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Poděkování
Děkujeme, Bože, že jsi nám dal nádherný dar hudby – dar melodie a rytmu, dar, který dokáže rozechvívat skryté struny lidského
nitra. Děkujeme ti, že jsi nám dal také dar řeči – schopnost vyjadřovat se slovy a také mnoha dalšími způsoby zrcadlit alespoň
trochu to, jaký jsi – že ty sám jsi Slovem.
Dvě upozornění na úvod
1. V této příručce uvádíme spoustu příkladů z reálných písní,
často jako ukázky konkrétních textařských chyb. Prosíme, neberte
to zle! Všech autorů i jejich tvorby si vážíme a nechceme je nijak
snižovat. Pokud jsme něco dílčího vytkli zrovna vašemu textu,
nemyslíme to vůbec osobně a je možné (ba pravděpodobné), že
poskládat píseň do takového celku, jak jste ji napsali vy, by se nám
nepodařilo. Rozhodli jsme se jít touto cestou, protože vnímáme
jako užitečné ilustrovat jednotlivé problémy na písních, které jsou
všeobecně známé, takže si je čtenář rovnou v hlavě spojí i s melodií a snadno pochopí, o čem je řeč.
2. Když popisujeme, jak by se dalo něco vyřešit lépe, nechápejte to prosím (alespoň ve většině případů) jako návod, jak máte
konkrétní píseň napříště zpívat. Naším cílem není předělávat
„staré klasiky“ a nutit ostatní, aby si zvykali na nové verze. Návrhy řešení uvádíme proto, abyste mohli odpozorovat principy,
které můžete použít ve vlastních skladbách.

Úvod:
Povolání vedoucího chval

P

ovolání či hlavní úkol vedoucího chval by jistě různí vedoucí vyjádřili různými slovy. Více méně bychom se ale asi
shodli, že při chválách jde jednoduše o to, oslavit Boha,
vzdát mu chválu, děkovat mu, velebit ho.
A pokud člověk nechválí Boha pouze sám ve své komůrce, ale
vede chvály na shromáždění, pak je jeho úkolem pokusit se k oslavování a chválení Boha pomoct navíc i lidem, kteří na bohoslužby
přišli – tedy aby Boha velebilo co nejvíc přítomných.
K naplnění tohoto cíle by při chválách mělo sloužit všechno.
Jednotlivé složky chval bychom mohli načrtnout takto:
chvály
 vnitřek

postoj srdce

vyjádření hudbou
 vnějšek
tělem
obsah textů
ústy
jazyk textů (slova a formulace)
		
spojení jazyka s hudbou
K Boží slávě mají přispívat všechny výše zmíněné oblasti. Postoj
srdce záleží na každém osobně – není recept, jak na nitro někoho
druhého působit. U oblastí, které se týkají vnějšku, už ale vedoucí
mají velký vliv. Pokud mají vnější projevy také přispívat k Boží
slávě, je samozřejmé, že je chceme vykonávat nejen upřímně, ale
i kvalitně.

6

Úvod: Povolání vedoucího chval

V

prvé řadě proto, že psaní písní, resp. chvalozpěvů, je
služba Bohu. A Bůh je hoden nejvyšší chvály, zaslouží
si dostat to nejlepší, co mu můžeme dát. To by mělo být
naší nejsilnější motivací k tomu, abychom v tom, co děláme, rostli
a abychom to dělali co nejlépe.
Důležitým důvodem pro kvalitu také je, že písně slouží církvi,
Ježíšově milované nevěstě. I zde je ale motivací náš vztah s Bohem, protože všechno, co děláme, máme dělat „jako Pánu“
(Ko 3,15). Zároveň svou tvorbou nastavujeme laťku i pro ostatní
křesťanské autory. Je smutné, pokud někteří dnešní autoři tvoří
s podvědomým pocitem, že ve světské konkurenci (pod objektivní, nezaujatou kritikou) by jejich dílko pohořelo, ale „v církvi to
stačí“. Naopak pokud někdo v církvi dělá něco opravdu dobře, je
to pro ostatní povzbuzením, aby se také zlepšovali.
Třetím důvodem je, že všechno, co děláme, je také svědectvím
pro lidi kolem nás, i pro ty nevěřící. Vztah s Bohem je pro ně těžko
pochopitelný a uchopitelný, ale můžou vidět jeho projevy v tom,
jak žijeme a co děláme. Pokud Bohu skládáme písně o dvou akordech, které jsou plné omšelých frází, jednoduchých rýmů a textařských chyb, popř. je zpíváme falešně a za doprovodu rozladěné
kytary, co to lidem ze světa říká o Bohu, o jeho velikosti a o naší
lásce k němu?
Poznámka: Ve vztahu ke kvalitě hrozí křesťanským umělcům dva
extrémy. Jeden je vyjádřen postojem „Bůh se dívá k srdci, hlavní je
upřímnost, na kvalitě nezáleží.“ Chybnost tohoto postoje jsme snad
již dostatečně ukázali, a ostatně i v Bibli se píše „dobře hrajte s radostným křikem“ (Ž 33,3). Druhým extrémem je „čekání na dokonalost“, tedy přístup, který lze popsat slovy „Raději nic dělat nebudu, protože by to nebylo dokonalé“. Problém tohoto přístupu je,
že umění (od slova „umět“) je potřeba trénovat – je to něco, co se
člověk musí z velké části také učit. Je potřeba věci zkoušet, občas
narazit na slepou uličku a dál se cvičit, aby se z člověka postupně
stal umělec, tedy „ten, kdo něco umí“.
Každého otce, i toho nebeského, potěší, když pro něj jeho dítě např.
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Proč je důležitá kvalita

nakreslí obrázek. Udělá mu to radost, i když nejde o výtvor hodný
Národní galerie – zvláště pokud je dítě předškolního věku. Chybou
by ovšem bylo, kdyby patnáctileté dítě kreslilo stejně jako v době, kdy
chodilo do školky, s odůvodněním, že jeho otci to tak stačí a důležité
je, že obrázek je přece z lásky. Nezdravý vztah k otci nebo k sobě by
ale signalizovalo i to, kdyby dítě jakéhokoli věku odmítalo tatínkovi
cokoli nakreslit, dokud jeho tvorba nebude dosahovat kvalit Michelangela, Moneta či Picassa.
Pokud jde o hudební kvalitu chval, zdá se nám, že v současnosti
v české církvi roste a lidé ji považují za důležitou. Z toho máme radost. Určitou změnu bychom si ale přáli v tom, abychom kvalitu hledali i v oblasti textů – v tom, jakým jazykem jsou písně psány. Proto
tuto příručku věnujeme právě této problematice.
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P

