými odlehčuje toto místy odborné téma. V předmluvě nalezneme funkci
expresivní, kdy se autor obrací ke čtenáři: „Ich hoffe, daß andere das Werk (Jazz in
Deutschland nach 1960) später einmal fortsetzen […]” (O: s. 11).
Při určování funkčního stylu jsem vycházel z publikace Marie Čechové a kol.
Stylistika současné češtiny.4 Autoři uvádějí pět základních funkčních stylů: prostěsdělovací,
odborný, administrativní, publicistický, řečnický a styl umělecký, který má funkci esteticky
sdělnou. Jak jiţ bylo řečeno u funkce komunikátu, nese text znaky odborného i uměleckého
stylu. Tato kniha spadá primárně pod styl odborný, konkrétně patří do populárně-naučné
literatury.

3
4

JAKOBSON, R. Poetická funkce. Jinočany: H&H, 1995. s. 78.
ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M. MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. NLN: Praha 2008. s. 97.
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3.2.2. Vnitrotextové faktory
3.2.2.1.

Téma a obsah

Téma publikace lze vyčíst z jejího názvu. Kniha je jakýmsi průvodcem dějinami
jazzové hudby v Německu, počínaje ragtimem z období 20. let 20. století a konče jazzem po
druhé světové válce. Obsah je podáván přístupnou formou, aby si i hudební laici mohli knihu
přečíst bez nutnosti hledání odborných termínů v encyklopedii hudby. Vyskytují-li se v knize
odborné termíny, jsou jasně vysvětleny buď formou poznámek pod čarou, nebo za pomoci
vysvětlivek na konci knihy. Autor do díla zakomponoval také některé zábavné události
související s vývojem jazzové hudby, coţ značně zvyšuje atraktivitu díla.
Pro překlad jsem zvolil kapitolu Vorwort (předmluva), která má za úkol uvést čtenáře
do problematiky jazzové hudby v Německu, informovat ho o základním rozdělení jazzu
a poukázat na to, ţe vývoj jazzu neskončil rokem 1945, nýbrţ pokračoval i po 2. světové
válce a ţe i v současné době má tento hudební styl stále velký význam.
Druhou kapitolou je pak Jazz im Dritten Reich (Jazz v třetí říši), v níţ autor popisuje,
jak byla jazzová hudba nacistickým reţimem utlačovaná a s jakými problémy se hudebníci
hrající jazz museli potýkat. Jazz byl reţimem povaţován za tzv. entartete Musik, tedy za
jakousi degenerativní černošskou a ţidovskou hudbu, která byla v té době nepřijatelná. Říšské
ministerstvo kultury spolu s ministerstvem propagandy se všemi moţnými způsoby snaţily
jazz v Německu vymýtit, mimo jiné i v tisku, kde hudebníky kritizovaly, a dále
prostřednictvím všemoţných zákazů, např. zákaz saxofonu na území Německa, jelikoţ šlo
podle národních socialistů o typicky jazzový nástroj. Jazz, jakoţto „verjazzte und verjudete
Tanzmusik“ (O: s. 80), měl být nahrazen pochodovou hudbou, kterou nacisté označovali za
„volksverbundene deutsche Tanzmusik“ (O: s. 80). Dalším problémem byla rasová nenávist.
Jelikoţ je jazz velmi rozmanitý hudební styl, pocházeli také jeho představitelé z různých
zemí. Právě kvůli svému původu nebo barvě pleti měli často zakázanou činnost na území
Německa. Mnoho z nich proto dobrovolně emigrovalo, někteří se však rozhodli reţimu
postavit a navzdory všem zákazům nadále působili v Německu, takţe byli později vyhoštěni
jako např. rumunský hudebník a kapelník James Kok.
3.2.2.2.

Presupozice

Presupozice nejsou v textu vyjádřeny přímo, čtenář by je však měl být schopen
odvodit z kontextu.5 Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole Příjemce, očekává autor od čtenáře
5

NORD, s. 110.
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alespoň základní znalost některých hudebních termínů, obeznámenost s autory a jejich díly
a určitou úroveň vzdělanosti v oblasti jazzové hudby, ačkoliv se snaţí text přizpůsobit také
laické veřejnosti. Většina presupozic závisí na kulturním prostředí, ze kterého text pochází.
V textu se často vyskytují německé reálie (např. O83: Moka-Efti, O86: Berliner City, O84:
Haus Vaterland, O84: Scala, O86: Wilhelmshallen).
Autor sice na jednu stranu předpokládá zájem čtenáře o dané téma, odborná znalost
problematiky však není podmínkou, nýbrţ usnadňuje orientaci v textu. Na konci knihy je
k nalezení seznam německých časopisů o jazzové hudbě z let 1930–1965, seznam německých
i zahraničních odborných publikací pojednávajících o tomto tématu, obsáhlá, chronologicky
řazená diskografii, zkratky hudebních nástrojů s vysvětlivkami a nakonec významná jména
a názvy jazzových kapel či orchestrů, coţ značně usnadňuje orientaci v textu a jeho
pochopení.
Zásadní problém, na který jsem při překladu textu narazil, byly zkratky. Autor
předpokládá, ţe čtenář bude tyto zkratky znát, avšak po konzultaci s rodilým mluvčím bylo
zjištěno, ţe ani německý čtenář některým těmto zkratkám nerozumí. Více v kapitole Zkratky.
3.2.2.3.

Výstavba a členění textu

Kniha Jazz in Deutschland se skládá z poznámek k novému vydání, předmluvy, pěti
kapitol o vývoji jazzové hudby v Německu, seznamu hudebních časopisů a literatury
pojednávající o jazzu, diskografie, seznamu zkratek hudebních nástrojů, rejstříku jmen
hudebníků a názvů orchestrů, a nakonec z ilustrací. Kapitoly jsou řazeny chronologicky
a navazují na sebe. Do textu jsou často zakomponovány citace z novin nebo zpráv. Citace
jsou od zbytku textu snadno rozeznatelné, jelikoţ jsou uvozeny uvozovkami a jsou psány
kurzivou.
Kaţdá kapitola začíná stručným obecným shrnutím událostí daného období. Toto
shrnutí má obvykle rozsah jeden aţ dva odstavce a zabývá se zpravidla politickou situací
v zemi (např. O80: Am 30. Januar 1933 gelangten in Deutschland die Nationalsozialisten an
die Macht. Reichspräsident v. Hindenburg hatte auf Empfehlung rechtsgerichteter Kreise
Adolf Hitler zum Reichskanzler berufen […]). Po všeobecném úvodu se jiţ autor věnuje
tématu hudby, konkrétně jazzu.
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3.2.2.4.

