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Anotace 

 

Diplomová práce zpracovává maghrebskou frankofonnì literaturu, jejì vývoj, hlavnì 

představitele a specifické rysy. Dále se věnuje recepci této literatury ve Francii a v České 

republice. Dalšì část patřì nejznámějšìmu představiteli této literatury, marockému spisovateli 

Taharu Ben Jellounovi a jeho dìlu, včetně jeho recepce jak ve Francii, tak v ČR. Poslednì, 

praktická část, se zabývá Ben Jellounovým románem Posvátná noc. Rozbor se věnuje 

předevšìm charakteristickým rysům originálu a komentuje způsob jejich převodu do češtiny. 

 

The subject of this thesis is the Maghribian francophone literature, its development, major 

representatives and characteristic features. Furthemore, the reception of the Maghribian 

literature is mapped, both in France and in the Czech Republic. In the second part of this 

thesis we focus on the best-known representative of the Maghribian francophone literature, 

the Moroccan writer Tahar Ben Jelloun and his work, including its reception both in France 

and in the Czech Republic. The last part of this thesis is devoted to Ben Jelloun’s novel The 

Sacred Night. The analysis focuses on whether and how the distinctive features of the original 

are rendered in the translation. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá maghrebskou, tj. marockou, alţìrskou a tuniskou, 

frankofonnì literaturou. Cìlem našì práce je předevšìm zjistit, jaké rysy jsou pro tuto literaturu 

charakteristické a jakým způsobem s nimi pracujì překladatelé. Tuto problematiku budeme 

blìţe analyzovat předevšìm na dìle Tahara Ben Jellouna, konkrétně na románu Posvátná noc, 

který byl přeloţen i do češtiny. 

V prvnì části práce nejprve nastìnìme historický vývoj zemì Maghrebu, s důrazem na 

jeho koloniálnì historii a na dopady, které na region měl a doposud má vliv francouzské 

kultury, coţ nám umoţnì lépe pochopit specifické rysy této literatury. Stručněji se budeme 

věnovat také jejìm hlavnìm představitelům, a to ve světle vlastnostì typických pro dìla 

jednotlivých generacì. 

Hlavnì pozornost však bude v této části práce zaměřena na specifické rysy maghrebské 

francouzsky psané literatury. Budeme zkoumat předevšìm přìstup autorů k výběru jazyka a 

důvody pro výběr francouzštiny, ale také to, jak svůj výběr vnìmajì, jak je ovlivňuje, zda a jak 

se odráţì v jejich dìle. 

Dále nás bude zajìmat, jaká témata se v tvorbě maghrebských autorů nejčastěji objevujì 

a opakujì a pokusìme se je rozdělit do několika hlavnìch kategoriì. Rovněţ se pokusìme 

vypozorovat, zda majì maghrebštì autoři kromě specifické tématiky i specifický přìstup 

k psanì, vyplývajìcì z jejich přìslušnosti ke dvěma (a vìce) kulturám. 

Následně se budeme zabývat recepcì této literatury ve Francii a postojem francouzské 

společnosti k literárnìm dìlům autorů pocházejìcìch z bývalých koloniì. Neopomeneme ani 

recepci v českém prostředì.  

Dalšìm stěţejnìm tématem této práce je nejznámějšì představitel maghrebské 

francouzsky psané literatury, marocký spisovatel Tahar Ben Jelloun. Budeme se věnovat jeho 

ţivotu a dìlu, včetně jeho recepce ve Francii a České republice. Poté, co nastìnìme děj románu 

Posvátná noc, se pokusìme představit charakteristiku Ben Jellounovy tvorby, a to s důrazem 

na jejì symboliku, protoţe právě symboly představujì typický prvek, který se v jeho dìlech 

opakuje velmi často. Zjištěné charakteristické rysy dìla představìme na vybraných ukázkách 

z Posvátné noci. 

Analýza originálu nám poslouţì jako odrazový můstek pro rozbor dvou českých 

překladů. Zaměřìme se na to, zda se překladatelům podařilo zachovat a převést 

charakteristické rysy originálu. Předpokládáme, ţe překlad takového textu bude obecně 
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obtìţný z důvodu značné kulturnì vzdálenosti mezi našìm prostředìm a severnì Afrikou (ve 

srovnánì s relativnì blìzkostì k Francii). Překladatel bude pravděpodobně muset řešit napřìklad 

převod reáliì a dalšìch kulturně specifických rysů, které mohou být českému čtenáři zcela 

neznámé. Bude zajìmavé zjistit, do jaké mìry překladatelé tento problém řešì exotizacì 

(přìpadně na úkor porozuměnì), nebo se naopak přiklonì k adaptaci či přiblìţenì textu 

čtenářům prostřednictvìm explicitace či generalizace. Nejviditelněji se tento problém zřejmě 

projevì na lexikálnì úrovni, protoţe čeština nepouţìvá ani zdaleka tolik arabských výrazů jako 

současná francouzština, pro kterou jsou mnohé arabské výrazy či formulace naprosto běţnou 

součástì jazykového výraziva.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Postkoloniální frankofonní literatura – Maghreb 

1.1.1. Historický kontext – Francouzské kolonie 

Francie patřila od počátku koloniálnì historie po boku Spojeného královstvì, 

Portugalska, Nizozemska a Španělska k největšìm koloniálnìm mocnostem. Expanze do 

zámořských oblastì začìná v 16. stoletì, Francie kolonizuje územì v Severnì Americe, Antily, 

ostrovy Indického oceánu a zakládá obchodnì výspy v Indii a také na pobřeţì Afriky. Vrchol 

prvnìho koloniálnìho obdobì nastává v osmdesátých letech 18. stoletì, poté však koloniálnì 

řìše rychle upadá a po vládě Napoleona Bonaparte zůstává Francii jen malá část obsazených 

územì. 

Druhá fáze kolonizace začìná v třicátých letech 19. stoletì a pokračuje během obdobì 

Druhé republiky a Druhého cìsařstvì aţ do Druhé světové války. Hlavnì důraz je kladen na 

územì Afrického kontinentu, ale také na Asii (Indočìna) a Tichomořì (Oceánie). Největšì 

rozkvět pak přicházì v obdobì mezi dvěma světovými válkami, kdy se Francie stává po Velké 

Británii druhou největšì koloniálnì mocnostì. Jejì kolonie pokrývajì téměř 10% planety na a 

rozprostìrajì se na všech kontinentech. 

Jednotlivé kolonizované oblasti majì přirozeně různý statut a různě silnou vazbu na 

metropoli. To platì i o zemìch Maghrebu, tedy Tunisku, Alţìrsku a Maroku, na které se tato 

práce soustředì zejména. Alţìrsko je Franciì kolonizováno jiţ od roku 1830 (předtìm zde 

Francie měla své obchodnì výspy) a k jeho anektovánì docházì v roce 1848, kdy je prohlášeno 

francouzským departementem, tedy „plnohodnotnou“ součástì Francie.  

Naproti tomu vazby mezi Francii a Tuniskem a Marokem jsou politicky mnohem 

méně úzké. Francie zde buduje svůj vliv předevšìm v obchodnì a vojenské oblasti, nicméně 

dìky svým vazbám na vládnoucì elitu má značné slovo i v oblasti státnì správy. Obě tyto země 

však zůstávajì pouhými francouzskými protektoráty – Tunisko od roku 1881, Maroko 

dokonce aţ od roku 1912 (severnì a jiţnì část země spadá do protektorátu Španělska, střed je 

spravován v rámci francouzského protektorátu.) 

1.1.2. Dekolonizace 

Jak bylo zmìněno výše, rozsah koloniálnìch řìšì dosahuje svého vrcholu v průběhu 19. a 

na začátku 20. stoletì, respektive do začátku druhé světové války, přestoţe některé oblasti, 

jako napřìklad Kanada, Nový Zéland či Austrálie zìskaly nezávislost jiţ ve dvacátých letech. 
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Po 2. světové válce se však s růstem nacionalismu tato impéria začìnajì definitivně 

rozpadat. Indie zìskává nezávislost na Spojeném královstvì v roce 1947. Obdobì následujìcì 

po roce 1947 se nese ve znamenì postupné desintegrace koloniálnìch řìšì. Některá územì 

zìskávajì nezávislost nenásilným způsobem, jinde nezávislosti předcházì násilné intervence, 

nebo dokonce válka. 

Dekolonizačnì hnutì nabývá na sìle v 50. letech, stupňujì se nacionalistické aktivity a 

volánì po vzniku nezávislých národnìch států. Tyto tendence se nevyhýbajì ani zemìm 

Maghrebu. Maroko a Tunisko zìskávajì nezávislost v roce 1956. Vyhlášenì nezávislosti sice 

předcházì represe ze strany Francie a prudké rozbroje mezi přìznivci a odpůrci nezávislosti 

kolonizovaných územì, nicméně předevšìm dìky iniciativě francouzského politika Pierra 

Mendèse France je na začátku padesátých let zahájeno vyjednávánì, které vyústì v jejich 

osamostatněnì.  

Situace v Alţìrsku se vyvìjì velmi odlišně, a to předevšìm proto, ţe je Alţìrsko, ze svého 

statutu francouzského departmentu, povaţováno za neoddělitelnou součást Francie. I Pierre 

Mendèse France, který byl mimo jiné radikálnìm odpůrcem války v Indočìně, prohlásil, ţe 

„Alţìrsko je Francie“. Tato slova do značné mìry představovala stanovisko Francie obecně. 

Nezávislosti Alţìrska v roce 1962 po podepsánì Evianských dohod předcházì osmiletá válka a 

toto téma dodnes zůstává jednou z bolestných a ne zcela vyřešených epizod modernì 

francouzské historie. 