roč vlastně na obsahu písní tolik záleží? Textař (resp. básník či umělec obecně) má v něčem podobnou roli jako
prorok. Jeden kazatel trefně říká, že každá chvála je prorocká, protože ukazuje na to, jaký je Bůh. Ale nejen to: Podobně
jako prorok by i skladatel písní měl ostatním mimo jiné nově
a aktualizovaně formulovat „staré pravdy“, zjevovat Boží srdce,
ukazovat to, co jiní nevidí. Posláním básníka je přinést něco, co
přesahuje běžné vnímání, zachytit „jiskry zjevení“ padající z nebe
a rozdmýchat z nich plamen básně či písně, která v posluchači rozezní struny duše. Pokud básník/textař svůj úkol nesplní, jiskra
zapadne, zhasne a přijde nazmar.
Z jiného úhlu pohledu lze říct, že autor křesťanských písní má
pro církev také úlohu učitele. Známý britský vedoucí chval Matt
Redman k tomu řekl: „Spousta lidí se dnes teologii učí z písní.“
Je pravda, že písně si lidé zapamatují mnohem snáz než kázání,
takže věrouku jednotlivých křesťanů i celé církve skutečně ovlivňují. Z toho plyne pro textaře velká zodpovědnost, aby jejich písně
byly správné i věroučně.
PŘ Í K L A DY:
 Typickým příkladem teologického zmatení je bridge v českém
překladu písně „Blessed Be Your Name“ (Ať požehnán je Bůh)
od Matta Redmana: „Ty dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství“.
Těžko by se nám asi říkalo totéž jinými slovy, tedy že by Bůh sám
dával nejen naše vítězství, ale i náš pád – že by Bůh určoval,
kdy padneme. V anglickém originálu navíc tahle myšlenka také
není. Je tedy lepší nevést shromáždění k tomu, aby zpívalo, že
Bůh je nechá padnout, ale radši zpívat refrén v pozměněné podobě, která je i bližší angličtině: „Ty můžeš dát i vzít, ty můžeš
dát i vzít…“
 Jeden český autor napsal píseň o tom, že chce vyběhnout
schody do nebe a dojít tam až do chrámu. Z Bible ale víme, že
v nebi chrám není/nebude. Autor poté, co byl na tuto skutečnost
upozorněn, text upravil.
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 Poměrně známý omyl je např. v písni „Vzdej dík“ (Give
Thanks), kde je text „Tak věř, když jsi slabý, sílu máš...“. Jde ale
o citaci z Joele 4,10; z kontextu je zřejmé, že to není zrovna povzbudivý text – jde o Boží vyhlášení soudu nad národy.
 Před časem jsme také slyšeli text „Vzdej Bohu chválu a spásu“.
Pokud je o vzdávání chvály Bohu, je to jasné, ale jak se Bohu
vzdává spása?
 V písni „Král slávy“ (King of Glory) začíná druhá sloka:
„Kdo andělů je králem?“, odpověď je pak v refrénu: „Má jméno
Ježíš“. Někdy se ale zpívá: „Kdo z andělů je králem?“ Jenomže
to by znamenalo, že Ježíš patří mezi anděly.

I z uvedených příkladů je zřejmé, že teologické chyby v textech
písní vznikají spíše bezděčně, nedopatřením. Když člověk nad
textem nové písně přemýšlí a snaží se, aby se verše skutečně rýmovaly, může se snadno stát, že mu unikne něco v obsahu. Je
proto velmi dobré své výtvory konzultovat s dalšími autory písní
nebo i s kazateli apod. Můžou vás upozornit na něco, čeho jste si
sami ani nevšimli.
Specifickým případem je situace, kdy má člověk v písni formulaci, která odráží teologii jeho společenství či církve, ale nejde
o učení obecně sdílené křesťany jiných proudů, popř. by tato slova
mohla být pro věřící z jiných církví kontroverzní či pohoršující.
I když je autor přesvědčen o správnosti svého věroučného názoru,
je dobré se takovým prvkům vyhnout, aby píseň mohla sloužit
celé Kristově církvi a aby působila pokoj, ne rozdělení.
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Č

asto se zdůrazňuje, že hlavním předpokladem, aby se člověk stal dobrým umělcem, je talent. Tomu se zde věnovat
nebudeme, protože míru svého obdarování člověk nemůže
ovlivnit. Talent je špatně měřitelná veličina a spíše lze poznat, pokud ho člověk vůbec nemá, než zda ho má průměrně či nadprůměrně. Jsme navíc přesvědčeni o tom, že i ten, kdo není v dané
oblasti mimořádně obdarovaný, může občas vytvořit dobré umělecké dílo, pokud si s ním dá práci a pokud umí „řemeslo“ (o tom
více v kapitole „Propojení textu s hudbou aneb Deklamační zásady“). Naopak i velmi obdarovaní lidé můžou svou hřivnu zcela
zakopat, když ji nepoužívají a nevěnují čas a úsilí jejímu rozvíjení.
Začněme tedy předpoklady duchovními: Z Bible víme, že naše
slova (ať už mluvená či zpívaná) mají moc. Naše ústa mohou být
zdrojem života a poznání, ale mohou také přinášet zkázu. Takových
výroků je v Písmu opravdu hodně, některé z nich najdeme třeba
v 10. kapitole knihy Přísloví (verše 6, 11–14, 18–21, 31–32). Zda
naše slova ponesou ovoce dobré, nebo zlé, je určeno tím, kdo jsme,
resp. jací jsme. Chceme-li tedy svou tvorbou přinášet požehnání,
v prvé řadě usilujme o to, abychom rostli do Kristovy podoby, aby
náš charakter byl proměňován mocí Ducha svatého, abychom milovali (a poslouchali) Boha a abychom byli co nejpodobnější Kristu.
Samozřejmě také záleží na tom, čím svou duši plníme, protože jak
řekl Pán Ježíš, „čím srdce přetéká, to ústa mluví“ (Mt 12,34–35).
Důležitá je i motivace, tedy otázka, co je naším pohonem při
tvoření. Dejme si pozor, aby jím nebyla snaha ukázat se, vytáhnout se před ostatními. Dobrou motivací je touha oslavit Boha
a být požehnáním pro ostatní věřící.
Další předpoklady jsou duševní, resp. dovednostní. Dobrým
textařem se stane spíše ten, kdo bude (resp. minimálně se bude
snažit)
– umět dobře česky (ovládat „materiál“, s nímž pracuje),
– rozumět různým vyjadřovacím možnostem (tj. umět odlišit,
co je umělecký text a čím se vyznačuje) a znát a umět používat
básnické prostředky,
14

Jak se stát dobrým textařem

– vědět, co je potřeba, aby dobře fungovalo propojení jazyka
s hudbou.
V dalším textu jednotlivé oblasti probereme podrobněji.
A ještě jedna praktická rada: Učme se od těch, kdo jsou dál než
my. Čtěme kvalitní poezii: Jednak biblickou (nejen Žalmy, Píseň
Šalomounovu a Kazatele /ovšem v dobrém překladu/, ale poetické
jsou i některé pasáže z Izajáše a dalších knih), jednak křesťanskou
(básně Marie Rafajové, Aloise Volkmana, Martina Šimka, Jana
Zahradníčka, Bohuslava Reynka aj.), jednak světskou (např. Jana
Skácela, Viktora Dyka, Jiřího Wolkera…). Studujme také texty
zahraničních chval i českých nekřesťanských písní (například
od Zdeňka Svěráka nebo Marka Ebena se budeme mít ohledně
textařiny vždycky co učit). Všude můžeme sledovat, jak autoři
pracují s jazykem, jakou má báseň či píseň strukturu a kompozici,
jak se text rozvíjí a graduje, zda a jak je vyjádřena nějaká pointa...
To nám může pomoct, abychom se posunuli dál.
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A

by člověk mohl hrát na nějaký nástroj, musí se to pilně
učit. Na rozdíl od toho česky mluvíme všichni a nejpozději od konce základní školy máme většinou pocit, že už
se to učit nepotřebujeme. Přestože česky samozřejmě umíme,
pravdou je, že často děláme chyby. A teď není řeč o nespisovnejch
koncovkách a lidovym jazyku, ale o chybách, které se jako chyby
ani netváří.
Přirovnáme to k hudbě: Někdo může zpívat čistě, ale stále
tomu ještě něco může chybět. Někdo jiný zazpívá totéž, také čistě,
ale navíc jeho hlas může mít příjemnou barvu a může z něj být
slyšet cit.
Stejně tak může být text písně teoreticky správně, ale přesto
v něm něco chybí. Konkrétní příklady si uvedeme za chvíli.
Další přirovnání: Když je v písni – např. ve zpěvníku či v promítaném textu – jazyková chyba (a naneštěstí se to stává), člověk
citlivý na češtinu to může vnímat podobně, jako hudebně nadaného člověka ruší falešný zpěv. Zkrátka je to trochu nepříjemné.
A pokud je chyba přímo součástí toho, jak je píseň složena, člověk
citlivý na češtinu slyší tento „falešný tón“ pokaždé, když se dotyčná věta opakuje.
Uvádíme několik oblastí, kde se chybuje asi nejčastěji:
Zvratná zájmena
Když to v češtině dává smysl, má se použít zvratné zájmeno (svůj).
Konkrétně se má použít v takovém případě, kdy věc (osoba…),
u které přivlastňovací zájmeno je, patří podmětu té věty. Na to je
zvláště potřeba dávat pozor u překladů z angličtiny, protože v angličtině fungují zvratná zájmena úplně jinak.
PŘÍKLAD:
 V písni „Nyní pokloňme se před Králem“ jsme „my“ podmětem slovesa „klekněme“ a zároveň se „nám“ jako podmětu „přivlastňuje“ Stvořitel, takže místo „klekněme před naším Stvoři17
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telem“ by mělo být: „klekněme před svým Stvořitelem“ (ano, to
nejde do rytmu, ale autor by se měl zamýšlet, jak to formulovat
jinak; tady by šlo třeba: „klekněme před trůnem Stvořitele“,
nebo „klekněme si před svým Stvořitelem“).
 V písni „Vše, co mám“ od skupiny Jedním srdcem je text „Toužím ... být vždy po tvém boku v každém kroku mém“ – zde by
jednoznačně mělo být „svém“.