Nonverbální a suprasegmentální prvky

Pod pojmem nonverbální prvek rozumí Nordová znak nejazykového typu – v praxi jde
především o tabulky, grafy, obrázky nebo fotografie.6 Suprasegmentální prvky představují
optické zvýraznění částí textu, např. tučným písmem, kurzivou, podtrţením; anebo slouţí
k logičtějšímu dělení textu, například ve formě interpunkce či závorek.7
Samotný text neobsahuje ţádné obrázky, je jim však věnována samostatná kapitola na
konci knihy. Jedná se o dobové černobílé fotografie, které pocházejí převáţně z autorova
archivu. Jsou na nich vyobrazeni nejznámější německé jazzové ansámbly, ale také zahraniční
hudebníci (např. Nat Gonella, Louis Armstrong, Primo Angeli a další). Nechybí ani obrázky
programu koncertů nebo titulní strany německého hudebního časopisu Musik-Echo.
Suprasegmentální prvky jsou v textu zastoupeny poměrně hojně. Všechna vlastní
jména, názvy orchestrů, hudebních domů, koncertních míst, skladeb, titulky novinových
článků a citace jsou psány kurzivou (např. O84: Tiger Rag, O85: Oscar-Joost-Orchester,
O81: Musik-Echo, O81: Zur Ehrenrettung des Saxophones, O86: Wilhelmshallen). Text je
psán jedním druhem písma, pro nadpisy vyuţívá větší velikost a tučné písmo, pro poznámky
pod čarou a vysvětlivky pouţívá autor menší velikost písma. Celý text je napsán černým
písmem na bílém podkladě. Sporadicky se vyskytují vykřičníky, které zvyšují expresivitu
textu, a můţeme je nalézt především v citacích (např. O84: Allen bärtigen Kritikern zum
Trotz, kommen Sie bald wieder, Meister Hylton!).
Dalším prvkem jsou uvozovky, které autor pouţívá, uvádí-li v textu pseudonymy
hudebníků (například O84: „Zickendraht-Pianist“, O84: „Crazy Otto“, O88: „Doktor Jazz“),
pejorativní výrazy (např. O81: „Negermusik“, O80: „Systemzeit“, O80: „verjazzte und
verjudete“ Tanzmusik, O87: „Jazzexperten“) nebo cituje novinové články (například O83:
„Die Weintraub Syncopators, die typischen Vertreter des hysterischen Jazz, für die man kein
Ohr mehr bei uns hat, […]“, O90: „…der Swing-Musik gebührt das Verdienst, die
übertrieben robuste und krasse Tonmalerei des Jazz überwunden zu haben […]“).
V textu se také vyskytují závorky, v nichţ jsou uvedeny upřesňující či doplňující
informace (např. O83: In dieser Zeit (1932-1933), O86: Dort konnten sie (z. B. der RhythmClub und der Hot Club de France) sich jedoch infolge der politischen Lage […] atd.).

6
7

NORD, s. 123.
Tamt., s. 137.
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Řádkování v celé publikaci je poměrně těsné, coţ můţe mít za následek horší orientaci v textu
a také problém s určováním začátku a konce odstavců.
3.2.2.5.

Lexikum

Autor vyuţívá z větší části spisovné slovní zásoby a kombinuje prvky odborného stylu
s hovorovějšími výrazy, coţ odpovídá populárně naučnému charakteru textu. V knize se
objevují některé termíny z hudební vědy (O9: Modern Jazz, O9: Traditional Jazz, O9: Jazzage, O82: Swingmusik, O83: Jazzvirtuosen, O85: Hotsolistik). Najdeme zde téţ různé
sloţeniny se slovem „Musik“ (O86: Musikhaus, O86: Musik-Echo, O86: Musikfreunde, O89:
Musikrichtungen, O89: Musikbeispiele). V textu se vyskytují i tzv. Funktionsverbgefüge,
které naznačují příslušnost k vyššímu stylu (např. O9: kein Ohr mehr haben, O11: Nutzen
ziehen, O81: sich in Verbindung setzen, O81: im Wege stehen). Najdeme i řadu zkratek,
kterých autor vyuţívá zejména k označení hudebních nástrojů (například O83: cl & s, O83:
baß-s & arr, O86: tp, O86: tb). V překladu jsem se rozhodl tyto zkratky vypsat, protoţe se
výrazně odlišují od těch, které se pouţívají v češtině, čtenář by tedy mohl mít problém
s porozuměním.
Text rovněţ obsahuje velké mnoţství kompozit, které si autor zčásti vytváří sám. Tato
kompozita přispívají k ozvláštnění a aktualizaci textu, zároveň však na některých místech
ztěţují porozumění (např. O9: Tonspielereien, O80: Wochenschau-Filmaufnahmen,
O82: Caféhaus-Geigengefiedel,

O82:

Schablonenarrangements,

O82:

Schallplatten-

Studiobands, O85: Hotklarinettisten). Najdeme zde i několik idiomatických spojení, kterých
autor vyuţívá ke zpestření některých odbornějších pasáţí (např. O90: einen Rüffel bekommen
nebo O88: das weltanschauliche Geschwafel). Jelikoţ má jazz svůj původ v USA, obsahuje
kniha velké mnoţství anglicismů (O9: Jazz-age, O82: Sweet, O82: Hot, O84: Swingdrummer,
O89: Nigger-Jazz, O89: Swing-Doc atd.). Pozoruhodné je, ţe také mnoho německých
orchestrů, jazzových klubů a hudebních časopisů obsahuje ve svém názvu anglicismy
(O85: Melody Serenaders, O87: Melody Maker, O83: Weintraub Syncopators, O88: Blue
Note a další).
Ve své práci se zaměřuji především na téma jazzové hudby za dob třetí říše, text je
tedy zatíţen specifickou a dnes jiţ zastaralou slovní zásobou, převáţně z oblasti politiky.
Zajímavý pojem je kompozitum Negermusik (O: s. 81), popř. anglická sloţenina Nigger-Jazz
(O: s. 89) či Niggermusik (O: s. 81). Jedná se o pejorativní označení jazzu jakoţto černošské
hudby. Při překládání jsem musel zůstat politicky korektní, jelikoţ má tento pojem v němčině
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a v češtině lehce odlišné konotace, ale zároveň jsem musel hledat ekvivalentní výraz, který
není ochuzen o svou původní pejorativnost. Více v kapitole Lexikální rovina.
Čtenář si při čtení originálu zajisté všimne ostrého ß, které autor pouţívá dokonce
i v případech, které neodpovídají normě z roku 1996.8 Nejčastěji lze tento jev pozorovat
u modálního slovesa müssen (Dies muß, O: s. 9), spojky daß (O: s. 80), názvů skladeb Orient
Expreß a Pacific-Expreß (O: s. 84), vlastního jména Roß (O: s. 85), adjektiva bewußt
(O: s. 88), vorgefaßt (O: s. 9) nebo substantiva Bewußtsein (O: s. 89). Jak jiţ bylo zmíněno
v kapitole Médium, místo a čas, první vydání vyšlo v roce 1966, kdy norma povolovala ve
výše zmíněných případech psaní ostrého ß. Druhé vydání je sice z roku 1996, pravděpodobně
ale vyšlo ještě před reformou německého pravopisu. V překladu jsem se rozhodl ostré ß
nahradit zdvojenou souhláskou ss, aby byl text srozumitelný i pro průměrného českého
čtenáře. Podrobněji se výše zmíněným lexikálním jevům budu věnovat v kapitole Lexikální
rovina.
3.2.2.6.

Syntax

Text se vyznačuje dlouhými komplikovanými souvětími s jednou nebo několika
větami vedlejšími. Některé věty navíc obsahují vsuvky, sloveso se tak dostává na konec věty,
coţ můţe mít za následek špatnou přehlednost (např. O83: Ihre Gepflogenheiten, die,
charakterlich gesehen, wenig Erfreuliches bergen und die Abneigung gegen ihresgleichen
bestärken, haben sie beibehalten.). V některých případech jsem musel souvětí rozdělit na
kratší celky a přizpůsobit je českému AČV, které se často odlišuje od německého slovosledu.
Jelikoţ má text populárně naučný charakter, obsahuje také heslovité fráze (například O82:
Doch davon später…, O83: Zurück zu James Kok., O91: Nun, es gelang nicht.). Více
v kapitole Syntaktická rovina.

8

HENDLMEIER, W. Die Änderung der Rechtschreibung im Jahr 1996. Ein Anschlag auf die
deutsche Sprache. [online]. 2011 [citováno 2019-05-05]. dostupné z: http://www.variatiodelectat.com/16Rechtschreibaenderung_1996.pdf .
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3.3.

Metoda překladu a postup
Po podrobné analýze výchozího textu si překladatel zvolí strategii, podle níţ bude při

překladu postupovat. Literární teoretik Jiří Levý ve své publikaci Umění překladu (2012)9
rozlišuje tři fáze překladatelovy práce. V první fází musí překladatel pochopit výchozí text,
následně si vytvoří vlastní interpretaci daného díla a ve třetí fázi se jej snaţí přestylizovat.
Právě poslední fáze je pro překladatele nejnáročnější a hraje v ní velkou roli představivost,
kterou překladatel potřebuje k tomu, aby mohl celistvě chápat uměleckou skutečnost díla.
Levý rozlišuje mezi překladatelem mechanickým a tvůrčím. Překladatel tvůrčí si představí
skutečnosti, o nichţ píše, takţe např. zkoumá ideje v díle a zabývá se vztahy mezi postavami,
zatímco překladatel mechanický pouze vnímá text a překládá slova.10
Levý dále definuje dvojí normu překladu: normu reprodukční (věrnou) a normu
estetickou (volnou).11 Aby byl překlad funkční, musí překladatel najít správný poměr mezi
těmito dvěma normami. Při překladu publikace o Horsta H. Langeho jsem se snaţil drţet
normy reprodukční, jelikoţ má dílo populárně naučný charakter, na mnohých místech však
bylo nezbytné se přiklonit k normě volnosti, zejména při překladu obrazných vyjádření
a hovorových výrazů.
Kvůli rozdílnosti obou jazykových systémů je zapotřebí během překladu zvolit vhodný
překladatelský postup, s jehoţ pomocí překladatel řeší problémy vzniklé z důvodu nerovnosti
jazyků. Levý uvádí tři překladatelské postupy: překlad v pravém slova smyslu, substituci
a transkripci.12 O překladu v pravém slova smyslu lze mluvit u čistě pojmového významu, tj.
zejména při překladu odborných termínů. K substituci se překladatel uchyluje v případech,
kdy jsou prvky výchozího textu kulturně specifické nebo jsou dobově podmíněné, proto je
musí nahradit za prvky domácí. Při substituci se zpravidla ztrácí hodnota obecná, nebo
zvláštní. Překladatel se snaţí dosáhnout významové srozumitelnosti, zároveň s tím však musí
navodit představu cizího prostředí. Transkripce (přepis) se uţívá převáţně při překladu
toponym a antroponym, která v cílové kultuře ztrácejí svůj původní význam.13

9

LEVÝ, J. Umění překladu. 4., upravené vydání. Praha: Apostrof, 2012.
Tamt., s. 53
11
Tamt., s. 82–87
12
Tamt., s. 104–105
13
Tamt., s. 106–109
10
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3.4.

Překladatelské problémy a jejich řešení
Kvůli odlišnosti dvou jazykových systémů (němčiny a češtiny) vzniká na některých

místech problém, ţe čeština nemá pro daný německý výraz ekvivalent. Tento problém
nastává na lexikální, morfologické i syntaktické rovině.
3.4.1. Lexikální rovina
3.4.1.1.