1.1.3. Hlavní rysy postkoloniální literatury v kontextu střetu kultur 

S nově zìskanou nezávislostì se však jednotlivé národy a jejich obyvatelstvo musì 

vyrovnat, coţ se nejrůznějšìmi způsoby odrazì i v literatuře. Vedle nutnosti vybudovat vlastnì 

politické instituce, hospodářstvì a dalšì infrastrukturu a vzìt do rukou správu a vedenì nově 

vzniklých nezávislých státnìch útvarů, je nutné předevšìm opětovně definovat vlastnì identitu, 

coţ bude dlouhodobý proces, v němţ spisovatelé sehrajì důleţitou roli.  

Postkoloniálnì svět se výrazně lišì od světa koloniálnìho a předkoloniálnìho, v němţ 

obyvatelé těchto států ţili po několik stoletì. Spisovatel je v něm často vnìmán jako ten, kdo 

se má zhostit úkolu tento svět nově interpretovat a vytvořit novou kulturnì definici národa.
1
 

Kolonizované národy trpì pocitem méněcennosti a dlouhé souţitì s bývalým kolonizátorem na 

nich zanechalo výrazné stopy.
2
 Tohoto zakořeněného pocitu méněcennosti je třeba se zbavit, 

                                                 
1
 BOEHMER, E. Colonial and Postcolonial Literature. Oxford: Oxford UP, 2005.  

2
 MEMMI, A. Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur. Corrêa: Buchet/Castel, 1957. s. 167. 
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je také nutné se vypořádat s automatickým přejìmánìm hodnot a kultury bývalého 

kolonizátora, včetně přebìránì forem a ţánrů typických pro kolonizátorovu kulturu. Podle J.-

M. Moury stojì autoři z bývalých koloniì před nutnostì vytvořit si vlastnì, neevropský literárnì 

svět, champs littéraire non européen – tedy svět kulturnì produkce pojìmaný jako samostatný 

společenský prostor,
3
 k němuţ je třeba postupně vytvořit vlastnì slovnìk i vlastnì symboliku.  

V počátcìch postkoloniálnì literárnì tvorby tedy nutně docházì k bezprostřednì sráţce 

dvou kultur: kultury (bývalého) kolonizátora a kolonizovaného. Kultura kolonizátora byla po 

dlouhou dobu ve společnosti dominantnì, tvarovala do značné mìry kulturu kolonizovaného 

státu, v mnoha přìpadech byla vzorem a inspiracì. Viděno optikou koloniálnì ideologie, se 

jednalo o kulturu nadřazenou. Tato tendence do určité mìry přetrvává např. v tzv. literárnìm 

mimetismu postkoloniálnìch spisovatelů, kteřì se snaţì „psát francouzskou literaturu“, a 

v nezpochybňované kulturnì autoritě Západu.  

V částečném protikladu k této tendenci se nacházì nacionalistické postoje, v jejichţ 

rámci jde předevšìm o hledánì mìsta, které danému národu v nově přerozděleném světě náleţì. 

Tato dìla se snaţì opustit koloniálnì perspektivu a po formálnì i tematické stránce se 

distancovat od postojů typických pro koloniálnì obdobì. Stejně tak jako dřìve totiţ existuje 

tendence formovat národnì ideály a kulturnì hodnoty podle Západu. Autoři hledajì své kořeny, 

původ, předky, snaţì se najìt mýty, legendy a tradice národa, jeţ by mohly poslouţit v hledánì 

vlastnì identity. Soustředì se na „symbolickou slovnì zásobu, která je zřetelně domorodá, nebo 

se alespoň odlišuje od evropských vyobrazenì, ale zároveň je srozumitelná i v globalizujìcìm 

se postkoloniálnìm světě“.
 4

  

Lze však řìci, ţe kultura kolonizátora hraje v obou výše zmìněných přìkladech zásadnì 

úlohu ve formovánì nového společenského prostoru. Buď jako jeho vzor, na němţ se dále 

stavì a z něhoţ se vycházì, nebo naopak prostřednictvìm radikálnìho vymezenì se a snahy 

maximálně popřìt jejì vliv. Pravdou navìc zůstává, ţe i po vyhlášenì nezávislosti přetrvávajì 

vìce či méně silná pouta mezi novými státy a bývalým kolonizátorem. Snaha zcela se 

osvobodit od vlivu kolonizátorovi kultury je utopická, i proto, ţe se během kolonizace stala 

do značné mìry nedělitelnou součástì kultury kolonizovaného státu. Tyto snahy navìc 

přicházejì v době globalizace a stále intenzivnějšì mezikulturnì výměny, kdy nenì moţné se 

vyhnout vzájemnému prolìnánì a ovlivňovánì kultur, neboť kultura je ze své podstaty velmi 

permeabilnì, proměnlivá a citlivá na vnějšì vlivy. Pokud jde o vzájemné ovlivňovánì kultur, je 

                                                 
3
 MOURA, J.-M. Littératures francophones et théorie postcoloniale. PUF, 1999. s. 58. 

4
 BOEHMER, E. Colonial and postcolonial literature. Oxford: Oxford UP, 2005. s. 179. 
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nicméně zřejmé, ţe dřìve vesměs jednostranný vliv dominantnì kolonizátorovy kultury na 

kulturu kolonizované země, se měnì ve výměnu oboustrannou.  

Dalšìm klìčovým aspektem v tomto střetu kultur hraje jazyk, který je jednìm z hlavnìch 

spojovacìch prvků a nositelů kultury v nejširšìm slova smyslu. Fakt, ţe autoři často pouţìvajì 

jazyk kolonizátora má proto na snahu vytvořit svébytný kulturnì prostor zásadnì vliv. 

Hledánì vlastnì identity a nové kulturnì totoţnosti se promìtá i do témat literárnì 

produkce. Vedle výše zmìněného návratu k vlastnìm kořenům, k legendám a primitivnì 

kultuře předků se v mnoha pozdějšìch postkoloniálnìch textech objevuje také motiv cesty a 

cestovánì, který můţe být pojat i v širšìm narativnìm rámci: např. (idylické) dětstvì a počátek 

uvědoměnì si sebe sama; obdobì ve znamenì odjezdu, ztráty kořenů, domova, rodné země. Jak 

poznamenává E. Boehmer: „Později,…, se romány postkoloniálnì migrace –  územně 

nezakotvené přìběhy, které jsou rozkročeny mezi odlišnými kulturnìmi světy – rozšìřily 

natolik, ţe vytvořily samostatný literárnì ţánr.“
5
 Ostatně pro mnohé autory je motiv cesty i 

symbolem jejich osobnìho ţivota. Tzv. migrant nebo diasporic writers, tedy autoři ţijìcì mezi 

dvěma (i vìce) zeměmi, obvykle zemì svého původu (bývalou koloniì) a zemì bývalého 

kolonizátora, jsou na mezinárodnì literárnì scéně stále častějšìm jevem a termìn 

„postkoloniálnì“ se postupně stává synonymem pro „kosmopolitnì“. Mezi takové spisovatele 

se řadì napřìklad i Maročan Tahar Ben Jelloun. 

V 80. letech 20. stoletì pak vzniká tzv. „světová“ kosmopolitnì literatura“ (world fiction 

či littérature tout-monde), kterou lze nahlìţet jako důsledek odklonu těchto spisovatelů od 

jejich domovských zemì a přìklonu k zemìm někdejšìch kolonizátorů, odklonu od politické 

angaţovanosti a přìklonu k estetickým hodnotám.  

Od počátku 70. let se mnohé bývalé kolonie potýkajì s mnoţstvìm problémů: 

ekonomickými zmatky, společenským neklidem, zkorumpovanými vládami, represemi ze 

strany státu. Počátečnì nadšenì celého národa se tak postupně měnì v rozčarovánì a mnozì 

spisovatelé volì odchod (nebo jsou k němu donuceni).
6

Tato situace vzniká v mnoha 

postkoloniálnìch zemìch, ať uţ anglofonnìch či frankofonnìch. Mezi maghrebské spisovatele, 

kteřì odešli do Francie patřì napřìklad Maročan T. Ben Jelloun, či Alţìřané M. Dib, 

R.  Boudjedra a A. Djebar.  

V západnìch metropolìch autoři nacházejì vesměs vlìdné přijetì. Obvykle pocházejì ze 

střednì a vyššì společenské třìdy, majì evropské vzdělánì a kosmopolitnì přìstup k ţivotu. Jsou 

                                                 
5
 BOEHMER, E. Ibid. s. 191 (překlad autorky) 

6
 J.-M. Moura tento jev nazývá „expatriation culturelle“. 
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to privilegovanì přistěhovalci, kteřì si časem zìskávajì uznánì metropolitnìch elit. Jejich dìlo je 

často apolitické, vpravdě multikulturnì, výrazně intertextuálnì, čerpá inspiraci 

v jihoamerickém magickém realismu, nadpřirozenu, v mìstnìch kulturách a legendách. Dìla 

těchto autorů přemosťujì propast mezi Evropou a rozvojovým světem a vyznačujì se jistou 

hybriditou, kterou Moura nazývá collision métaphysique, a která je důkazem výše zmìněného 

oboustranného prolìnánì kultur. 