Vztažné zájmeno „jenž“
V písních se občas hodí ušetřit slabiku a místo běžného vztažného zájmena „který“ použít sice trochu knižní, ale jednoslabičné
„jenž“. Je však potřeba dát pozor na to, že tvar „jenž“ je správně
pouze v mužském rodě a v jednotném čísle. V ženském rodě je
nutné použít v prvním pádě „jež“, v množném čísle „již“ atp.
Když chce člověk toto zájmeno použít, je asi nejjistější se podívat do tabulky – třeba sem: https://cs.wiktionary.org/wiki/jenž
(nebo se někoho zeptat).
PŘ Í K L A DY:
 V písni „Tohle je láska tvá“ je věta „kdo vládne láskou, jež
má tu sílu“. Slovo „jež“ se vztahuje ke slovu „láska“, které je
rodu ženského – text písně je zde tedy správně. Někdy ale člověk
od mikrofonu přesto v tomto místě zaslechne tvar „jenž“, který
tam nepatří a nedává smysl).
 V refrénu téže písně najdeme frázi „sláva Králi, jejž hrob nemohl snést“. To znamená, že hrob nedokázal snést (resp. udržet) pohřbeného Krále. Pokud by někdo zpíval „sláva Králi, jenž
hrob nemohl snést“, znamenalo by to, že zabitý Král nemohl
snést svůj hrob – což je nesmysl. (Píseň zde má tedy opět správný
tvar.)
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Vyšinutí z vazby
Často píseň vnímáme jako celek. A ani si neuvědomíme, že v ní
některá slova vlastně nejsou k žádnému jinému slovu připojená.
To by se moc dít nemělo.
PŘÍKLAD:
 V písni „Pane, tys mě potěšil“ se zpívá: „... chválou mě přioděls, pozdvihl z popela, olejem veselí namísto smutku.“ Slova
„olejem veselí“ se vlastně na nic nevážou. Nejspíše se zdá, že je
tam vynechané „pomazal“. A s mírnou úpravou by to tam šlo
i doplnit – třeba: „... chválou mě přioděls, pozdvihl z popela, dal
olej veselí namísto smutku.“

Spojení dvou odlišných vazeb (zeugma)
Někdy jsou k sobě slova připojená jinak, než jak to je normálně.
Třeba se k určitému slovesu váže správně jiný pád. Nelze např.
říct „Zpíváme ti a chválíme“, protože sloveso „chválíme“ se pojí
se čtvrtým pádem (tedy „chválíme tě“), nikoli se třetím jako „zpíváme“. Věta by musela znít „Zpíváme ti a chválíme tě“.
PŘÍKLAD:
 V písni „Můj Bůh je můj štít“ se zpívá: „... je mou písní, já
vím, on mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí.“ Sloveso „vysvobodí“ u sebe nemá předmět – neříká se přímo, koho Bůh vysvobodí, ale je jasné, že vysvobodí mě – předtím se totiž zpívá
„on mi odpoví“. Jenomže ke slovesu „vysvobodí“ samozřejmě
nepatří tvar „mi“, ale „mě“. Víme, že jde o překlad, což je složitější disciplína (překladatel musí ctít původní melodii, kterou
sám nenapsal – viz níže), ale pokud by šlo o původní píseň, bylo
by správné uvést odpovídající tvar: „On mi odpoví a mocí svého
jména mě vysvobodí.“
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Jiné
Případy chyb uvedené výše nejsou vyčerpávající – bylo by toho určitě víc. Samozřejmě ne všechno, co zní zvláštně, je chyba – poetické texty opravdu často znějí zvláštně a je to dobře. Ale nesmíme
se ve všem vymlouvat na básnické vyjádření. Vždycky je lepší text
s někým zkonzultovat – třeba bude mít dobré nápady.
Odbočka: CHYBY V PSANÝCH TEXTECH
Leckdy se může stát, že člověk udělá chybu v zapsání textu, i když
formulace jsou správné. Třeba člověk zapomene napsat nebo naopak přidá nějakou čárku, zamění s/z, i/y apod. To sice neruší při
zpěvu písně, ale ve zpěvníku či při promítání to může někoho tahat za oči a bránit mu soustředit se na Boha. Pokud se ve sboru
najde nějaký schopnější a ke spolupráci ochotný „češtinář“ (a aspoň jeden je asi ve většině společenství), zkuste ho poprosit, jestli
by texty písní nezkorigoval. Stačí, když chyby vychytá jednou –
a pak už to bude navždy správně. J
Velká písmena
Je v pořádku psát velká písmena u různých Božích jmen a titulů.
Vyjadřuje se tím úcta k Bohu a jeho jedinečnost. Třeba: „... králů
Král nádherný, Boží syn vzkříšený.“ U slova „Král“ může být
velké písmeno, protože je tím králem myšlen Bůh. (Psát ale velké
písmeno u slova „králů“ by samozřejmě nedávalo smysl.) Naopak
u přídavných jmen, i když se vztahují na Boha (s výjimkou slov
„Boží“, „Pánův“, resp. archaického „Páně“), je správné velká
písmena nepsat (takže „... Nádherný, Boží syn Vzkříšený“ by byla
chyba).
Velká písmena u zájmen
Často se v textech písní píšou s velkým písmenem i zájmena označující Boha. Zde je dobré rozlišit dvě kategorie: První skupinou
jsou slova „Vy, Váš...“ a „Ty, Tvůj...“, která lze v některých případech psát s velkým písmenem. Např. příručka Jak zacházet s ná20
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boženskými výrazy (Academia, 2004) uvádí: „Píšeme ,s Vámi‘ (při
vykání a v plurálu) jako zdvořilostní zvyklost v textech dopisového
charakteru a obvykle i v reklamním textu apod., ,s vámi‘ jako běžný
tvar zájmena.“ Rozhodně jsme pro to, abychom Boha uctívali, jak
jen můžeme, ale v písních (což není dopis ani reklama) si zrovna
myslíme, že velké písmeno u zájmena není potřeba. Že velké písmeno Bohu na velikosti nepřidá. Všimněte si také, že ani v Bibli
(přesněji řečeno: v žádném z českých překladů), např. v Žalmech,
kde je přímo oslovován Bůh, se ve slovech „Ty“ a „Tvůj“ velké „T“
nepíše. Máme tedy za to, že je lepší tato slova psát s malým písmenem i v promítaných textech a ve zpěvnících. (Na druhou stranu
se ale psaní „Ty“ a „Tvůj“ v písních nepovažuje za zásadní chybu.)
Druhou kategorií jsou nepřízvučné zájmenné tvary (tzv. příklonky) typu „ho, mu, jej“. Zde už je velké písmeno nesprávné.
Boha malým písmenem o jeho slávu určitě nepřipravíme – a když
člověk orientující se na text vidí tato slůvka, kde je první písmeno
velké, je to dost nezvyklé a může ho to při chválách rušit v soustředění na Boha samotného.
A ještě poslední citát z příručky Jak zacházet s náboženskými
výrazy: „Mějme na paměti, že velké písmeno je signál specifického
pojetí. Hodnota tohoto signálu inflačním nadužíváním klesá. Navíc se text zbytečně zatěžuje, protože čtenář se zdržuje úvahami,
proč bylo velké písmeno zvoleno. ... I v oblasti církví a náboženství
doporučujeme setrvat u malých písmen všude, kde až dosud vyhovovala vyjadřovacím potřebám.“
PŘ Í K L A DY:
 V písni „Oslav ho nebe...“ by se rozhodně mělo psát „ho“
s malým písmenem.
 Další doporučené psaní: „Hospodine, králů Králi, nepomine
sláva tvá.“
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Čárky
„Nikdy nekončící milost, nezná strach a zklamání...“ Za slovem
„milost“ je sice pomlka, tak to člověka láká k napsání čárky, ale čárkou se v češtině mají oddělovat věty – tj. skupiny slov, ve kterých je
sloveso v přísudku (ne infinitiv). (To je dost zjednodušené, ale aspoň
zhruba.) A protože ve slovním spojení „nikdy nekončící milost“ přísudek není, tak se tato slova od zbytku věty čárkou oddělovat nemjí.
Čárkami se naopak vždy odděluje oslovení, a to z obou
stran (např.: Tobě, Králi, chválu vzdávám; Tobě, Pane, dík;
Chválíme tě, jediný a mocný Bože, za tvou dobrotu).
Zde opět dávejme pozor při překladu z angličtiny – v ní se
čárky píšou dost jinak než v češtině. Na mnoha místech, kde
v angličtině čárka je, v češtině být nemá a naopak.
Apostrof
Apostrof vypadá takhle: ’ (ve Windows se píše kombinací kláves
Alt+0146, v MacOS option+J). V češtině se používá jen pro (hovorové) zkracování konce slova, třeba: Řek’ (místo „řekl“), leh’
(místo „lehl“). Když chceme slovo „jsi“ zkrátit na hlásku „s“,
apostrof se nepoužívá: „Z kříže byls do hrobu dán...“ (ne „byl’s“).
Nežli
Slovo „nežli“ se píše dohromady, bez spojovníku (to jest krátké
čárky) uprostřed. Tedy ne „než-li“. (A totéž platí pro „jestli“.)
Anglický zápis (transkripce)
Zvláště u písní přeložených hrozí, že některá slova, která se „nepřekládají“ (jména, citoslovce atp.), zůstanou zapsána v anglické,
nepočeštěné formě.
Například anglické citoslovce „oh“ by se mělo přepisovat jako
„ó“, protože „oh“ by Čech četl jako „och“, což zní jako povzdech.
Podobné je to s výrazy, které mají původ např. v hebrejštině –
v českém textu by měl být použit český přepis (haleluja, hosana,
šalom, Ješua), a ne anglický (hallelujah, hosanna, shalom, Jeshua).
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Z