„Negermusik“ a „Niggermusik“

Sloţenina Negermusik, pejorativně označující jazz jako černošskou hudbu, se v textu
vyskytuje poměrně hojně, obzvláště v kapitole Jazz v třetí říši. Za dob nacismu se tyto pojmy
často objevovaly v novinových článcích, zprávách ministerstva kultury, nebo se o nich
mluvilo v rozhlase. Stojí za zmínku, ţe sloţeniny Negermusik a Niggermusik nejsou zcela
synonymní. Je to patrné především z článku, který vyšel v německém hudebním časopise
Musik-Echo:
O81: Der Begriff ‚Negermusik‘ ist durchaus nicht klar festgestellt. […] Denn selbst
Negermusik ist häufig vollkommen melodiös, da sie oft den religiösen Gesängen
entnommen ist. Hier liegt vermutlich eine Verwechslung mit sogenannter
‚Niggermusik‘ […].
Pojem Negermusik tedy sice označoval černošskou hudbu, nesl však v sobě i některé
kladné prvky, zatímco Niggermusik označuje vyloţeně degenerativní hudbu. Proto bylo
důleţité tento fakt zohlednit při překladu a nezaměňovat dané výrazy:
P13: […] Neboť i ‚černošská hudba‘ je často dokonale melodická, protože mnohdy
přejímá prvky náboženských písní. Proto pravděpodobně dochází k zaměňování s tzv.
‚negerskou hudbou‘ […].
Sloţeninu Negermusik jsem překládal jako černošská hudba, aby byl patrný kontrast
vůči výrazu Niggermusik, pro který jsem zvolil označení „negerská hudba“14. Toto slovní
spojení je značně pejorativní, proto je nutné ho vţdy uvádět v uvozovkách, nicméně po
14

Sveen,

G. Poslední

poutník [online];

Host:

Oslo,

2016.

[citováno

2019-05-05].

https://books.google.cz/books?id=hPygCwAAQBAJ&pg=PA170&lpg=PA170&dq=negerská+hudba
&source=bl&ots=gstQ19bYvM&sig=ACfU3U1MTcQ8eHz3cjsrMTlee4HFxH71cA&hl=cs&sa=X&v
ed=2ahUKEwit6uuuxfjhAhUR26QKHVV5D_gQ6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=negerská%20
hudba&f=false/.
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konzultaci s historikem a po analýze výsledků z korpusu jsem došel k závěru, ţe je nezbytné
daný výraz v tomto kontextu pouţít, aby bylo moţné od sebe oba pojmy odlišit.
3.4.1.2.

Adjektiva „verjazzte“ a „verjudete“

V případě přídavných jmen verjazzte a verjudete jsem se rozhodl pouţít opis:
O80: Die „verjazzte und verjudete“ Tanzmusik der Systemzeit […].
P13: Taneční hudbu systémového období ovlivněnou jazzem a židovstvím […].
V korpusu jsem také našel výraz zjudaizovaná, který však má poněkud jinou konotaci,
proto jsem ho raději nepouţil. Většina výsledků z korpusu15 byla navíc ve slovenštině, kde má
výraz zjudaizovaná pravděpodobně lehce odlišný význam.
3.4.1.3.

Výrazy „Kulturpäpste“, „NS-Kulturapostel“

Ani ve slovníku ani v korpusu jsem pojem Kulturpäpste nebo NS-Kulturapostel
nenašel. Tato kompozita si tedy nejspíše vytvořil autor sám, aby text ozvláštnil. V prvním
případě jsem se rozhodl pro variantu pohlaváři z NSDAP:
O82: Eine Tatsache, die von den Kulturpäpsten der NSDAP zunächst übersehen
wurde.
P14: Tuto skutečnost pohlaváři z NSDAP nejdříve ignorovali.
Český čtenář si výraz pohlavár patrně spojí s komunistickým reţimem. Po analýze
výsledků z korpusu16 lze však konstatovat, ţe se tento pojem hojně pouţívá v souvislosti
s nacismem. Kompozitum NS-Kulturapostel jsem opsal slovním spojením nacističtí
představitelé kultury. Překlad tak sice poněkud ztrácí svou expresivitu, kterou jsem však
kompenzoval v jiných pasáţích:
O91: Diese Tätigkeiten für den Jazz (bzw. Swing) erregten, da sie ja ohne Hemmung
in der Öffentlichkeit geschahen, bald das Mißfallen einiger NS-Kulturapostel, die mit
massiven Drohungen kamen.
P22: Jazz (resp. swing) se tak bez zábran šířil mezi lidmi, což se brzy znelíbilo
některým nacistickým představitelům kultury, kteří přišli s velkými výhružkami.

15

Sketch Engine | language corpus management and query systém [online]. [citováno 2019-04-29].
Dostupné z: https://www.sketchengine.eu/
16
Tamt.
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3.4.1.4.

Hovorové výrazy

Překládaný text obsahuje několik hovorových výrazů, coţ je dáno především tím, ţe se
jedná o populárně naučnou publikaci. Autor se tak snaţí text aktualizovat a přilákat pozornost
čtenáře. Jsou to slovní spojení weltanschauliche Geschwafel a einen Rüffel bekommen. Při
překladu jsem se v češtině snaţil najít ekvivalentní výrazy, které by stylem odpovídaly
německému originálu. V prvním případě jsem se rozhodl výraz opsat následujícím způsobem:
„weltanschauliche Geschwafel der Partei.“ – O: s. 88
„V Melodie-Clubu mohl ‚árijec‘ klidně sedět vedle Žida, aniž by se zajímali
o vládnoucí ideologii“ – P: s. 19
Slovní spojení einen Rüffel bekommen jsem překládal jako byly sekýrovány. Tento
výraz je sice mírně expresivnější neţ slovní spojení v originále, v tomto kontextu však
funguje dobře. Z textu je navíc patrné, ţe se autor snaţí nějakým způsobem odlehčit sloţitou
situaci, v níţ se tehdy nacházeli mnozí jazzoví hudebníci. Z toho důvodu volí v některých
pasáţích hovorovější výrazy, kterými často zesměšňuje tehdejší reţim a vládnoucí ideologii:
„Der Jazz erschien den Staatsfunktionären viel zu unwichtig und geringfügig, so daß
eigentlich nur einige Kapellen […] einen Rüffel bekamen.“ – O: s. 90
„Jazz připadal státním činitelům tak nezávažný a malicherný, že byly ‚sekýrovány‘
vlastně jen kapely, které otevřeně hrály příliš ‚žhavou‘ hudbu.“ – P: s. 21
3.4.1.5.