Těmto „světovým“ autorům však bývá vyčìtáno, ţe pìšì pro západnì publikum a ţe ve 

svém dìle zapomìnajì na spojenì s mìstem svého původu. Vyhýbajì se palčivým politickým 

tématům, která jsou pro vývoj v jejich rodných zemìch v době globalizace zcela zásadnì, jako 

je napřìklad boj proti neo-imperialismu. Jakási lehkost, nezakořeněnost, pokusìme-li se 

převést často zmiňovaný (a původně pozitivně myšlený) Rushdieho výraz weightlessness, 

charakteristická pro tato dìla nicméně způsobuje, ţe se tato literatura těšì mezi čtenáři na 

Západě stále většì oblibě. Důkazem je i to, ţe dìla těchto autorů sbìrajì prestiţnì literárnì 

ceny.
7
 Otázkou však zůstává, nakolik tato dìla představujì bezprostřednì přìnos pro obyvatele 

rozvojových zemì, z nichţ většina těchto autorů pocházì.  

1.2. Vývoj maghrebské literatury 

V Maroku vznikajì prvnì francouzsky psané texty aţ na přelomu 40. a 50. let 20 stoletì. 

V Alţìrsku a Tunisku jiţ dřìvě. Maghrebská frankofonnì literatura se prudce rozvìjì od 

počátku padesátých let 20. stoletì, tedy v době, kdy hnutì za svobodu koloniì nabývajì na sìle 

a v Alţìrsku propukajì boje za nezávislost. Produkci maghrebských autorů, do nìţ zahrnujeme 

i dìla vzniklá v emigraci, lze rozdělit do několika časových etap.  

První generace 

Prvnì generace, tzv. generace zakladatelů, se skládá předevšìm z autorů, kteřì se narodili 

ve dvacátých letech 20. stoletì a začìnajì psát po 2. světové válce, nicméně svá prvnì dìla 

vydávajì aţ na počátku padesátých let. Tyto texty často napodobujì evropský model 

realistického románu, dìky čemuţ jsou dobře srozumitelné i pro evropského čtenáře, jemuţ 

jsou ostatně do velké mìry určeny. Jedná se předevšìm o popisná dìla, jejichţ úlohou je podat 

svědectvì o obdobì kolonizace. 

                                                 
7
 Např. francouzskou Goncourtovu cenu mj. zìskali i T. Ben Jelloun (Maročan) – 1987, A. Maalouf (původem 

Libanonec) – 1993 či A. Rahìmì (původem z Afghánistánu). Podobně je tomu i v přìpadě britské Bookerovy 

ceny. Tu v poslednìch desetiletìch zìskali mj. S. Rushdie (Ind) – 1981, Ben Okri (Nigérijec) – 1991, M. Ondaatje 

(původem ze Srì Lanky) – 1992 a  Arundhati Roy (Indka) – 1997, tedy autoři, pro něţ angličtina nenì nutně 

mateřským jazykem. 
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Od těchto autorů pocházejì některá z nejznámějšìch a nejčtenějšìch děl maghrebské 

frankofonnì literatury. Také proto se této generaci přezdìvá la génération des classiques 

(generace klasiků). Spadajì sem mj. následujìcì autoři a dìla: Tunisan Albert Memmi (nar. 

1920) a jeho La Statue de sel (1953), Maročan Driss Chraïbi (nar. 1926), jehoţ román Le 

Passé simple (1954) útočìcì na hodnoty tradičnì společnosti otřásl Marokem silou, kterou 

Noiray přirovnává k výbuchu bomby.
8
 Z alţìrských autorů to jsou předevšìm Mouloud 

Feraoun (nar. 1913) a jeho román Le Fils du pauvre (1950-54) nebo Mohammad Dib (nar. 

1920) a jeho dìlo L’Incendie vydané v roce 1954. Mezi velikány této generace se dále řadì 

i Alţìřan Kateb Yacine (1929-1989), jehoţ román Nedjma (1956), přelomový nejen po 

formálnì stránce, je obecně povaţován za zakládajìcì dìlo maghrebské literatury. Jak podotýká 

Ch. Bonn:
9
  

 „…i ta nejpřelomovějšì témata nebudou mìt nikdy účinek, pokud převezmou literárnì model patřìcì 

kulturnìmu systému, jehoţ hegemonii se snaţì zpochybnit. Z tohoto hlediska je Nedjma dvojnásobně 

průkopnická: tìm, ţe se radikálně odklánì od románové formy, a tìm, ţe zároveň ukazuje utvářenì vlastnì 

formy, obtìţný vznik jazyka jedince.“ 

Mezi autory této prvnì generace jsou významné rozdìly, ačkoli je k psanì vede sdìlená 

potřeba popsat aktuálnì události, touha po emancipaci, snaha nalézt svou identitu. Autoři této 

generace neutvářejì ani „školu“, ani se jinak neorganizujì, jsou to spìše jednotlivé osobnosti. 

„Maghrebská literatura vznikla z osobnìho hledánì intelektuálů, kteřì se vzájemně neznali. 

[…] Pozvedli svůj hlas a pero, zatìmco jinì okolo nich pozvedli zbraně. 
10

  

Francouzsky psaná literatura Maghrebu je vnìmána jako svébytný a koherentnì literárnì 

proud aţ později, ačkoli jiţ od poloviny padesátých let má prakticky kaţdé významné 

pařìţské nakladatelstvì alespoň jednoho maghrebského frankofonnìho autora, jehoţ dìlo 

vydává.
11

 

Druhá generace 

Na konci šedesátých let se k prvnì generaci spisovatelů připojujì novì autoři, tzv. 

generace sedmdesátých let. Patřì mezi ně napřìklad alţìrská spisovatelka Assia Djebar (nar. 

1936), jejì krajan Rachid Boudjedra (nar. 1940) či Maročané Mohammed Khaïr-Eddine (nar. 

1941), Abdellatif Laâbi (nar. 1942) nebo Tahar Ben Jelloun (nar. 1944). Z pera těchto autorů 

pak v sedmdesátých letech vznikajì některá nejtypičtějšì dìla maghrebské modernì literatury, 

                                                 
8 NOIRAY, J. Littérature francophones. 1. Le Maghreb. Paris: Belin, 1999. s. 47. 
9
 BONN, C. Maghreb et émigration maghrébine. In WOLTON, D. Mondes francophones. ADPF, 2006. s. 553. 

10 DEJEUX, J. Littérature maghrébine de la langue française. Ottawa: Naaman, 1973. s. 45. 
11 Mezi jinými i nakladatelstvì Seuil, které se rychle stává hlavnìm vydavatelem maghrebských autorů.  
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jako je napřìklad Boudjedrův román La Répudiation (1969), Khatibiho autobiografický román 

La Mémoire tatouée (1971) nebo Ben Jellounova Harrouda (1973).  

Tato generace spisovatelů je sice ovlivněna generacì předcházejìcì, z jejìţ tvorby přebìrá 

předevšìm tematickou stránku (zejména motiv hledánì identity, který prostupuje celou 

maghrebskou literárnì tvorbou), po stránce jazykové a formálnì se však autoři posouvajì 

výrazně dál, zkoumajì různé moţnosti jazyka, zkoušì rozličné formy, mìchajì ţánry a 

odpoutávajì se od literárnìch modelů kolonizátora.  

Teoretickou základnou této generace autorů se stává literárnì magazìn Souffles, který 

v roce 1996 zakládá v Maroku A. Laâbi a jehoţ prvnì čìslo je současně i literárnìm 

manifestem. Deklarovaným cìlem je předevšìm skoncovat s „...ustrnulým rozjìmánìm o 

minulosti, zkostnatělou formou i obsahem, sotva skrývaným napodobovánì a násilnými 

výpůjčkami.“
12

  

Autoři sdruţujìcì se kolem této revue (kromě A. Laâbiho, např. T. Ben Jelloun či A. 

Khatibi) popìrajì formálnì stránku literárnì tvorby a experimentujì s novými moţnostmi. 

Nezanedbatelný vliv (předevšìm v Maroku) má i literárnì kritik, teoretik a sémiolog Roland 

Barthes, který v letech 1969–1970 působil na univerzitě v Rabatu. Pod jeho vlivem se 

marocká literárnì tvorba ještě vìce přiklánì k důrazu na formu, coţ však dìlům mnohdy ubìrá 

na čitelnosti a prvoplánové srozumitelnosti. 

Návrat k tradičnějšìm formám nastává zejména po roce 1980. Tento vývoj lze pozorovat 

i na Ben Jellounově dìle: zatìmco k pochopenì/uchopenì románu-básně Harrouda musì čtenář 

vyvinout značné úsilì, pozdějšì dìla jsou jiţ čtenářsky mnohem přìstupnějšì. V osmdesátých 

letech přicházì na scénu dalšì spisovatelé, napřìklad Alţìřani Rabah Belamri (nar. 1946), 

Rachid Mimouni (nar. 1945) nebo o něco mladšì Tahar Djaout (nar. 1954).  

Ve stejné době se také začìnajì prosazovat, autoři z druhé generace emigrantů, tzv. 

Beurs, kteřì přišli do Francie se svými rodiči jako malé děti nebo se ve Francii jiţ narodili a 

trvale v nì ţijì. Mezi hlavnì zástupce patřì např. spisovatel a reţisér M. Charef (nar. 1952), A. 

Begag (1957) nebo spisovatelka L. Houari (nar. 1958). Nicméně hlavnìm těţištěm 

maghrebské frankofonnì tvorby jsou i nadále autoři zmiňovanì jako zástupci  předchozìch 

generacì. 