kuste si porovnat následující dva texty:
A: „1. května, zhruba 21 hodin. Z borovic bylo slyšet hrdličku.“
B: Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“
Dalo by se říct, že varianta A vyjadřuje zhruba totéž jako
první verše Máchova Máje (varianta B). Rozdíl je ovšem
ve formě vyjádření. Zatímco první verze přináší pouze suchou
informaci, tu druhou vnímáme jako krásnou. Karel Čapek napsal, že smyslem básnického umění je „vracet jazyku výrazovou svěžest a obsahovou plnost“. O to bychom se měli pokoušet
i při psaní písní.
Čím se vyznačuje umělecký text? Hlavně tím, že kromě suché
informace zachycuje a přenáší také určitou emoci, náladu. Umělecký text má více vrstev, vzbuzuje různé asociace, mluví i mezi
řádky.
Básník by měl usilovat o to, aby vyjádřil myšlenku nově, neobvykle, nalézat nečekaná spojení slov a myšlenek. Nepišme tedy
znovu „staré písně“. Hledejme nové obrazy, nová slovní spojení,
nové způsoby, jak věci sdělit. (Samozřejmě v mezích pravidel češtiny a vnitřní logiky věcí.)
Nepoužívejme nadbytečně fráze, které už byly dříve jinými
mnohokrát použity (světlo mých očí; přirovnání Boha/Boží lásky/
Božího pokoje k řece, vlně oceánu...) a tam, kde to jde, zkusme
věci vyjádřit jinak. Pokud máme v nějakém verši ještě volné
místo, raději ho nevyplňujme často používanými „křesťanskými
slovy“ (spása, chvála, vyvyšovat...) a zbytečnými náboženskými
přívlastky (hluboké pokání, nejvyšší chvála). Zkusme se nesmiřovat s omšelými rýmy (můj/tvůj; jásáme/hlásáme; stromů/domů;
král/dál/stál; kříž/blíž/výš/víš/smíš; hřích/smích...). Zároveň ale
platí, že cílem při skládání chvalozpěvů nemá být zaujmout novým, překvapivým obratem, nýbrž vzdát chválu Bohu. Kdyby píseň byla plná neotřelých slovních spojení a myšlenek, avšak byla
by mělká a o Bohu nic moc neříkala, bude jako „dunící kov nebo
24
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zvučící zvon“. Rozhodně zde nevoláme po prázdné lyrice. I jednoduchý text může mít sílu.
Udržme v každé písni pouze jednu hlavní myšlenku (a tu klidně
rozviňme); nesnažme se v jedné skladbě semlít vše „od Adama
po Zjevení“ – chvalozpěv, vyznání i žalozpěv. (To neznamená,
že by písně měly být krátké. Když má píseň slok více, než je dnes
obvyklé, může se v tom skrývat také určitá část jejího bohatství –
zvláště pokud přináší určitou myšlenkovou hloubku.)
Nasaďme si vysokou laťku a buďme k sobě krutí. Nespokojujme se s druhou jakostí. Škrtejme, přepisujme, upravujme.
Nedávejme píseň z ruky, dokud nemáme pocit, že jsme vytvořili
to nejlepší, co bylo v našich silách. Nakonec ale znovu připomínáme: Cílem těchto nároků není od tvorby odrazovat. Stále platí,
co jsme psali v úryvku o kvalitě – postoj „radši nic nedělat, abych
nic nezkazil“ Boha příliš neoslaví. Naším cílem je povzbudit k poctivé snaze.
PŘ Í K L A DY:
 Skvělou ukázkou „nového popsání staré pravdy“ je píseň
„East to West“ od skupiny Casting Crowns: „Jak daleko je východ od západu? Od jedné zjizvené dlaně k druhé.“ – Text odkazuje k Ž 103,12 („Jak daleko je východ od západu, tak od nás
Hospodin vzdálil naše přestoupení.“) a propojuje ho s Ježíšovou
obětí na kříži.
 Originální obrat najdeme v písni Rona Kenolyho: „Vím, že
hrob je prázdný, protože moje srdce je plné.“
 Skupina River např. zpívá o tom, že „jediné jizvy v nebi budou
jizvy v Ježíšových rukou“.
 Zajímavý obraz přináší i tato píseň Petra Ziky: „Přijď jako
mlha do všech koutů mé duše, přijď a padni na mě se svojí láskou.“
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Stylistické prostředky
Nejde ale jen o neotřelé obraty a obrazy. Umělecký text se vyznačuje také specifickou formou a může se v něm objevit spousta
různých stylistických prostředků. Není na škodu je znát, hodí se
vědět, co je to metrum a rytmus verše, co jsou tropy (metafora, synekdocha, synestézie, hyperbola atd.) a básnické figury (anafora,
epanastrofa, gradace, paralelismus aj.), a umět tyto prostředky
používat. Zde v příručce není prostor se této problematice věnovat
podrobněji, nicméně si ji můžete nastudovat odjinud – doporučujeme např. Malý poetický slovník od Josefa Bruknera, pro vážnější
zájemce Poetiku od Josefa Hrabáka, kterou lze nalézt i ve formátu
PDF na internetu, popř. Úvod do teorie verše od téhož autora. Leccos lze dohledat i na wikipedii.
Zde jen letmo naťukneme dvě dílčí témata:
Za rým se obvykle považuje, když se na konci veršů opakují
alespoň tři hlásky. Jako rým tedy není pociťována např. dvojice
„holčička/lopatka“, protože tam jsou stejné pouze dvě poslední
hlásky. Naopak za rým lze považovat dvojici „medvěd/opět“ –
sice tam jsou různá písmena, ale obě slova končí stejnou trojicí
(vyslovovaných) hlásek „-jet“.
Za slabé se považují rýmy gramatické, tedy takové, které
vznikají jen díky stejné koncovce (jásáme/tleskáme), popř. rýmy
vzniklé jen díky zdrobňování (holčička/babička). Těm se raději
zkusme vyhnout. Naopak za silné jsou považovány rýmy takové, kde dvojici tvoří slova různých slovních druhů (alejí/naleji/
později) a rýmy zasahující až do kořene slov, těm se říká štěpné
(Pilou sadař dořeší / prořezání ořeší). Takové je naopak dobré
hledat a používat.
POZNÁMK A:
Písňové texty mají ovšem tu výhodu, že se nemusí vždycky
dokonale rýmovat a posluchač z toho nemusí mít pocit, že písni
něco schází. Někdy je dobrým řešením i tzv. asonance – tedy
26
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„rým“ tvořený pouze stejnými samohláskami (např. „prázdnými
větami / řešit tvé obavy“ nebo „miloval ryby, chtěl žít jen s nimi“)
a existují i oblíbené písně, které se nerýmují vůbec, a přesto znějí
velmi krásně a „básnicky“ (např.: Tak přijď jako mlha / do všech
koutů mé duše / tak přijď a padni na mě / se svojí láskou – kapela Jiný rytmus: „Skála, na které stojím“). Zde je ovšem umělecké vyznění textu dáno jinými prostředky.