Zkratky

Zkratky se vyskytují převáţně v citacích z novin a působily při překladu největší
problémy. Většina z nich totiţ souvisí s organizacemi tehdejšího politického reţimu a bez
bliţšího vysvětlení nebudou čtenářem pochopeny.
U zkratky KDF (O: s. 85) jsem se rozhodl pro explikaci a pouţil jsem výraz Kancelář
vůdce (P: s. 17). Jednalo se o organizaci NSDAP, která se zabývala stíţnostmi na stranické
představitele, ţádostmi o shovívavost a Hitlerovými osobními záleţitostmi. V roce 1945 byla
tato organizace na příkaz Spojenecké kontrolní rady zrušena a její majetek byl zabaven. 17
V dnešní době jiţ čtenář z řad laické veřejnosti tuto zkratku znát nebude, je tedy nezbytné ji
v textu vysvětlit.
17

Přispěvatelé Wikipedie, Kanzlei des Führers [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018,
Datum poslední revize 30. 08. 2018, 16:16 UTC, [citováno 2019-05-12]. Dostupné z:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanzlei_des_Führers.
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Zásadní problém představovaly zkratky W.B. a O. R. Insp. (O: s. 81) z novinového
článku

Zur

Ehrenrettung

des

Saxophones

(Záchrana

cti

saxofonu).

S největší

pravděpodobností se jedná o iniciály, které se však nevyskytují ani v předchozích ani
v následujících kapitolách. Kniha obsahuje rejstřík s abecedním seznamem hudebníků a
orchestrů, ani tam však nebyly tyto iniciály nalezeny. Po konzultaci s rodilým mluvčím, který
rovněţ nevěděl, k čemu se dané zkratky vztahují, jsem se rozhodl je v překladu vypustit,
jelikoţ pro současného čtenáře nemají ţádnou výpovědní hodnotu a text je zcela srozumitelný
i bez těchto zkratek.
V knize se téţ vyskytují zkratky hudebních nástrojů (např. O83: cl & s, O83: baß-s &
arr., O86: tb). Česká hudební věda pouţívá mírně odlišný systém zkratek hudebních nástrojů
a pojmů, proto jsem se v překladu rozhodl tyto zkratky vypsat, aby nevznikl problém
s porozuměním textu. Za pozornost stojí zkratka tb označující trombon. Tento výraz je přejatý
z angličtiny, neboť jak čeština, tak i němčina pouţívají výraz pozoun (die Posaune). Po
konzultaci s hudebním odborníkem jsem se přiklonil k názvu pozoun, jelikoţ bude známý
také laikovi, který se nepohybuje v hudební terminologii, zatímco pojem trombon je spíše
profesionalismus a pouţívá se v odborných kruzích.
3.4.1.6.

Anglicismy

Jelikoţ má jazz své kořeny v USA, obsahuje výchozí text velké mnoţství anglicismů.
Většinou jde o anglické komponenty v kompozitech označujících zpravidla hudební termíny.
Výraz Jazzfans (O: s. 10) jsem přeloţil jako jazzoví fandové (P: s. 19). V prvním případě jsem
výraz uvedl v uvozovkách, při dalším výskytu tohoto slovního spojení jsem jiţ však uvozovky
nepouţíval, jelikoţ se dle mého názoru nejedná, alespoň v této publikaci, o příznakový výraz.
Autor dále operuje se synonymními pojmy Jazzfreunde (O: s. 11) – v češtině přátelé jazzu
(P: s. 11) – Jazzliebhaber (O: s. 87), tedy milovníci jazzu (P: s. 18) a pojmem Jazzanhänger
(O: s. 90), který lze přeloţit jako přívrženci jazzu (P: s. 21).
Při překladu výrazů z hudební teorie jako Modern Jazz (O: s. 9) – moderní jazz
(P: s. 9), Traditional Jazz (O: s. 9) – tradiční jazz (P: s. 9), Hotmusik (O: s. 90) – hot hudba
(P: s. 10) nebo Jazz-age (O: s. 9) – zlatý věk jazzu (P: s. 9) – jsem vycházel z publikace Malá
encyklopedie hudby18, kde jsem tyto termíny dohledal. V Encyklopedii jazzu a moderní

18

SMOLKA, J. Malá encyklopedie hudby. Praha: Editio Supraphon, 1983. s. 284.
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populární hudby19 je pojem jazz-age označen jako jazzový věk. Tento výraz by originálu
odpovídal lépe, já jsem se však rozhodl pro označení zlatý věk jazzu, jelikoţ jedna z kapitol
nese název Das „Goldene Jazz-Zeitalter“ in Deutschland, čtenář tedy dokáţe lépe pochopit
souvislosti mezi kapitolami. Adjektivum zlatý navíc odkazuje na vrcholné období jazzové
hudby.
Kdyţ autor vyjmenovává členy orchestru Jamese Koka, uvádí u hudebníka Ericha
Schulze pojem Swingdrummer (O: s. 84). Tuto sloţeninu jsem nenašel v ţádném
z německých slovníků, jedná se tedy o nové slovo, které autor pouţívá za účelem aktualizace
textu. Výraz jsem přeloţil jako swingový bubeník (P: s. 15), jelikoţ anglicismus
Swingdrummer není v češtině běţný a čtenář by mu nemusel rozumět.
3.4.1.7.