                                                 
12 NOIRAY, J. Ibid. s. 148. 
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1.3. Specifické aspekty maghrebské frankofonní literatury 

Dìla zabývajìcì se ţivotem maghrebských přistěhovalců ve Francii, ale i dìla situovaná 

do zemì Maghrebu přinášejì francouzskému (a potaţmo evropskému či světovému) čtenáři 

moţnost nahlédnout do světa jiné kultury, jiných tradic, jiného náboţenstvì, odlišného 

způsobu ţivota a odlišných hodnot. Umoţňujì seznámit se s cizìm prostředìm, lidmi, 

venkovem i městy. Celý tento „jiný“ svět s sebou nese velkou dávku exotična, které je s dìlem 

maghrebských frankofonnìch autorů nerozlučně spjato. Ben Jelloun vztahuje tuto cestu za 

exotikou nejen na tématickou náplň dìla ale i na jazyk a v předmluvě k Hospitalité française 

popisuje, ţe kdyţ se ve své literárnì tvorbě vyjadřuje francouzsky, projevuje této řeči 

pohostinnost, protoţe ji zve na „důvěrnou návštěvu tradičnì marocké společnosti“, dostává ji 

do „mìst, kam by jinak nikdy nevstoupila, a obohacuje ji obrazy, zvuky a figurami, které jì 

byly naprosto cizì“.
13

  

1.3.1. Jazyk 

Jazyk je dosud jednìm z nejdůleţitějšìch charakteristických rysů národa. Prostřednictvìm 

mateřského jazyka si jednotlivec jiţ v útlém dětstvì utvářì základnì pohled na svět, jeho 

prostřednictvìm se také do velké mìry formuje národnì kultura, tradice, slovesnost i pìsemné 

dědistvì.  

1.3.1.1. Francouzština vs. mateřský jazyk 

Maghrebštì autoři se z titulu svého bilingvnìho vzdělánì ocitajì ve zcela specifické 

situaci: velmi často stojì před rozhodnutìm, zda psát v jazyce bývalého kolonizátora, nebo ve 

své mateřštině. Jak bylo zmìněno dřìve, otázka jazyka je zcela zásadnì pro utvářenì a vývoj 

kultury obecně. O to důleţitějšì je pak pro spisovatele, kteřì sehrávajì klìčovou úlohu při 

vzniku nového kulturnìho prostoru a pro něţ je psané slovo, a tedy jazyk, přirozeně také 

hlavnìm nástrojem pro předávánì jejich sdělenì. 

S problémem pouţìvánì/nepouţìvánì francouzštiny jako literárnìho jazyka se potýkajì 

prakticky všichni frankofonnì spisovatelé z bývalých koloniì. Rodným jazykem 

maghrebských spisovatelů je některý z arabských dialektů, přìpadně berberština. Většina 

z nich však prošla francouzským vzdělávacìm systémem, v jehoţ rámci se klasická arabština 

nevyučovala. Majì-li si pak vybrat jazyk pro svůj literárnì projev, stojì před nelehkým 

rozhodnutìm: budou-li psát v rodném jazyce (za předpokladu, ţe toho jsou schopni), omezì se 

                                                 
13

 BEN JELLOUN, T. Hospitalité française. Paris: Seuil, 1997. s. 29. 
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okruh jejich potenciálnìch čtenářů na dosti úzkou skupinu. Navìc obyvatelstvo mluvìcì pouze 

domorodým jazykem je často negramotné, zatìmco všichni přìslušnìci vzdělané vrstvy jsou 

bilingvnì. Pouţitì mateřštiny je někdy znemoţněno také tìm, ţe daný jazyk nemá psanou 

formu. Za této situace lze o účinnosti, ne-li přìmo moţnosti pouţìvánì rodného jazyka jako 

jazyka literárnìho dìla v mnoha přìpadech pochybovat.  

Na druhé straně projevem ve francouzštině se spisovatel přiklánì k pouţìvánì jazyka, 

jenţ mu byl vnucen kolonizátorem. Spisovatelům, kteřì se rozhodnou psát v jazyce 

kolonizátora navìc bývá vyčìtáno, ţe pìšì pro Evropany. Avšak je zcela zřejmé, ţe pokud 

autoři pìšì francouzsky, majì moţnost oslovit mnohem širšì čtenářskou obec. Tuto situaci 

popisuje jiţ na konci padesátých let 20. stoletì Albert Memmi: 

„Pokud [spisovatel] trvá na psanì ve svém jazyce, odsuzuje sám sebe k tomu, ţe se bude obracet 

k hluchému obecenstvu. Obyčejnì lidé jsou nevzdělanì a nečtou v ţádném jazyce, burţoazie a vzdělanci 

rozumì pouze jazyku kolonizátora. Spisovatel má jediné řešenì, které je předkládáno jako přirozené, totiţ 

psát v jazyce kolonizátora.“
 14

 

Někteřì autoři toto rozhodnutì pociťujì velmi bolestně. Memmi povaţuje koloniálnì 

bilingvismus za jazykové drama, poněvadţ „v jazykovém střetu, kterému je kolonizovaný 

vystaven, je jeho rodný jazyk potupen a rozdrcen.“
15

  

Názor na pouţìvánì francouzštiny maghrebskými spisovateli se však postupně měnì. Jiţ 

v manifestu literárnìho magazìnu Souffles z roku 1969 si jeho autor, básnìk Abdellatif Laâbi 

uvědomuje, ţe pro většinu autorů je jazykem jejich literárnìho projevu francouzština, a 

nevnìmá tuto volbu ani jako paradox, ani jako drama. „V současném světě se tato situace stala 

naprosto běţnou. Klìčové je dosáhnout toho, aby psaný jazyk adekvátně vyjádřil spisovatelův 

vnitřnì svět, jeho niternou emocionálnì řeč.“
16

 

Nicméně napřìklad Tahar Ben Jelloun popisuje, ţe ještě v šedesátých letech byli 

spisovatelé, kteřì se rozhodli psát ve francouzštině, povaţováni v Maroku za zrádce, protoţe 

se často mělo za to, ţe v tomto mladém arabském státě, který svou nezávislost zìskal sotva 

před desetiletìm, by autoři měli psát výhradně arabsky. On sám na neustále se opakujìcì 

otázku, proč nepìše arabsky, mimo jiné odpovìdá, ţe arabštinu neovládá natolik dokonale, aby 

v nì mohl psát, jeho vzdělánì (tak jako vzdělánì celé jeho generace) je bilingvnì a 

                                                 
14

  MEMMI, A. Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur. Correâ: Buchet/Castel, 1957. s. 143. 
15

 MEMMI, A. Ibid. s. 142. 
16

 LAÂBI, A. „Prologue“, In revue Souffles, č.1, Rabat, 1996 In NOIRAY, J. Littératures francophones, 1. Le 

Maghreb. Paris:Belin, 1996. s. 149. 
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francouzština převáţila nad mateřským jazykem.
17

 Zajìmavá je i zmìnka o „posvátné úctě“ 

před jazykem Koránu.
18

 Vidìme, ţe pouţìvánì jazyka daleko přesahuje jen problematiku čistě 

lingvistické povahy, ale má také nesporný symbolický, náboţenský a politický význam. 

Francouzština jako jazyk veřejného projevu je velmi důleţitá také pro ţeny – 

spisovatelky. Ještě v padesátých letech 20. stoletì představovalo pro dìvky vzdělánì ve 

francouzštině i jedinečnou moţnost úniku z uzavřeného světa ţen typického pro arabskou 

kulturu, a to jak reálně, tak i v přeneseném významu. Psát ve francouzštině maghrebským 

spisovatelkám ostatně dodnes umoţňuje zpracovávat osobnì témata s otevřenostì, kterou by si 

v mateřském jazyce z mnoha důvodů s největšì pravděpodobnostì nemohly dovolit.
19

  

Kaţdý autor/ka samozřejmě rozhodnutì, zda za jazyk svého literárnìho vyjádřenì zvolì 

francouzštinu, proţìvá jinak. Pro srovnánì s výše uvedeným citátem A. Memmiho takto 

popisuje svůj postoj napřìklad Alţìřanka Assia Djebar, jedna z nejvýznamnějšìch 

frankofonnìch spisovatelek (i spisovatelů), která zajìmavým způsobem rozlišuje mezi 

„parole“ a „écriture“: 

„…ma parole est de langue française. Je suis femme, et de „parole française“. Cette parole certe aurait pu 

se déployer sur un autre registre […] il n’en reste pas moins que mon écriture, dans son texte original, ne 

peut être que française. Ainsi ma parole, pouvant être double, et peut-être même triple, participe de 

plusieures cultures, alors que je n’ai qu’une seule écriture: la française.“
20

 

Zatìmco v Tunisku po vyhlášenì nezávislosti arabsky psaná literatura vzkétá, v Alţìrsku 

a Maroku je jazykem spisovatelů předevšìm francouzština, ačkoli i zde existujì výjimky, jako 

např. Maročan Mohammed Šukrì, pìšìcì arabsky.
21

 

Čtenářská obec těchto spisovatelů (ať uţ pìšì arabsky, nebo jsou jejich dìla přeloţená do 

arabštiny z francouzštiny a jiných jazyků) však zůstává i nadále omezená. Je to způsobeno 

nejen jiţ zmìněnými jazykovými faktory, ale i celkovým směřovánìm kultury v arabských 

zemìch, kdy zvyk přijìmat mluvené slovo (televize, film) výrazně převládá nad slovem 

                                                 
17

 BEN JELLOUN, T. Suis-je un écrivain arabe? [online] Dostupné z: 

<http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=169&cHash=43bb706300cc566ff5b535

764b650616> [cit. 2011-08-12]  
18

 rozhovor [online] Dostupné z: 

<http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=46&L=&tx_ttnews[tt_news]=129&cHash=37121b1f1a3830f04c

3212735e26522e> [cit. 2011-08-12]   
19

 Ţenské maghrebské literatuře je věnována např. diplomová práce M. Janišové z roku 2006. JANIŠOVÁ, M. 