Metrum je rytmus básně. Tvoří ho pravidelné rozložení přízvuků
ve verši. Pro češtinu platí, že přízvuk je vždy na první slabice slova
(kromě případu s předložkou, viz o kousek níže). Obvykle se
ve verších střídá přízvučná slabika a jedna nebo dvě nepřízvučné.
Jedné takové skupině přízvučné slabiky s určitým počtem nepřízvučných se říká stopa. Pokud se opakuje stopa, ve které je přízvučná slabika s jednou nepřízvučnou, říká se jí trochej (trochejem jsou tedy vlastně všechna dvojslabičná slova: hora, slunce,
píseň), pokud se opakuje stopa, v níž je přízvučná slabika následovaná dvěma nepřízvučnými, říká se jí daktyl (daktylská jsou
tedy vlastně všechna trojslabičná slova: veliký, poledne, obvykle;
ale i třeba spojení: říká se, do háje, je to tak).
Např. verš „Naše kočka mourovatá“ je tvořena čtyřmi trocheji
(dvouslabičnými stopami), verš „chceš-li si na něco pořádně posvítit“ je tvořen čtyřmi daktyly. Kdo by se chtěl o metru dozvědět
víc, tomu opět pomůže například výše zmíněná Poetika od Josefa
Hrabáka.
Důležité je vědět, že stopy, které se rýmují (tedy úplně poslední
stopy v rýmujících se verších), musejí mít stejný počet slabik.
Ve verši o mourovaté kočce nelze vytvořit rýmující se verš „má tři
malá koťata“ (dva trocheje a daktyl), ale šlo by třeba „smetanu
slíže natotata“ (daktyl a tři trocheje) – trochej se vždy má rýmovat s trochejem, daktyl s daktylem.
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P

okud se báseň (resp. budoucí písňový text) spojí s hudbou,
můžou se tyto dva umělecké prvky navzájem dobře podpořit a společně vytvořit působivý celek (nutným předpokladem samozřejmě je, aby emoce textu a hudby byly v souladu).
Autor písní by tedy měl nejen ovládat formu a prostředky poetiky, ale také vědět, jaká jsou pravidla pro psaní písňových textů,
což je vlastně specifický básnický podobor. V češtině je spojení
slov s melodií znatelně komplikovanější než třeba v angličtině,
protože náš jazyk je výrazně přízvučný a také mnohem víc pracuje
s délkou hlásek. To znamená, že je potřeba dodržovat tzv. deklamační zásady:
1. Soulad přízvuků
Při psaní písňových textů je nutno pamatovat na to, že čeština má
výrazný přirozený rytmus. Ten musí být v souladu s rytmem hudebním. Pokud by se rytmus textu dostal do konfliktu s rytmem
hudby, dopadne to vždy tak, že hudba „zvítězí“ a čeština trpí. Problém je to mj. i proto, že přízvuk na první slabice nám pomáhá
rozeznat hranice slov, a tedy rozumět, „o čem je řeč“ (viz příklady
níže).
Jak bylo řečeno výše, v češtině je hlavní přízvuk na první slabice slova, a je-li slovo troj- a víceslabičné, může být vedlejší přízvuk také na každé další liché slabice. Čím je ale slovo delší, jsou
důrazy slabší (kategorie). Slabika, na níž je přirozený důraz, by
měla zaznít zároveň s přízvukem v hudbě (na „těžkou dobu“ – obvykle jde o první dobu v taktu, popř. první a třetí dobu v 4/4 taktu).
Zásadní chybou je druhá slabika slova na těžké době! Zkuste
si při psaní/zpívání nové písně např. klepat do rytmu nohou nebo
tleskat, snadno tak nesprávný přízvuk odhalíte.
PŘ Í K L A DY:
 V písni „Můj Bůh je můj štít“ je verš „spěchám do stínu křídel tvých“. V písni „Tam k výšinám“ jistě nepřeslechnete „stačí
29