Termíny

Jak jiţ bylo zmíněno výše, v textu se vyskytují termíny z oblasti hudební vědy. Jedním
z nich je i pojem Talmi (O: s. 9), který v tomto případě označuje nepravý jazz (P: s. 9).
V ţádné encyklopedii hudby jsem ho však nenalezl. Po delším zkoumání bylo zjištěno, ţe
výraz pochází s největší pravděpodobností z hebrejštiny a podle slovníku cizích slov označuje
nepravé zlato.20
V případě pojmů Sweet (O: s. 82, P: s. 14) a Hot (O: s. 82, P: s. 14) jsem vycházel
z Malé encyklopedie hudby:
„Hot je označení vlastností, které odlišují jazz od evropské hudby. Příznačný je
zejména způsob tvoření tónu (dirty tone), tzv. hot intonace (blue tóny) a temperamentní,
impulsívní přednes.“21
„Sweet music (svít mjúzik, angl.) – druh pop. hudby, užívající prvků evrop. orch.
a americké jazzové hudby. Zárodečnou podobou sweet music byly orch. P. Whitemana
a J. Hyltona.“22
Dalším zajímavým termínem je slovo Revival (O: s. 80). V překladu jsem zvolil
anglickou variantu comeback (P: s. 12), protoţe nejlépe odpovídá danému kontextu. Ze

19

Matzner, A.; Wasserberger, I.; Poledňák, I. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby I;
Supraphon: Praha, 1980. s. 204.
20
ABZ.cz: slovník cizích slov. [citováno 2019-05-06]. Dostupné z:
https://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/talmi.
21
Malá encyklopedie hudby, s. 256.
22
Tamt., s. 628.
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začátku jsem chtěl výraz revival pouţít analogicky v češtině, má ovšem lehce odlišný význam
a český čtenář si tento pojem spojí spíše s hudební skupinou, která interpretuje repertoár jiné
známé kapely.
3.4.2. Morfologická rovina
Při překladu vznikají problémy také na rovině morfologické. V této části uvedu jevy,
které jsou typické pro německý jazyk, avšak v češtině nejsou tolik uţívané a mohou působit
potíţe při překladu. Patří sem konstrukce se všeobecným podmětem man a pasivum.
3.4.2.1.

Pasivum

Pasivum se běţně vyskytuje v odborných textech, proto ho najdeme i v publikaci
Horsta H. Langeho. Týká se mluvnické kategorie rodu u sloves. V němčině se rozlišují dva
druhy pasiva – Vorgangspassiv (trpný rod průběhový) a Zustandspassiv (trpný rod stavový).
Vorgangspassiv se tvoří pomocí slovesa werden a příčestí minulého (Partizip II) a popisuje
probíhající děj, zatímco Zustandspassiv sestává z pomocného slovesa sein a příčestí minulého
a popisuje jiţ dokončený děj.23
Větu, kterou v příkladu uvádím, jsem převedl do činného rodu. V roli podmětu je
slovní spojení němečtí přátelé jazzu, coţ vyplývá z předchozích dvou vět.
Bald waren Kontakte mit ausländischen Jazzfreunden gefunden, und es begann ein
eifriger Plattentausch von Land zu Land. – O: s. 87
Němečtí přátelé jazzu brzy začali navazovat kontakty se zahraničními nadšenci
a horlivě si mezi sebou vyměňovali desky. – P: s. 19
3.4.2.1.

Všeobecný podmět „man“

Ve větách se všeobecným podmětem man je agens buď neznámý, nebo není
relevantní.24 Z tohoto důvodu nemá čeština pro všeobecný podmět man ekvivalent.
V následujícím případě jsem se rozhodl konstrukci s man nahradit podmětem nacisté,
jelikoţ tato skutečnost vyplývá z kontextu a věty tak na sebe logicky navazují:

23

HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2001. s. 143.
24
Tamt., s. 232
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O84: Da man nun dem gewichtigen, weltberühmten Jack Hylton nicht einfach den
Auftritt verbieten konnte und er auch kein Farbiger war, wollte man ihn wenigstens
durch die Presse „vernichten“.
P16: Jelikož významnému a světoznámému Jacku Hyltonovi nešlo jen tak zakázat
vystupovat a nebyl ani „barevný“, chtěli ho nacisté „zničit“ alespoň prostřednictvím
tisku.
3.4.3. Syntaktická rovina
Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole Syntax, text obsahuje jak krátké expresivní věty, tak
i dlouhá komplikovaná souvětí.
3.4.3.1.

Rozdělování vět

V některých případech bylo nezbytné sloţitá souvětí rozdělit, aby čtenář neměl
problém s porozuměním textu. Jedná se pravděpodobně o nejsloţitější větnou konstrukci
v knize, v níţ navíc stojí sloveso na konci věty, proto jsem toto souvětí v překladu rozdělil.
O84: James Kok verließ Deutschland im April 1935, nicht ohne – wie zum Hohn – die
besten Jazzaufnahmen seiner Karriere zu hinterlassen: die sechs Titel, die er mit
seinen Jazz-Virtuosen unter dem Eindruck des Hylton-Gastspiels, nach dem Vorbild
der Casa-Loma-Band und des Jimmie Lunceford-Orchesters im Januar und Februar
1935 aufgenommen hatte.
P16: James Kok opustil Německo v dubnu 1935 i se svými nejlepšími jazzovými
nahrávkami. S šesti tituly, které se svými jazzovými virtuosy nahrál během působení
v Německu v lednu a únoru 1935 po vzoru bandu Casa-Loma a Orchestru Jimieho
Lunceforda.
3.4.3.2.

Slovosled

Slovosled v němčině a v češtině se zásadně liší, neboť český slovosled je ovlivněn
aktuálním členěním větným (AČV), zatímco německý slovosled ovlivňují i jiné principy, a to
jádro výpovědi (Rhema), jeţ zpravidla stojí na konci věty a východisko (Thema), které
představuje jiţ známou skutečnost a nachází se obvykle na začátku věty.25
Uvádím zde příklad z prvního odstavce kapitoly Jazz v třetí říši:

25

ŠTÍCHA, František. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia, 2015. s. 170.
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O80: Daß sich inzwischen die gesamte Wirtschaftslage gebessert hatte, wurde ebenso
übersehen wie die Tatsache, daß Hitler Arbeit durch verstärkte Aufrüstung beschaffte.
P12: Zlepšování celé hospodářské situace bylo přehlíženo stejně tak jako skutečnost,
že Hitler vytvářel pracovní místa hlavně ve zbrojním průmyslu.

3.5.