Assia Djebar: Skrytý pohled, tlumený hlas. Praha: FF UK, 2006. 
20

 DJEBAR, A. Ces voix qui m’assiègent. Paris:Albin Michel, 1999. s. 41. 
21

 Je zajìmavé, ţe např. Šukrìho arabsky psaný autobiografický román Le Pain nu vyšel v roce 1973 anglicky 

v převodu Paula Bowlese, pak španělsky, v roce 1979 francouzsky v překladu Tahara Ben Jellouna a teprve 

v roce 1982, s téměř desetiletým zpoţděnìm, byl vydán ve své původnì, arabské verzi. V českém překladu E. a 

A. Lukavských (pořìzeném z francouzské verze) vydalo  román v roce 2006 nakladatelstvì Agite/Fra pod 

názvem Nahý chleba. 
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psaným (domácì i veřejné knihovny jsou řìdkým jevem, vzácná jsou i knihkupectvì). Svou 

roli sehrává také (politická) cenzura a narůstajìcì islámský fundamentalismus. I tyto vnějšì 

podmìnky ţenou mnoho autorů k tomu, aby upřednostnili francouzštinu před arabštinou, 

vydávali své knihy v zahraničnìch nakladatelstvìch a zachovali si tak moţnost svobodně se 

vyjadřovat a publikovat. 

1.3.1.2. Slovnì zásoba a syntax 

Autoři často vyuţìvajì slovnì zásobu pocházejìcì z arabštiny, přìpadně dalšìch mìstnìch 

jazyků, coţ dále podtrhuje prvek exotična, který je v jejich textech obsaţen. Spisovatelé např. 

ve francouzském textu citujì arabské výrazy vyjadřujìcì odlišné reálie, z nichţ některé jiţ 

přešly do francouzštiny a jsou obecně známé, zatìmco jiné tak rozšìřené nejsou a navozujì o to 

důsledněji dojem exotičnosti a autenticity.
22

 Lze se setkat i s netranskribovaným výrazem 

ponechaným v arabštině, a tudìţ psaným zprava doleva. Touha zakomponovat arabské 

lexikum do francouzsky psaného textu můţe být motivována také silnou vnitřnì potřebou, jak 

dokládá i výrok T. Bekriko: 

„Combien de fois avais-je senti le besoin d’utiliser un mot français d’origine arabe dans le corps du 

poème comme: Alezan, felouque, oued, hadra, noria, zelije, etc. Comme si ce besoin était nécessaire 

pour échapper à une victoire de la langue sur moi, pour montrer que le texte en français voulait signifier 

ainsi qu’il était dans un français différent, dans un français autre. Comme s’il fallait se distinguer du 

français de l’Hexagone, faire traverser le texte par d’autres références linguistiques, d’autres 

imaginaires.“
23

 

Kromě lexikálnìch prvků vnášejì autoři do francouzsky psaných textů i některé 

syntaktické zvláštnosti arabštiny, např. dlouhé věty ovlivněné tradicì arabské ústnì 

slovesnosti, přìpadně inspirované syntaxì klasické arabštiny s rozvětvenými souvětìmi a 

kompozičně sloţitým vyjadřovánìm.
24

 Jednìm z často zastoupených prostředků této orientálnì 

zdobnosti je napřìklad arabeska, výraz pocházejìcì z výtvarného uměnì, který tradičně 

znamená ornament arabského původu vytvořený z propletených pìsmen, květin a listovì. 

Arabeska je jedinou figurou schopnou udrţet pohromadě dva protiklady na principu 

nekonečného rozšiřovánì, přibliţovánì a vzdalovánì, oddělovánì a spojovánì. Jak uvádì ve své 

                                                 
22

 Pouţìvánìm arabského lexika ve francouzsky psaných textech se ve své diplomové práci zabývá např. M. 

Ondrušková. ONDRUŠKOVÁ, M. Arabská francouzsky psaná literatura v českých překladech. Praha: FF UK, 

2009. s. 26. 
23

 BEKRI, T. Ibid. s. 114. 
24

 ONDRUŠKOVÁ, M. Ibid. s. 27. 
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diplomové práci M. Janišová, sìla mýtizujìcì poetiky některých autorů, např. Assie Djebar, 

pramenì právě z uměnì arabesky.
25

  

Mnozì autoři se od konce šedesátých let 20. stoletì vědomě snaţì, aby jejich 

francouzština byla jiná neţ ta, kterou se pìše ve Francii. Text, jak poznamenává T. Bekri, tak 

zìskává nový rytmus „vypůjčený z arabštiny nebo z berberských jazyků, slovnì zásobu 

čerpajìcì z rodného jazyka, slova naroubovaná na text, imaginaci, která vědomě cestuje mezi 

dvěmi nebo dokonce třemi kulturami.“
26

 

1.3.2. Tématika a poetické rysy 

Literárnì tvorba vznikajìcì v bývalých koloniìch severnì Afriky je velmi rozmanitá a 

jednotlivá dìla se od sebe v mnoha ohledech lišì, přesto je moţné vypozorovat určitý okruh 

témat, která jsou autorům pocházejìcìm z této oblasti společná. Přìnos maghrebské literatury 

tak spočìvá i v obohacenì evropské literatury i čtenářských záţitků o specifická témata a 

poetické rysy, spjaté s kulturou a dějinami dané oblasti.  

1.3.2.1. Identita 

Hledánì a definovánì vlastnì, nové identity bylo, jak jsme jiţ zmiňovali výše, hlavnìm 

cìlem v nově utvářené společnosti. Součástì této snahy je přirozeně touha znovu poznat 

vlastnì minulost a historii národa. Proto se aţ do začátku šedesátých let mnoho autorů věnuje 

tradičnìm aspektům společnosti, v nìţ ţijì. Bojujì za svou rodnou zemi, zabývajì se zvyky, 

folklórem a kaţdodennìm ţivotem obyvatel. Tito spisovatelé bývajì proto nazýváni 

„etnografové“. Jak však zmiňuje Noiray, právě tato „etnografická literatura“ má jiţ velmi 

úzký vztah k tématu identity, „naprosto základnìmu tématu maghrebské francouzsky psané 

literatury. A ne náhodou většina textů spadajìcìch do tohoto [literárnìho] proudu jsou vlastně 

autobiografie.“
27

 Hledánì identity (ať uţ osobnì nebo kolektivnì) se prolìná se snahou najìt své 

kořeny, původ, své předky, ale i mýty a legendy, které byly během kolonizace natolik 

potlačeny, ţe je často obtìţné je opět objevit. Téma identity je také jednìm z často se 

opakujìcìch námětů v tvorbě T. Ben Jellouna, mimo jiné i v románu Posvátná noc, který bude 

v této práci později předmětem rozboru. 

                                                 
25

 JANIŠOVÁ, M. Ibid. s. 76. 
26

 BEKRI, T. Ibid. s. 77. 
27

 NOIRAY, J. Ibid. s. 41. 
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1.3.2.2. Emigrace 

Dalšìm tématem, které s hledánìm identity v mnoha ohledech souvisì, je neustále se 

opakujìcì téma emigrace, či exilu, potaţmo cesty. Maghrebštì emigranti odcházeli do Francie 

jiţ v koloniálnìm obdobì, ovšem po zìskánì nezávislosti začal jejich počet
28

 strmě narůstat, a 

to do takové mìry, ţe dnes je v zemìch Maghrebu emigrace nedìlnou součástì společnosti. 

Mnoho rodin má přìbuzné či přátele v metropoli a pro mnohé obyvatele je Francie vysněnou 

destinacì, od nìţ si slibujì lepšì ţivot. Finančnì prostředky, které do těchto zemì proudì dìky 

emigrantům, přestavujì nezanedbatelnou sloţku jejich ekonomiky.  

Emigrace je dvojìho typu: ze země odcházejì lidé, kteřì v tomto rozhodnutì vidì jedinou 

moţnost, jak utéct chudobě. Jedná se většinou o chudé venkovany a dělnìky bez práce. Prvnì 

generace těchto přistěhovalců, kteřì ve Francii nejčastěji pracujì jako nekvalifikovaná 

pracovnì sìla, je často přesvědčená, ţe jejich exil je pouze dočasný. Druhým typem emigrantů 

jsou intelektuálové přitahovanì Západem, protoţe ten jim nabìzì moţnost objevit nejen jiný 

svět ale i nové moţnosti.
29

 S emigracì obojìho typu však jde často ruku v ruce i zklamánì: 

„Francie nenì onou vysněnou zemì zaslìbenou. Práce je tam stejně tvrdá, chudoba téměř 

stejně velká. Intelektuál velmi záhy zjišťuje, jaká propast dělì ideálnì, demokratický 

model,...“
30

 

Touto tématikou se zabývá mnoho autorů, osudem chudáků např. román M. Feraouna 

Le Fils du pauvre, odchodem na Západ končì např. Chraïbiho autobiografický román Passé 

simple. Postupem času se o přìběhy „imigrantů“ začìnajì zajìmat i francouzštì autoři, mezi 

jinými např. J.M.G. le Clézio, který v roce 1980 vydává román Poušť,
31

 v němţ popisuje osud 

dìvky Lally a jejì cestu do Francie. Tento zájem svědčì nejen o důleţitosti tématu pro 

francouzskou společnost (jak bylo zmìněno, počet maghrebských přistěhovalců je obrovský a 

mnohým Francouzům se zdá nepřijatelný), ale i o určitých sympatiìch této společnosti 

                                                 
28

 Podle údajů INSEE bylo k 1.1.2007 v metropolitnì Francii 3,6 miliónu cizinců (tzn. 5,8 % obyvatelstva), 

z toho 1,1 miliónu přìslušnìků zemì Magrebu (481 000 Alţìřanů, 460 000 Maročanů a 146 000 Tunisanů). 

Z tohoto počtu je však cca 0,5 mil. narozeno ve Francii, tudìţ lze předpokládat, ţe zìskajì francouzské občanstvì. 