Propojení textu s hudbou

jen věřit...“; a nejspíš znáte i slova „... kde zahlédnu tvoji tvář“
v písni „Veď mě z vnějších nádvoří“...
 V písni „Já mám tě rád, tobě náležím“ se zpívá: „... teď
já sám, Bůh je přítel můj“. Fráze nedává úplně smysl: Jsem sám,
nebo je Bůh můj přítel? Záhadu řeší až pohled do zpěvníku:
V textu není „já sám“, ale „jásám“.
Předložky se slovem rytmicky tvoří jeden celek, tedy např. spojení „do školy“ se chová jako jedno slovo „doškoly“ s přízvukem na předložce. (To znamená, že slabika „-ly“ je třetí slabikou
v tříslabičném „slově“, a proto může být na přízvučnou dobu.)
Tohoto faktu lze při psaní či překládání písní občas využít, abyste
získali potřebnou slabiku navíc do rýmující se stopy. (Na rozdíl od běžné poezie se ale v písních důraz na první slabiku slova
po předložce leckdy nepovažuje za výraznější problém.)
PŘÍKLAD:
V písni „Otče můj drahý“ je v refrénu „Buď vůle tvá na nebi, buď
vůle tvá na zemi“ s důrazy na předložkách „na“ (a na poslední,
„třetí“ slabice) – přesně tak, jak to má být.
Další výjimkou je legato (v notách se zapisuje jako oblouček
v rámci jednoho taktu) – dlouhá slabika natažená na dva tóny.
V takovém případě se např. slovo „chvá-a-la“ chová jako tříslabičné (a slabika „-la“ se tedy může zpívat na přízvučnou dobu:
chvá-a-la).
PŘÍKLAD:
 Tento prvek se opakovaně vyskytuje v prvních verších písně
„Chválím Tebe, Králi“ od Lydie Votrubcové.
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U víceslabičných slov je potřeba dávat pozor i na to, kde je rozdělí
taktová čára. Nejenže by na první dobu neměla připadnout druhá
slabika (což jsme si už vysvětlili), ale ani třetí slabika ve čtyř(a více)slabičném slově. Třetí slabika má totiž přízvuk jen vedlejší, a pokud ho dáme na těžkou dobu, začne být stejně výrazný
jako hlavní přízvuk první slabiky (popř. ještě výraznější, je-li první
slabika slova na méně těžké době) a slovo se zvukově rozpadne
na dvě. Na to je potřeba dát zvláště pozor v případech, kdy nově
vzniklá „slova“ dávají smysl (jiný, než jste si přáli) nebo se jiným
slovům podobají. Např. slovo „požehnaný“ by pak neznalý posluchač mohl vnímat jako „Bože hnaný“, „hlas volající“ se promění
v „hlas vola jící“... (Pokud by někdo napsal a s hudbou nešikovně
spojil verš „S láskou osla-víme Spasi-tele“, dostal by do písně
nechtě skoro celou betlémskou stáj J.) V mnoha případech je
tedy lepší třetí slabiku „posunout“ před taktovou čáru a na těžkou
dobu umístit až slabiku čtvrtou (nebo kteroukoli další). Obecné
pravidlo říká, že před taktovou čárou by měla být větší část slova
než za ní.
Z výše napsaného je zřejmé, že z hlediska textování je to jednodušší s krátkými slovy. Pokud byste (teoreticky) napsali píseň ze
samých jednoslabičných slov, snadno se vyhnete důrazu na druhou slabiku J. Ani to ale není univerzální klíč k úspěchu. Zaprvé
totiž právě víceslabičná slova často dodávají písním na zajímavosti a neotřelosti a zadruhé v češtině existují jednoslabičná slova,
která jsou přirozeně nepřízvučná a která tvoří jeden rytmický
celek se slovy předcházejícími nebo následujícími (rytmicky se
k nim „přilepují“), tzv. příklonky a předklonky – mi, si, ho, tě
apod.
PŘÍKLAD:
 V písni „Králi, milost nám dej“ je verš „... skláníme se, vzýváme jméno tvé“, kde vidíme tři chyby v důrazu za sebou.
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2. Soulad délek
Délka slabik by měla odpovídat délce not v melodii. Krátké slabiky mají vyjít na krátké tóny, dlouhé na dlouhé, aby slova zněla
přirozeně jako v běžné řeči. Pamatujte, že i délka slabiky je v češtině nositelem významu. Chybou je zvláště natahování krátkých
slabik (např. „Pá-ne náš“). Pokud je možné se tomu vyhnout, rozhodně zvolme jiné řešení.
PŘÍKLAD:
Píseň „Bó-ží bé-ranku, jen tó-bě pá-tří čest“ je typickou ukázkou
této chyby.

Zajímavým případem je tzv. časoměrná délka (přesněji řečeno
„poziční délka z časoměrného hlediska“ J): Slabika, ve které
za krátkou samohláskou následuje skupina několika souhlásek
(i kdyby nebyly ve stejném slově), je pociťována jako delší a je tedy
možné jí poskytnout trochu delší notu. Někdy je to přímo vhodné –
a to za tím účelem, aby zpívající stihli shluk souhlásek vyslovit
(např. „sem k nám, Duchem svým, jdem s chválou); popř. může
delší nota následovat po shluku souhlásek.
Také záleží na konkrétní slabice. Pokud za krátkou samohláskou následuje souhláska J/L/M/N, může na takovou slabiku opět
vycházet delší nota, aniž by to tahalo za uši. Tedy například slovo
„dej“ nebo „sem“ by klidně mohlo být na dlouhé době, i když je
přísně vzato krátké.
3. Frázování
Při zhudebňování textů je dobré mít na paměti, že jedna fráze hudební by měla nést frázi větnou, resp. nějaký logický celek. Chybou je textovou frázi nedokončit a pokračovat v načaté myšlence
po pomlce. I zde platí, že v písni má vše znít stejně přirozeně jako
při běžné řeči.
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PŘ Í K L A DY:
 Z tohoto hlediska není zrovna šťastně složená tato píseň:
„Spáso má / Králi mého srdce, štíte můj, / Ochránce, nádherné
/ je v tvém domě být.“ Spojuje totiž nesouvisející slova „Ochránce
nádherné“ a odděluje slovo „nádherné“ od zbytku fráze, ke které
logicky patří.
 Naopak příkladem skvěle nafrázované písně je „Králů Král
nádherný“.
 Píseň „Otče můj drahý“ sice v první části trošku rozděluje
frázi „svaté / je jméno tvé“, ale druhá část skladby („Buď vůle
tvá na nebi...“) je nafrázovaná výborně.
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Specifika překladu
Překládání písní je specializované odvětví textařiny. Při překladu
se tolik neuplatní ona básnická složka tvorby (zajímavé metafory
a myšlenky už vymyslel původní autor, na překladateli je, aby je co
nejvěrněji předal českým uživatelům), zato je nutné výborně ovládat „řemeslo“. Překladatel má totiž zúžený manévrovací prostor –
hraje na hřišti, které vykolíkoval někdo jiný. Měl by nejen zachovat původní smysl textu, ale také neměnit melodii1 ani frázování
(a to včetně délek a počtu slabik). Překladatel nemůže s cizí písní
(textem ani melodií) zacházet, jak se mu zlíbí – musí si být vědom
toho, že jde o cizí dílo a on pouze slouží autorovi skladby a církvi,
tj. českým křesťanům; obě tyto strany má mít v úctě a svou prací
jim tuto úctu prokazovat. (Pokud tedy někdo není dobrý „řemeslník“, nejlépe úctu autorovi písně i písni samotné prokáže tím,
že když se mu překlad nedaří, tak ho nechá v šuplíku a nebude ho
nikde zpívat J.)
Asi není nutné zdůrazňovat, že je důležité rozumět originálnímu znění, a to opravdu dobře – umět např. rozpoznat, kdy jde
o citát z Bible (a přeložit text pokud možno slovy, která mají čeští
křesťané „zažitá“ z českých Biblí) nebo neupadnout do překladatelských pastí (např. „to know by heart“ neznamená „znát srdcem“, ale „znát zpaměti“; „heart of worship“ není „srdce chvály“,
ale „jádro chválení“, tedy „to, co je na chválách nejdůležitější“
atp.).
Také je potřeba vědět, že něco se v češtině vyjadřují jinými
slovními spojeními než v angličtině. Ta třeba používá víc přivlastňovacích zájmen. Když je v češtině jasné, komu dotyčná věc patří, je lepší přivlastňovací zájmeno nepoužít. Např. fráze „lift up
your voice“ se nejenže nepřekládá „pozvedněte váš hlas“, ale ani
„pozvedněte svůj hlas“ – v češtině stačí říct „pozvedněte hlas“.
1 Autorský zákon, §11, odst. 3: Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména
právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla… – Tedy pokud
autor svolí ke změně melodie písně, je to v pořádku, pokud ovšem překladatel jeho
svolení nemá, neměl by změny melodie dělat.
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Zájmeno „svůj“ zde není potřeba – je jasné, že každý pozvedá svůj
hlas, ne cizí.
Větu „you open my eyes to see“ nepřekládáme „otvíráš mé oči
k vidění“, ale „otvíráš mi oči, abych viděl“.
Frázi „It’s you I am looking for“ (apod.) bývá dobré do češtiny
také nepřevádět doslova – většinou nikoli „Jsi to ty, koho hledám“, ale raději „hledám právě tebe“.
Věty typu „It’s all about you“ nelze do češtiny převádět mechanicky „Je to všechno o tobě“ (tato vazba se dnes sice v češtině postupně zabydluje, ale mnoha Čechům jde stále proti srsti); lépe je
použít opis: „Jde hlavně o tebe“, „To nejdůležitější jsi ty“ atp.
Podobných příkladů by bylo možné uvést mnoho. Když si člověk při překladu není jistý, není žádnou ostudou se přeptat někoho, o kom si myslím, že anglicky umí lépe.
Na co při překladu myslet
Jaká hlediska je tedy dobré mít při překládání na paměti? Nejdůležitějším a zcela neoddiskutovatelným požadavkem (jakýmsi
superpravidlem) je nutnost zachovat ducha písně – respektovat
autorský záměr. Pokud původní verze vyjadřuje radost z Kristova
vítězství, nemůže český překlad rozjímat o Božích hlubinách. Pokud je anglický text modlitbou, která oslovuje Boha (ve 2. osobě),
nemůže být česká verze vyznáním o Bohu (ve 3. osobě) atp.
Kromě tohoto „pravidla č. 0“ pamatujte na další čtyři (přičemž
první dvě už jsme zmínili):
1) Zachování melodie (stejný počet i délky slabik)
2) Deklamační zásady (důrazy na těžké doby, dlouhé slabiky
na dlouhé tóny atd. – viz výše). Překladatel tedy musí hledat slova,
která svými délkami a důrazy do již dané melodie zapadnou.
To vůbec nemusí být snadné, zvláště když překladatel nemůže
rozhodovat o obsahu písně, ale musí mít na paměti další hledisko:
3) Co nejpřesněji vystihnout význam originálního textu.
Nepíšeme „co nejdoslovněji“, protože doslovnost bývá nezřídka
nepřítelem prvních dvou hledisek. Pokud zachováme autorovu
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myšlenku, je lepší píseň přeložit trochu volněji, ale pro češtinu
přirozeně (tak, aby netahala za uši). Určitě je to lepší než ji přeložit doslova, ale s tím, že si „přisypete“ pár slabik a změníte krátké
slabiky na dlouhé či naopak. Někdy jde o těžkou práci na mnoho
týdnů i měsíců, než člověk najde správná slova, která vyjádří to,
co chtěl říct původní autor, a která zároveň neublíží melodické
lince, frázování, ale ani češtině. Podobně jako je v sudoku nutné
pro každé jednotlivé okénko najít číslo, které zapadá na své místo
v daném řádku i sloupci i malém čtverci, překladatel musí pracovat souběžně s různými hledisky (mnohdy protichůdnými) a hledat uspokojivé řešení.
PŘ Í K L A DY:
 Dobrá možnost byla zvolena při překladu písně „I Trust in
You“: Tato klíčová fráze (doslova: „důvěřuji ti“, „věřím ti“ nebo
„doufám v tebe“) je přeložena „jdu s důvěrou“. Kromě toho
třeba už v prvním řádku jsou slova „My times are in your hands“
(doslova: Mé časy jsou ve tvých rukou) hezky převedena na „Mou
cestu v rukou máš“. Z příkladu je zjevné, že cestou k úspěchu
není urputná doslovnost, ale vystižení myšlenky, byť trochu volněji, při zachování českých textařských pravidel.