Typologie posunů
V této části bakalářské práce se chci zaměřit na překladatelské posuny, k nimţ došlo

při překladu výchozího textu. Posun v překladu je výrazová změna způsobená rozdílností
jazykových systémů a vyplývá z interpretace překladatele. Typologií posunů se zabývali
především Anton Popovič26, Jiří Levý a Edita Gromová27, která vychází z Popovičovy
typologie a navazuje na ni.
3.5.1. Intelektualizace
Levý rozlišuje tři typy intelektualizace: zlogičťování textu, vykládání nedořečeného, a
formální vyjadřování syntaktických vztahů.28 Níţe uvádím několik případů, ve kterých došlo
k intelektualizaci. Kdyţ autor vyjmenovává členy Bandu Freda Fishera, zmiňuje příjmení
Warenburg. Na rozdíl od ostatních hudebníků však u něj neuvádí křestní jméno:
O86: Hier waren Solisten wie Béla Vollgraf (tp), Kurt Grienbaum, Otto Sill und
Warenburg (s) sowie der Komponist Friedrich Schröder (p) vertreten.
Na první pohled můţe čtenář nabýt dojmu, ţe křestní jméno saxofonisty Warenburga
je Otto. V rejstříku je však uveden jako Warenburg, E. Jeho celé jméno jsem v ţádné hudební
encyklopedii ani na internetu nedohledal. Hledal jsem téţ audionahrávky Bandu Freda
Fishera, avšak ani tam nebyla ţádná zmínka o Warenburgovi.29 Proto jsem se rozhodl
v překladu uvést alespoň iniciálu křestního jména:
P17: Hráli zde sólisté jako Béla Vollgraf (trubka), Kurt Grienbaum (pozoun), Otto Sill
a E. Warenburg (saxofon) nebo skladatel Friedrich Schröder (klavír).
Kdyţ se mluví o počátcích jazzových klubů v Německu, uvádí autor hudebníka
Dietricha Schulze, který působil v Královci. V překladu jsem se rozhodl postupovat

26

POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1974.
GROMOVÁ, E. Úvod do translatologie. Nitra, 2009.
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29
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instrumentálně a záměrně jsem doplnil adjektivum tehdejší, jinak by mohlo dojít
k neporozumění textu, jelikoţ i v současné době existují obce s názvem Königsberg, zde je
však myšlen dnešní Kaliningrad. Tento název však za dob nacistického Německa neexistoval,
proto jsem se přiklonil k variantě Královec.
[…] sowie später der „Swing-Doc“ Dietrich Schulz (Später Schulz-Köhn), der […]
schon vorher in Königsberg einen Hot-Club geleitet hatte. – O: s. 88
[…] nebo Dietrich Schulz (později Schulz-Köhn), přezdívaný „Swing-Doc“, který […]
v minulosti už vedl Hot-Club v tehdejším Královci. – P: s. 19
3.5.2. Substituce
Jak jiţ bylo zmíněno výše, autor si často vytváří kompozita, aby text ozvláštnil.
Dalším takovým příkladem je sloţenina Caféhaus-Geigengefiedel. Nejdříve mě napadlo
přeloţit kompozitum jako název U Vrzajících houslí, coţ by naznačovalo nelibozvučnost
tohoto hudebního ţánru a jakýsi autorův výsměch. Nakonec jsem zvolil slovní spojení
kavárenské fidlání, které lépe odpovídá danému kontextu.
Niemand konnte sich unter „volksverbundener deutscher Tanz- Musik“ so recht etwas
vorstellen, es sei denn alte Walzer- und Salonmusik nebst anspruchslosestem
Caféhaus-Geigengefiedel. – O: s. 82
Nikdo si pod pojmem „národ sjednocující německá taneční hudba“ nedokázal nic
představit, leda tak klasické valčíky a salónní hudbu nebo obyčejné kavárenské fidlání
na housle. – P: s. 14
Kdyţ Lange vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými odnoţemi jazzu, pouţívá slovní
spojení amerikanische Originale. Míní tím původní americké jazzové orchestry, proto jsem
výraz Originale v překladu nahradil právě slovem orchestry ve spojení s adjektivem původní,
aby čtenář nebyl zmatený.
O10: Ein Vergleich mit amerikanischen Originalen ist absurd.
P10: Srovnávat je s původními americkými orchestry je absurdní.
3.5.3. Lokalizace
Úvod kapitoly Jazz v Třetí říši obsahuje stručné shrnutí tehdejší politické situace
v Německu, která měla na vývoj jazzu bezprostřední vliv. Je zde řeč o nástupu nacismu po
40

roce 1933 a jmenování Adolfa Hitlera do funkce říšského kancléře. V souvislosti s tím píše
autor o německém národě. Výchozí text však adjektivum německý neobsahuje, neboť je určen
německému čtenáři a jde o presupozici. Já jsem se však na tomto místě rozhodl pro lokalizaci:
Ein großer Teil des Volkes glaubte an die Phrasen von der „nationalen Erhebung“
und der „Auferstehung“ […]. – O: s. 80
Velká

část

německého

národa

věřila

v prázdná

slova

o

„národním

povstání“ a „vzkříšení“ […]. – P: s. 12
Lokalizovat jsem musel také v následujícím případě, kdy je řeč o německých
jazzových nadšencích. Větu jsem nejdříve převedl do aktiva a poté jsem přidal adjektivum
německý, aby se český čtenář mohl v textu lépe orientovat.
Bald waren Kontakte mit ausländischen Jazzfreunden gefunden, und es begann ein
eifriger Plattentausch von Land zu Land. – O: s. 87
Němečtí přátelé jazzu brzy začali navazovat kontakty se zahraničními nadšenci
a horlivě si mezi sebou vyměňovali desky. – P: s. 19
3.5.4. Explikace
Explikací se do překladu dostávají informace, které originál neobsahuje. Tento posun
můţe způsobit to, ţe v překladu budou vysvětleny informace, jeţ autor v originále záměrně
skrývá.30 Explikace se můţe projevovat také ve formě intelektualizace.
Překlad Langeho publikace bylo nezbytné na některých místech doplnit o vnitřní
vysvětlivky. Většinou se jednalo o názvy koncertních síní, kaváren, časopisů, jazzových
klubů, kin, městských čtvrtí či hudebních skladeb. Dále to byly pojmy a názvy organizací
spojené s tehdejším reţimem nebo hudební terminologie, v níţ by se český čtenář nemusel
pohybovat, proto jsem se dané termíny rozhodl za pomoci příruček o jazzové hudbě
v překladu vysvětlit.
Za pojem Talmi (O: s. 9), o němţ jsem se jiţ zmínil v kapitole Termíny, jsem dodal
vysvětlivku v závorce: Pravý jazz se mísí s tzv. „talmi“ (nepravý) […] (P: s. 9), protoţe po
konzultaci s odborníkem v oblasti dějin hudby bylo zjištěno, ţe se výraz v českém prostředí
v daném kontextu nepouţívá, je tedy nutné jej objasnit.