V těchto údajìch však samozřejmě nejsou zahrnuti obyvatelé maghrebského původu, kteřì uţ občanstvì zìskali. 

Odhady hovořì o 6 milionech.  
29

 V tomto kontextu je zajìmavá např. poznámka Tahara Bekrìho, podle něhoţ je ve Francii tolik maghrebských 

spisovatelů, ţe se z Pařìţe stala jejich povinná zastávka: „ce n’est pas exagéré de dire que Paris est devenu, 

qu’on le veuille ou non, le chemin obligé pour se lire et se rencontrer entre Maghrébins“. In BEKRI, T. De la 

littérature tunisienne et maghrébine et autres textes. Paris: L’Harmattan, 1999. s. 11. 
30

 NOIRAY, J. Ibid. s. 79. 
31

 Román, v originálu Le Désert (Paris: Gallimard, 1980), vydalo v roce 1996 nakladatelstvì Praha:Erm 

v překladu Magdalény Fričové. Tento román je také často (a moţná trochu přehnaně) zmiňován jako přìklad 

francouzsko-marockého dialogu: v Poušti i v nedlouho poté vydaném Ben Jellounově románu La Prière de 

l’absent (Paris:Seuil, 1981) se objevuje téma legendárnìho šejka Ma el Aynyna. 
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k osudu imigrantů, do určité mìry jistě spojených se špatným svědomìm evropské velmoci i 

v důsledku alţìrské války a kolonizace obecně. 

Druhá generace přistěhovalců, tzv. beurs, děti rodičů, kteřì do Francie imigrovali ze 

severnì Afriky v přesvědčenì, ţe se za několik let vrátì do rodné země, také řešì mnoho 

problémů, byť logicky často jiných neţ ty, s nimiţ zápolì jejich rodiče. Tyto „děti“ se jiţ 

většinou narodili ve Francii, jsou to tedy Francouzi severoafrického původu. Jako takovì by 

teoreticky měli mìt blìţ k Francii neţ severnì Africe. Většinová společnost je však často 

vnìmá jako přistěhovalce a odmìtá jim přiznat stejné mìsto jako dětem rodilých Francouzů. 

Tato generace se potýká předevšìm s krizì své kulturnì identity. Jejì přìslušnìci se zmìtajì mezi 

dvěma kulturami, kulturou země, v nìţ se narodili, a domoviny svých rodičů. Prvnì je však 

odmìtá bez výhrad přijmout, do druhé uţ do velké mìry nepatřì. Snaha plně se začlenit do 

francouzské společnosti je popìrána nemoţnostì popřìt původ a kulturu, z nìţ pocházejì. 

V rámci rodiny také docházì ke změnám ve vnìmánì genderových rolì a měnì se dynamika 

původnìch rodinných struktur, kdy muţ/otec fungoval jako autorita a zbytek rodiny mu byl 

bezvýhradně podřìzen. I z této generace pocházì talentovanì autoři a kvalitnì dìla, tzv. 

littérature issue de l’immigration maghrébine, přičemţ někteřì z nich byli s to se postupně 

zbavit veškerých nálepek, např. nálepky „littérature beur“.
32

 

Mezi maghrebskými autory se otázce emigrace konzistentně věnuje např. Tahar Ben 

Jelloun, který se jì zabývá nejen ve svém literárnìm dìle, ale i v pracìch teoretičtějšìho rázu. 

V roce 1984 vydal v nakladatelstvì Seuil publikaci Hospitalité française, která je detailnìm 

rozborem situace maghrebských imigrantů ve Francii z pohledu sociologického a 

psychologického. Jedno z Ben Jellounových nejnovějšìch děl, román o emigraci, Partir,
 33

 je 

věnován touze mladých Maročanů dostat se za kaţdou cenu z rodné země, v nìţ je nečeká 

ţádná budoucnost. 

1.3.2.3. Rodina a otázka genderu 

Dalšìm všudypřìtomným námětem je rodina, která, stejně tak jako v Evropě, představuje 

základnì společenskou jednotku. V maghrebské společnosti však zastává o to významnějšì 

roli, ţe jedinec bez rodiny prakticky nemůţe existovat a do velké mìry se definuje právě skrze 

ni. Pojetì rodiny je navìc v arabských zemìch mnohem širšì: součástì „nejbliţšì“ rodiny jsou 

automaticky nejen prarodiče, tety, strýcové, bratranci a sestřenice z tzv. prvnìho kolene, ale i 
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vzdálenějšì přìbuznì. To ostatně dokazuje i skutečnost, ţe arabština pouţìvá odlišný výraz pro 

přìbuzné stejného pohlavì z matčiny a otcovy strany.
34

 

Tradičnì hlavou rodiny je bezesporu otec/manţel, který je často zobrazován jako 

naprostá autorita a despotická aţ násilná osoba tyranizujìcì nejen svou ţenu, ale i děti. Otec, 

to je zástupce náboţenských zákonů, představitel společenských norem, profesnìho ţivota, 

politiky i dějin.
35

 Takto je otec prezentován napřìklad jiţ v Chraïbiho románu Le Passé 

Simple, v Šukrìho Nahém chlebu i v Ben Jellounově Posvátné noci. Protipólem otce je matka, 

nezřìdka prezentovaná jako oběť, která z područì otce pouze přešla do područì manţela. Ve 

společnosti zastává veskrze marginálnì postavenì, povětšinou ţije zavřená v domě (který je 

často popisován jako jakási pevnost či labyrint), jejì starostì je rozenì dětì a péče o ně, a 

pokud pocházì z lépe postavené rodiny, je jejìm prakticky jediným kontaktem s vnějšìm 

(ţenským) světem jen pravidelná návštěva veřejných láznì – hammámu. Takto podřìzené 

postavenì samozřejmě přináleţì i dìtěti, ačkoli u chlapce často v obdobì dospìvánì docházì 

k revoltě vůči autoritě otce, jejìmţ projevem můţe být mimo jiné i útěk z domova za 

svobodnou existencì. Pro ţenu je vymaněnì se z jì přisouzené tradičnì role mnohem sloţitějšì. 

Fascinujìcì ukázkou nelehkého boje za přijetì a prosazenì vlastnì ţenskosti jsou např. Ben 

Jellounovy romány L’Enfant de sable a La Nuit sacrée, kde sledujeme hrdin(k)u 

Ahmeda/Zahru, dìvku proměněnou rozhodnutìm otce na chlapce, na jejì strastiplné cestě za 

jejìm skutečným já. 

Tradičnì rozdělenì rolì se měnì pod vlivem přìchodu Evropanů do Maghrebu, vlivem 

západnìch médiì, filmu, atd. Výraznou proměnou procházì také uspořádánì rodinné hierarchie 

v rodinách přistěhovalců, kdy zejména otec často přicházì o své výsadnì postavenì 

nezpochybnitelné autority, a to předevšìm v očìch svých vlastnìch dětì. Ţena postupem času 

vycházì ze své izolace, dostává lepšì vzdělánì, dìky němuţ se snadněji prosazuje. To ostatně 

dokazuje i tvorba maghrebských autorek, které se dnes neváhajì pouštět i do intimnìch témat a 

zìskávajì si čìm dál většì oblibu u čtenářstva. 

                                                 
34

 Tato problematika je zmiňována i v analýze překladu Šukrìho Nahého chleba z arabštiny do francouzštiny. 
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1.4. Recepce maghrebské frankofonní literatury ve Francii 

V padesátých a šedesátých letech 20. stoletì se maghrebštì autoři na územì Francie 

předevšìm snaţì vymanit z vlivu francouzské literárnì tradice, současně ovšem potřebujì 

zìskat uznánì francouzských literárnìch kruhů, aby se jejich dìlu dostalo kýţeného přìjetì a 

vlivu. Jak je rozebráno výše, přinejmenšìm spisovatelé prvnì generace musì řešit v prvé řadě 

dilema, zda psát v jazyce společenstvì, z něhoţ pocházejì (ať uţ je to arabština, jejì dialekty, 

nebo některý z mìstnìch berberských jazyků), nebo ve francouzštině. Zároveň řešì otázku 

výběru literárnìho ţánru. Je lepšì se přiklonit k ţánru, který je pro francouzské publikum 

přirozený, neboť je obeznámeno s jeho konvencemi a hlavnìmi představiteli, a tìm se, 

přinejmenšìm částečně, vzdát snahy vymanit se z vlivu francouzské literárnì tradice? Nebo je 

vìce ţádoucì drţet se literárnìch forem, které jsou součástì autorovy původnì kultury za cenu 

toho, ţe se autor vystavì riziku, ţe jeho dìlo nebude přijatelné pro širokou čtenářskou obec? 

Jak nastavit rovnováhu mezi původnì tradicì a tradicì francouzskou? Východiskem se jevì 

vytvořenì jiţ zmiňovaného vlastnìho, neevropského literárnìho světa. 

Ačkoli v polovině padesátých let jiţ většina velkých pařìţských vydavatelstvì má 

„svého“ maghrebského spisovatele, maghrebské frankofonnì literatuře je ve Francii věnována 

zvýšená pozornost aţ od šedesátých let 20. stoletì, kdy uţ na francouzských vysokých školách 

a univerzitách studuje nezanedbatelné mnoţstvì studentů z bývalých koloniì, mezi nimi i 

někteřì začìnajìcì spisovatelé. Ti se stávajì jakýmisi mluvčìmi ostatnìch přistěhovalců a 

hybnou silou pro rozvoj mladých frankofonnìch literatur. Univerzity se začìnajì zajìmat o 

geopolitické postavenì literatury. Vnikajì tzv. postkoloniálnì studia, obor, který se na 

postkoloniálnì literatury snaţì nahlìţet v jejich vlastnìm sociokulturnìm kontextu, tedy 

zkoumat je jako samostatné kulturnì jevy a vyhnout se srovnávánì s literaturami evropskými. 