4) Poslední hledisko je tak trochu bonusové, ale dobrý překladatel myslí i na ně: Písně, stejně jako jakákoli jiná poezie, se
vyznačují tím, že je důležitý nejen jejich obsah, ale také forma.
Kvalitní překlad by měl zprostředkovat co nejvíce „vrstev“
z původního díla, třeba rýmovou strukturu (tedy to, jestli je
v písni použit např. rým sdružený nebo obkročný), opakování
stejných slov na začátku veršů či na začátku jednotlivých slok,
příznakovost slov (použití archaismů, slangu, biblické narážky
či citace) atp.
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PŘ Í K L A DY:
 Anglický refrén písně „I Could Sing of Your Love Forever“
opakuje stále stejnou frázi, některé české verze ale mají v repeticích odlišný text. Z tohoto hlediska je lepší překlad Lenky
Spurné (který je také oficiální, autorizovaný): „Navždy o lásce
tvé chci zpívat“.

Samozřejmě ne vždy je možné vytvořit překlad, který je ze všech
hledisek dokonalý, ale je dobré se nevzdávat a hledat co nejlepší
řešení. Pokud musíme z některého hlediska slevit, je lepší v nouzi
udělat kompromis v méně důležitých aspektech (formální struktura a básnické prostředky či doslovnost) než v aspektech zásadních (zachování melodie a deklamační zásady). Obecně platí, že
čím méně kompromisů, tím lepší překlad.
Vůbec nejlepší překlady jsou takové, u nichž běžný posluchač
či uživatel vůbec nepozná, že byly původně složeny v jiném jazyce. Takové písně přirozeně plynou, jejich slova přesně zapadají
do melodie a je radost je zpívat.
PŘ Í K L A DY:
 Skvělý je překlad písně „Nádherný“ (angl. „Lovely Lord“),
která má kromě refrénu dokonce tři sloky – a všechny znějí, jako
by je složil Čech.
 Dalšími příklady jsou třeba „Ty sám, ty jsi důvod“ (You Are
the Reason), „S každým trápením“ (Praise to the Lord), nebo
„Sláva, náš Pán je živ“ (Behold, He Is Alive).

Jak postupovat
A nakonec pár rad pro ty, kdo se nenechali předchozím textem
odradit a stále by rádi nějaký chvalozpěv přeložili.
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1. Než se pustíte do práce, zkuste si zjistit, zda už píseň nepřeložil (nebo nepřekládá) někdo jiný – např. na YouTube či Googlu,
popř. kontaktujte PPP.
2. Dále musíte skladbu dokonale znát (a je-li to možné, zjistěte si i to, jaký je za ní příběh). Doporučujeme vám každopádně
sehnat si notový zápis. To vám mj. pomůže pochopit autorův záměr, co se týče melodie a frázování. Řídit se jen podle nahrávky
může být zrádné. Interpreti si občas melodii trochu přizpůsobí
a někdy i malá změna (např. natažení slabiky či posunutí důrazu)
může výsledný překlad docela podstatně ovlivnit.
Pokud nemáte kamaráda v zámoří, který by vám noty sehnal
(např. naskenoval z nějakého zpěvníku), obvykle je možné je
na internetu za malý peníz koupit, třeba na worshiptogether.com
nebo weareworship.com. Tyto stránky je také užitečné pravidelně
sledovat – každý týden tam jsou nějaké nové písně ke stažení
zdarma ve formátu PDF. (Když si „lajknete“ jejich facebook, připomenou se vám tyto stránky samy, popř. můžete odebírat upozornění na nové písně e-mailem). Když si člověk tyto noty průběžně ukládá, časem si vytvoří archiv, v němž pak může ledacos
dohledat. (Popř. kontaktujte Pohodovou poradenskou partu, pár
set notových zápisů už máme J.)
3. Pokud se vám podaří prokličkovat minovým polem překladatelských a textařských pravidel a píseň dotáhnout do finální
podoby, chápeme, že budete nadšení a budete ji chtít hned naučit
co nejvíc lidí. Zkuste ale tomuto pokušení odolat, píseň nějakou
dobu nehrajte ve sboru ani nevyvěšujte na YouTube a překlad
nejdřív zkonzultujte s nějakým zkušeným překladatelem (nebo
s PPP). Možná v něm odhalí něco, co jste přehlédli, nebo navrhne
lepší variantu překladu některého místa. Ostatně, když necháte
píseň odležet, možná vás samotné s odstupem pár dní či týdnů
napadne, co se ještě dá udělat lépe.
4. Aby bylo vše košer i z hlediska copyrightu, je potřeba také
překlad, než ho začnete používat (neřku-li nahrávat), poslat
ke schválení držitelům autorských práv (tzv. autorizace). Tuto
39