30

POPOVIČ, s. 200.

41

Dále autor píše o vývoji jazzu a důleţitosti vzniků tanečních orchestrů. V závorce
uvádí období, ve kterém tyto orchestry vznikaly. V překladu jsem se rozhodl doplnit údaj
minulého století, aby byl text srozumitelnější. Autor vychází z toho, ţe většina čtenářů dokáţe
jazz správně chronologicky zařadit, je však třeba brát ohled také na mladší generaci, které toto
období jiţ není příliš známé:
Dies muß hier betont werden, um die Notwendigkeit der Nennung von Tanzorchestern
(vor allem der zwanziger und dreißiger Jahre) zu erklären, […] – O: s. 9.
Tento fakt zde musím zmínit, aby bylo možné objasnit důležitost vzniku tanečních
orchestrů (především dvacátých a třicátých let minulého století), […] – P: s. 9.
Explikace jsem se dopustil i v případě mnohých reálií, kde bylo nezbytné některé
názvy koncertních síní, časopisů, kaváren atd. objasnit pomocí vnitřních vysvětlivek (např.
O81: Das Musik-Echo – P13: Německý hudební časopis Musik-Echo, O83: im Moka-Efti –
P15: v tanečním sále Moka-Efti, O83: im Atlantis – P15: v kavárně Atlantis, O84: im Haus
Vaterland – P15: v koncertním sále Haus Vaterland, O89: der Hitler-Jugend –
P20: organizací Hitlerjugend, O90: im Berliner Delphi-Palast – P22: v berlínském kině
Delphi-Palast atd.).
Bliţší vysvětlení vyţadovaly také pojmy související s nacistickým reţimem,
především z oblasti politiky. Pojem gauleiter nalezneme i ve starších českých textech, někde
dokonce přepsaný foneticky jako gaulajter, současný čtenář však tento pojem nejspíše nebude
znát, proto jsem v překladu vloţil do věty vnitřní vysvětlivku nacističtí hejtmani:
Galt dies vor allem für Berlin und Hamburg, so ging man in der Provinz schon
bedeutend strenger vor, was teilweise an den zuständigen „Gauleitern“ lag. –
O: s. 86.
Co fungovalo v Berlíně a v Hamburku, bylo na venkově již značně přísnější, za což
částečně mohli odpovědní „gauleiteři“, tedy nacističtí hejtmani. – P: s. 17.
Další často pouţívaný pojem za dob nacismu je Systemzeit. V německé příručce
Duden jsem nalezl definici „Zeit des parlamentarischen Systems während der Weimarer
Republik“.31 Tento pojem jsem musel dovysvětlit, jelikoţ současný čtenář si pod německým
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pojmem Systemzeit nebo analogickým spojením systémový čas představí spíše počítačový
program. Z toho důvodu jsem daný výraz překládal jako systémové období:
Die „verjazzte und verjudete“ Tanzmusik der sogenannten „Systemzeit“, […] –
O: s. 80
Taneční hudbu tzv. „systémového období“ (pejorativní označení Výmarské republiky)
ovlivněnou jazzem a židovstvím, […] – P: s. 12
Explikovat jsem musel také v případě názvu skladby Fliegender Hamburger
(O: s. 84), který jsem přeloţil jako Létající Hamburčan (P: s. 16) a uvedl v závorce za
původním názvem. Čtenář, jenţ se vyzná v klasické hudbě a má alespoň základní znalost
němčiny, by mohl mít námitky proti tomuto překladu, neboť pravděpodobně zná operu
německého skladatele Richarda Wagnera Der fliegende Holländer (česky Bludný Holanďan),
a tudíţ by i zde očekával překlad adjektiva fliegender jako bludný. Po delší rešerši bylo
zjištěno, ţe má název Fliegender Hamburger symbolizovat stejnojmenný vysokorychlostní
vlak, který od roku 1933 spojoval Berlín a Hamburk.32 V českých textech je tento vlak
uváděn pod názvem Létající Hamburčan. V původním textu je navíc tato souvislost patrná
z předchozí věty, kde se mluví o tzv. Eisenbahnthemen (ţelezniční témata), dále pak
o skladbě Orient-Expreß a Pacific-Expreß, které mají rovněţ symbolizovat názvy vlaků.

32

Přispěvatelé Wikipedie, Létající Hamburčan [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018,
Datum poslední revize 30. 08. 2018, 16:16 UTC, [citováno 2019-05-12]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9taj%C3%ADc%C3%AD_Hambur%C4%8Dan
&oldid=16383591.
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4. ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol
z knihy Jazz in Deutschland: Die deutsche Jazzchronik bis 1960 německého autora Horsta H.
Langeho a následně sepsat odborný komentář k tomuto překladu.
Nejvíce překladatelských problémů vzniklo na úrovni lexika. Je to způsobeno
převáţně tím, ţe se jedná o starší publikaci, která navíc pojednává o období třetí říše, je tedy
zatíţena slovní zásobou, která je dnes jiţ povaţována za archaickou a musela být v překladu
ekvivalentně nahrazena. Autor také uţívá velké mnoţství vlastních kompozit a některé
hudební termíny, které bylo nezbytné konzultovat s odborníky daného oboru, aby bylo moţné
vytvořit funkční překlad.
Překlad mi výrazně ulehčily různé encyklopedie hudby, v nichţ jsem nalezl téměř
všechny odborné termíny, které se ve výchozím textu vyskytují.
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