Obor zahrnuje literárnì kritiku, historii i teorii literatury. K vymezenì termìnu maghrebská 

literatura a k jejìmu pochopenì pak do velké mìry přispìvajì antologie, které začìnajì vycházet 

v polovině 60. let (zejména Memmiho antologie z let 1964 a 1969), a také prvnì akademické 

práce (např. disertačnì práce A. Khatibiho o maghrebském románu z roku 1968).
36

  

Maghrebské frankofonnì literatuře byly dále věnovány nedávno publikované vědecké 

studie autorů jako je např. J. Déjeux, J. Noiray, J.-M. Moura či Ch. Bonn. Je také námětem 

mnoha diplomových a disertačnìch pracì (např. práce B. Novéna a N. Kamal-Trense 

zabývajìcì se T. Ben Jellounem) a je jì věnován nemalý prostor i ve francouzském tisku. 
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Maghrebštì autoři se také dočkali prestiţnìch literárnìch oceněnì. T. Ben Jelloun zìskal 

v roce 1987 za svůj román Posvátná noc Goncourtovu cenu. Knihy L’Enfant de sable a 

Posvátná noc, která je jeho volným pokračovánìm, se zařadily mezi bestsellery. Jen ve 

francouzštině se prodalo k roku 1992 na 2,2 milionů výtisků!
37

 Nadšenou reakci prezidenta 

Mitteranda, která samozřejmě vyuţìvá přìleţitost vyzdvihnout i zásluhy francouzštiny, 

přetiskl denìk Le Monde: „Ce prix a une valeur symbolique. Il consacre l’œuvre d’un grand 

écrivain. Il rend hommage, à travers lui, à l’universalité de la langue française“
38

  

Neméně nadšené reakce v tisku provázely i zvolenì spisovatelky a autorky divadelnìch 

her alţìrského původu A. Djebar členkou Francouzské akademie v roce 2005. Toto zvolenì je 

vnìmáno jako výrazně symbolické, a to nejen pro maghrebské literárnì kruhy, ale i pro 

přistěhovalce: „Členstvì ţeny, Alţìřanky, muslimky […] je jasný signál pro všechny, kteřì 

touţì po moţnosti svobodně vyjádřit svou dvojì přináleţitost, dvojì kulturu a dvojì 

totoţnost...“
 39

 

Autorka článku, z něhoţ výše zmìněný úryvek pocházì, však zároveň upozorňuje, ţe je 

potřeba, aby si tato literatura našla mìsto i ve školnìch učebnicìch. To by se totiţ teprve dalo 

povaţovat za důkaz, ţe se nejedná o literaturu cizì, nýbrţ literaturu francouzskou. Ve stejném 

smyslu se kriticky vyjadřuje i J.-M. Moura. Podle něj dosud literárnì kánon neprošel změnami 

potřebnými k tomu, aby se frankofonnì postkoloniálnì literatury vymanily ze svého 

okrajového postavenì. To je zřetelné nejen z toho, ţe přìstup k těmto textům se neměnì, ale 

i  z prostoru, který je těmto literaturám a jejich představitelům věnován ve vzdělávacìch 

institucìch a učebnicìch.
40

  

1.5. Recepce maghrebské frankofonní literatury v České republice 

Recepci této literatury v českém prostředì se ve své práci věnuje jiţ M. Ondrušková. Ve 

svém rozboru se soustředì předevšìm na doslovy uvedené u jednotlivých kniţně vydaných 

titulů, jejichţ bibliografický přehled je k práci také přiloţen. V našem mapovánì recepce se 

tedy budeme snaţit záběr rozšìřit o ohlasy otištěné v novinách a časopisech. Aţ na výjimky se 

nám podařilo dohledat předevšìm recenze za poslednìch přibliţně patnáct let. Magrebské 

frankofonnì literatuře a potaţmo poezii se věnujì předevšìm následujìcì periodika: Literární 
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noviny, Nový orient, Souvislosti a Světová literatura, ovšem i ty spìše sporadicky, a dalšì 

literárnì časopisy, v nichţ se podařilo dohledat alespoň jednu recenzi: A2, Host či Plav.  

V Literárních novinách vyšel obsáhlý článek E. Lukavského
41

 o maghrebské 

frankofonnì literatuře, který nastiňuje nejen jejì historii, ale seznamuje čtenáře i s jejìmi 

hlavnìmi představiteli. V témţe čìsle vyšla i Lukavského recenze vydánì Moderních 

marockých povídek. Autor recenze, překladatel s dlouhodobým zájmem o maghrebskou 

literaturu, hodnotì negativně předevšìm neúplné a nepřesné údaje u jednotlivých autorů, 

částečně i nesrozumitelný výběr některých povìdek a předevšìm i samotný překlad S. 

Pantůčka, jemuţ vytýká archaismy a špatný slovosled i dialogy. 

I přes tyto výhrady však hodnotì kladně přìnos vydánì pro čtenáře, jehoţ tento výbor 

povìdek seznamuje s literaturou, která je v jiných zemìch Evropy známá jiţ přes půl stoletì. 

Zajìmavé je srovnánì s recenzì arabisty J. Fleissiga v Novém Orientu,
42

 který výběr povìdek i 

celkovou kompozici hodnotì kladně, stejně tak jako skutečnost, ţe českému čtenáři umoţňuje 

blìţe nahlédnout do této literatury. Literatuře Maghrebu se dále věnuje dvojčìslo Souvislostí 

(1997, č.3–4), v Novém Orientu (1998, č.5) je dvoustrana věnovaná marockým 

spisovatelkám. Frankofonnì, potaţmo maghrebskou frankofonnì literaturou se zabývá i článek 

v Literárních novinách (1994, č.5), v němţ autorka
43

 zmiňuje např. M. Mammeriho, K. 

Yacina, A. Memmiho, či T. Ben Jellouna. 

Několik zmìnek staršìho data najdeme ve Světové literatuře o následujìcìch 

maghrebských spisovatelìch: A. Memmim (1958, č.3), M. Feraouzovi (1977, č.6) a N. 

Mahfúzovi (1989, č.4), kniţně ovšem nevyšel česky ani jeden z těchto autorů.  

V poslednìch letech vyvolalo většì mnoţstvì ohlasů vydánì Šukrìho románu Nahý chléb, 

o němţ vyšly recenze v MfDnes (pod poněkud zbytečně prvoplánovým titulkem Bída, sex a 

erotika marockýma očima), Respektu a Plavu.  

Velkou zásluhu na šìřenì povědomì o (maghrebské) frankofonnì literatuře má 

internetový server iliteratura.cz, kde vycházejì nejen recenze českých překladů autorů z této 

oblasti, ale i recenze jejich česky nepublikovaných děl, portréty jednotlivých autorů a 

nezřìdka i rozhovory s nimi. Pro českého čtenáře je to jedna z mála moţnostì, jak v češtině 

sledovat skutečně aktuálnì novinky v této literatuře. 
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Pro postavenì literatury arabských zemì a potaţmo maghrebské frankofonnì literatury u 

nás se můţe projevit přìnosným i letošnì ročnìk praţského kniţnìho veletrhu Svět knihy. 

Hlavnìm programovým tématem byly literatury arabských zemì a čestným hostem Saudská 

arábie. Festival měl bohatý doprovodný program, který zahrnoval i setkánì s desìtkou 

arabských autorů. Maghrebské autory reprezentoval marocký spisovatel Tahar Ben Jelloun, 

jehoţ dìlo se ostatně těšì v českém prostředì zdaleka největšì pozornosti. 
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2. TAHAR BEN JELLOUN 

2.1. Život a dílo Tahara Ben Jellouna 

Tahar Ben Jelloun se narodil 1. prosince 1944, jen několik měsìců před koncem války, 

ve starobylém marockém městě Fezu, politickém, kulturnìm a duchovnìm centru Maroka
44

. 

Pro své rodiče se stal symbolem nadcházejìcìho konce války a přìchodu mìru:  

„Olej, cukr a mouka byly na přìděl, kořenì nešlo na odbyt, kaţdodennì ţivot byl obtìţný, ale můj otec 

byl nejšťastnějšìm muţem na světě. Jeho ţena čekala druhého potomka. Řìkal, tohle dìtě se narodì, aţ 

přijde mìr, uţ nebude válka, tìm jsem si jist! Narodil jsem se několik měsìců před koncem války“.
 45

 

V padesátých letech se rodina stěhuje z Fezu do Tangeru. Jellounovi rodiče tuto změnu 

snášejì velmi těţce, Tanger si nikdy nezamilujì a ţijì v neustálé nostalgii po Fezu. Obě města 

se později stanou důleţitým a často se opakujìcìm námětem v Ben Jellounově dìle.
46

 

Nostalgie po Fezu se Ben Jelloun dotýká mimo jiné v dìle Jour de silence à Tanger,
 47

 útlé 

knìţce, která pokrývá jeden den ţivota nemocného starce, který se utápì ve svých 

vzpomìnkách a snech. Ačkoli to nikde jasně nezaznì, čtenář postupně pochopì, ţe se jedná o 

autorova otce. K Fezu se Ben Jelloun vracì i v románu Sur ma mère (Gallimard, 2008), 

matčině biografii týkajìcì se předevšìm jejìho mládì v tomto městě ve 30. a 40. letech, a 

objevuje se i v dalšìch jeho dìlech. Své vlastnì dětstvì zpracovává v  autobiografickém 

románu L’Écrivain public (Seuil, 1983). 