Překládání – sudoku pro zkušené textaře

službu mnoho let zprostředkovávalo vydavatelství Rosa, které
také vydávalo zpěvníky Ty jsi důvod. V době, kdy píšeme tuto
příručku, se už Rosa touto činností nezabývá. V případě potřeby
proto prosím kontaktujte PPP (situaci sledujeme – možná mezitím tuto činnost převezme někdo jiný, na koho bychom vás mohli
nasměrovat; popř. vám můžeme rámcově poradit, jak postupovat
individuálně).
5. Tenhle bod už je trochu navíc, ale využíváme tento prostor,
abychom se na vás obrátili s ještě jednou prosbou: Pokud jste
také vedoucí chval, používejte prosím autorizované překlady, ideálně ty ze zpěvníků Ty jsi důvod. To, že je překlad autorizovaný
a že prošel fází konzultací, redakcí a autorizací, samozřejmě není
automatickou zárukou jeho dokonalosti – a i ve zpěvnících Ty jsi
důvod najdeme skladby, ke kterým máme dílčí výhrady – ale je
to přece jen určitá garance kvality. Přispívejte prosím k jednotě
české církve i tím, že nebudete členy svého společenství učit nějakou jinou verzi již přeložené písně. (Např. i proto, že když pak
přijedou na nějakou konferenci, měli by možná problém se přidat
ke společnému zpěvu.) Máte-li s některým autorizovaným překladem opravdu problém nebo se vám nelíbí, raději prosím tuto
píseň vůbec veřejně nehrajte. Na světě je spousta jiných hezkých
chvalozpěvů, které můžete použít J.
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Záver

Když se přibližně před sto lety ptali legendárního britského horolezce George Malloryho, proč se pokouší vylézt na Mount Everest (tehdy ještě nedobytý), odpověděl jednoduše: „Because it’s
there“ (tato věta se obvykle překládá „Protože tam je“, ale správnější překlad je „Protože existuje“). Možná se vám zdá, že napsat
dobrou píseň je podobně těžký a vzdálený cíl. V této příručce jsme
vám navíc ukázali, že není dobré na Everest lézt bez potřebného
vybavení a tréninku. Nechtěli jsme vás tím ale rozhodně od expedic za dobrými chvalozpěvy odradit. Naopak, rádi bychom přispěli k tomu, aby co nejvíce autorů a překladatelů došlo až na vrchol této pomyslné hory.
Pokud vnímáte, že jste pro psaní písní aspoň trochu obdarovaní a je to oblast, pro kterou vám hoří srdce, chceme vás povzbudit: Pusťte se do toho. Vylezte nejdřív na Říp, pak na Sněžku, pak
na Gerlachovský štít… a nakonec se vydejte třeba i do Himálaje.
Rádi se jako Pohodová poradenská parta občas pokusíme přitlouct vám skobu nebo vás zespodu jistit.
Cílem této příručky a vůbec veškeré činnosti Pohodové poradenské party je totiž pomáhat na svět písním, které budou kvalitní a pěkné nejen hudebně, ale i jazykově. Uvědomujeme si, že
je vždycky snazší ukazovat na nedostatky než něco vytvořit. Proto
vám nabízíme pomoc a budeme rádi, když nám napíšete. Víc hlav
víc ví. (Nebo, jak říká biblická kniha Přísloví, „v množství rádců je
záchrana“.) Pokud nám nějaký svůj text pošlete, naším cílem nebude mu vytknout co nejvíc chyb, ale kdybychom si v něm všimli
nějakého nedostatku, napíšeme vám to a případně se i zamyslíme
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nad jiným řešením tak, aby smysl vaší písně zůstal zachován.
Protože to bude vaše písnička, budete mít samozřejmě poslední
slovo. Jestli naše podněty přijmete nebo ne, je jen na vás.
Těšíme se na spolupráci s vámi i na mnoho krásných nových
českých chvalozpěvů k Boží oslavě!
Kontakt na PPP:
Tomáš Coufal: coufal.t@gmail.com
Šimon Dittrich: simondittrich248@gmail.com
Johanka Ondráčková: johana.ondrackova@gmail.com
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O autorech:
Mgr. Tomáš Coufal vystudoval českou filologii a žurnalistiku.
Je šéfredaktorem časopisu Život víry a autorem či spoluautorem
několika desítek překladů současných světových chvalozpěvů
(např. Můj Králi, má spáso; Znovu hledím na kříž; Veď mě stále
blíž). Hrál v několika hudebních skupinách, v současnosti se občas podílí na vedení chval v KS Praha, regionu Palmovka.
Mgr. Šimon Dittrich vystudoval klasickou filologii (latinu
a starořečtinu). Pracuje jako učitel latiny na vysoké škole a mimo
to překládá do češtiny anglické křesťanské knihy. V minulosti také
vyučoval překladatelský seminář.
Mgr. Johana Ondráčková vystudovala anglický jazyk a literaturu a hudební výchovu. Od roku 2010 se podílí na organizaci Vitamínové bomby (konference pro služebníky ve chvalách
a křesťanské umělce), kde vyučovala mj. o psaní písní. V roce
2013 provedla rozsáhlý průzkum ohledně situace chval a hudby
na bohoslužbách v ČR. V současné době se podílí na vedení a koordinaci chval v KS Praha – regionu Sever, a je zapojená ve vzdělávacím programu hudba v církvi na Evangelikálním teologickém
semináři.
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ZÁKLADY ZÁSAD TVORBY PÍSŇOVÉHO TEXTU
vypracoval Ivan Růžička

Zásady textování vycházejí z vlastností jazyka, ve kterém se text realizuje.
Český jazyk je výrazně přízvučný.
Přízvuky se tedy musí dodržet i ve vztahu k melodii, rytmu a frázování.

DEKLAMAČNÍ ZÁSADY
Zásada č. 1: Tam, kde je ve slovu (slovním obratu) přízvuk při hovoru, musí být též přízvuk
(těžká doba) v hudbě.
Ukázka přízvuků v jednotlivých taktech:

Princip zásady č. 1:

První slabika musí být na těžké době – např. při 4/4 taktu na 1. či 3.
době – nebo třetí slabika na těžké době.

Zásadní chyba:

druhá slabika na těžké době

SPRÁVNĚ

CHYBNĚ

1.

Výjimky:

4.

a) Legato se počítá jako slabika
(např. sláva jako tříslabičné slovo)
4.
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1.

b)

1.

Předložka se sčítá se slovem
– přízvuk na předložce
3.

4.

1.

Zásada č. 2:
Princip:
Zásadní chyba:

Text musí kopírovat délku not.
Na dlouhou notu dlouhá slabika, na krátkou krátká.
natahování krátkých slabik
SPRÁVNĚ

CHYBNĚ

INTERPUNKČNÍ ZÁSADY
Zásada č. 3:
Princip:
Zásadní chyba:

Při víceslabičném slově musí být do taktové čáry více slabik daného slova,
než za ní.
Čtyřslabičné slovo nedělit v půlce, u pěti- a víceslabičného (lichý počet
slabik) dát větší počet slabik před taktovou čáru než za ni.
rozdělení čtyřslabičného slova na dvě poloviny
SPRÁVNĚ
3. 4.

Zásada č. 4:
Princip:
Zásadní chyba:

1.

3. 4.

1.

Nenatahovat slovo z dlouhých slabik, pokud vznikne jiný význam.
Natažením dvouslabičného slova dojde k jiné myšlence (zmatení)!
rozdělené samostatné slabiky vytvoří dvě slova
SPRÁVNĚ

Zásada č. 5:
Princip:
Zásadní chyba:

CHYBNĚ

CHYBNĚ

V rámci jedné hudební fráze musí odeznít i celá jedna fráze textová.
Nelze textovou frázi nedokončit a později pokračovat.
nedokončený verš

OBECNÝ ZÁVĚR: Vše se musí zpívat tak přirozeně, jako bychom to normálně řekli.
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