V Tangeru je Tahar zapsán do francouzského gymnázia Regnault, kde v roce 1963 

skládá maturitnì zkoušku. Boje o nezávislost Alţìrska v něm vyvolávajì zájem o politiku a 

dějiny. Ve stejném roce zahajuje studia filozofie v Rabatu. V červenci 1966 je nucen studia 

přerušit, protoţe je spolu s dalšìmi 94 studenty poslán do armádnìho disciplinárnìho tábora 

kvůli podezřenì, ţe se podìlel na organizaci studentských protestů v březnu 1965. Z tábora je 

propuštěn v lednu 1968 a pokračuje ve studiìch, která ukončuje téhoţ roku.  

Mezi léty 1968–71 vyučuje filozofii na marockých gymnáziìch v Tetuánu a Casablance. 

Jak ale sám vzpomìná, ve školnìm roce 1970 toho moc neodučì, protoţe velká část roku se 

nese ve znamenì stávek studentů. V té době se také v hlavnìm marockém městě stýká 
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s intelektuálnìmi a spisovatelskými kruhy a angaţuje se kolem revue Souffles. Právě zde 

vydává v roce 1971 svůj prvnì text, báseň L’Aube des dalles, svou prvnì básnickou sbìrku 

Hommes sous linceuil de silence publikuje ve stejném roce v casablanském nakladatelstvì 

Atlantes.  

V roce 1971 vydává marocká vláda rozhodnutì, ţe výuka filozofie bude od následujìcìho 

školnìho roku probìhat, stejně jako výuka ostatnìch předmětů, v arabštině. Ben Jelloun, který 

nenì pro výuku v arabštině kvalifikován, rezignuje na své učitelské mìsto. Ve stejném roce 

zìskává stipendium a odjìţdì do Francie studovat psychologii.  

O dva roky později mu v nakladatelstvì Denoël vycházì Harrouda (1973), velmi sloţitý 

a do určité mìry autobiografický román-báseň, který se stane jednìm z nejcharakterističtějšìch 

děl maghrebské frankofonnì literatury. V té době také začìná spolupracovat s denìkem Le 

Monde, čìmţ začìná i jeho druhá, taktéţ úspěšná, novinářská kariéra. Do Le Monde přispìvá 

ostatně pravidelně dodnes a své články týkajìcì se obvykle aktuálnìho děnì v arabském světě, 

problematiky přistěhovalců či rasismu publikuje i v dalšìch evropských novinách, mimo jiné 

napřìklad v italském denìku La Repubblica či L’Espresso nebo španělském El País a 

Lavanguardia.  

V roce 1977 obhajuje doktorát ze sociálnì psychiatrie a jeho doktorandská práce o 

maghrebských imigrantech ve Francii je publikována pod názvem La Plus Haute des 

Solitudes, Misère affective et sexuelle d’émigrés nord-africains (Seuil, 1997). Kdyţ pak o 

několik let později vydává esej Hospitalité française (Seuil, 1984) zabývajìcì se situacì 

imigrantů ve francouzské společnosti, vcházì ve známost jako odbornìk na sociologickou a 

psychologickou problematiku vztahujìcì se k tématu imigrace.  

Motiv exilu a emigrace je ostatně jednìm ze stěţejnìch témat Ben Jellounova literárnìho 

dìla. Kniha La Réclusion solitaire (Denoël, 1976) je nejen románem, ale zároveň i reportáţì a 

básnì v próze a předevšìm psychologickou sondou, snahou poskytnout prostor pro vyjádřenì 

tuţeb i strachů vykořeněných jedinců. V románu Les Yeux baissés (Seuil, 1991), sledujeme 

mladou dìvenku, která se svými rodiči přicházì do Pařìţe z berberské vesnice, jejì těţké 

začátky, kdy se musì naučit nový jazyk a sţìt se s jinou kulturou, prvnì setkánì s rasismem a 

násilìm i rozeklanostì mezi rodnou zemì a novou vlastì. Tématu emigrace se Ben Jelloun 

věnuje i v jednom ze svých nedávných děl, románu Partir (Gallimard, 2006), zde ovšem tato 

problematika nenì nahlìţena z pohledu imigrantů ve Francii, ale očima mladých Maročanů, 

kteřì se za kaţdou cenu snaţì dostat pryč ze své rodné země, kde nemajì ţádnou vyhlìdku na 

úspěšný a spokojený ţivot v budoucnosti.  
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Skutečnou hvězdou maghrebské frankofonnì literatury se ovšem Tahar Ben Jelloun 

stává aţ po vydánì románu L’Enfant de sable (Seuil, 1985) a jeho volného pokračovánì La 

Nuit sacrée (Seuil, 1987), za které zìskal ve stejném roce Goncourtovu cenu. Tato dvě dìla mu 

zajistila opravdovou nesmrtelnost a obrovskou popularitu nejen mezi francouzskými čtenáři, 

ale i mezi čtenáři v mnoha dalšìch zemìch (romány Písečné dítě a Posvátná noc byly 

přeloţeny do vìce jak čtyřiceti jazyků).  

„V prvnì knize se seznamujeme s dcerou, jiţ despotický otec hned po narozenì přeměnì ve vytouţeného 

syna a dá mu jméno Ahmed. V Posvátné noci otec umìrá, vysvobozuje Ahmeda z tělesného prokletì a 

dovoluje mu stát se opět ţenou. Z Ahmeda se stává Zahra a začìná vypravovat svůj přìběh…“
48

 

Oběma romány se jako červená nit vine téma hledánì identity, které je typické pro 

maghrebskou frankofonnì literaturu obecně a pro Ben Jellouna obzvláště. Podobně jako v 

románu La prière de l’absent (Seuil, 1981), který popisuje putovánì dvou vyvrhelů Sindibáda 

a Bobyho, jsou i oba nejslavnějšì Ben Jellounovy romány zaloţené na stejném iniciačnìm 

schématu, jakémsi dvojitém hledánì identity: „[identity] postavy hledajìcì svou vlastnì 

podstatu a [identity] národa, který přišel o své dějiny. Cesta v prostoru je zdvojena cestou 

v čase“
49

  

Tyto tajuplné přìběhy však nepřivádějì čtenáře k jasnému konci. Stejně tak 

Ahmed/Zahra nedocházì k jednoznačnému a vysvobozujìcìmu sebeurčenì, i to se neustále 

měnì a přelévá jako všudypřìtomný pìsek. 

Ben Jelloun se nevyhýbá ani námětům s politickým přesahem, coţ ostatně dokázal uţ 

románem Moha le fou, Moha le sage (Seuil, 1978), jenţ začìná scénou mučenì v marocké 

věznici. K Maroku a jeho politickým problémům se vracì i románem Cette aveuglante 

absence de lumière (Seuil, 2001), v němţ na základě vyprávěnì jednoho z vězňů 

z tazmamartské věznice popisuje nelidské podmìnky, v nichţ museli přeţìvat vojáci, kteřì se 

v roce 1971 podìleli na puči proti marockému králi Hasanovi II. Za tento román zìskal nejen 

mezinárodnì cenu IMPAC, ale vyslouţil si z mnoha stran i ostrou kritiku a obviňovánì 

z oportunismu a snahy vydělat na lákavém tématu, jehoţ zpracovánì pro něj po pádu krále uţ 

nepředstavovalo ţádné nebezpečì.
50

 

Mezi Ben Jellounovy poslednì romány patřì kromě jiţ zmiňovaného Partir také přìběh o 

přátelstvì dvou muţů, Le Dernier Ami (Seuil, 2004), který nedávno vydalo v českém překladu 
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E. a A. Lukavských nakladatelstvì Fra, a román Au Pays (Gallimard, 2009), vyprávěnì o 

marockém imigrantovi – dělnìkovi Mohamedovi, který se po odchodu do důchodu rozhodne 

vrátit do rodné vsi a postavit tam vysněný dům, v němţ by shromáţdil celou svou rodinu. 

Tahar Ben Jelloun však nenì jen romanopiscem, jeho rozsáhlé dìlo je bohaté i ţánrově. 

Vydal několik sbìrek básnì: Cicatrices du soleil (Maspero, 1972), Les Amandiers sont morts 

de leurs blessures (Maspero, 1976), A l’insu du souvenir (Maspero, 1980), La Remontée des 

cendres (Seuil, 1991) a naposledy Poésie complète (Seuil, 1995); tři sbìrky povìdek, z nichţ 

některé (stejně tak jako několik básnì) byly přeloţeny i do češtiny: L’Ange aveugle (Seuil, 

1992), Le Premier amour est toujours le dernier (Seuil, 1995) a Amours sorcières (Seuil, 

2003); a také dvě divadelnì hry: La Fiancée de l’eau (Actes Sud, 1984) a Beckett et Genet, un 

thé à Tanger (Gallimard, 2010), fingované setkánì v tangerské kavárně dvou osobnostì, které 

se sice setkat mohly, ale ve skutečnosti se nikdy nesetkaly, a které čekajì na společného 

přìtele Giacomettiho, který ovšem na způsob Godota nikdy nedorazì. 

Významnou pozornost si zìskaly i publikace určené předevšìm dětem a mládeţi: Le 

Racisme expliqué à ma fille (Seuil, 1998), útlá knìţka, v nìţ formou rozhovoru své dceři a 

potaţmo dalšìm dětem vysvětluje, co je to rasismus. Knìţka byla dosud přeloţena do 25 

jazyků (včetně češtiny). Po jejìm vydánì se autor stal velmi častým hostem debat ve školách, 

protoţe právě rasismus mezi mladými lidmi a integrace mladých přistěhovalců, nebo potomků 

přistěhovalců, zůstává nejen ve Francii velmi problematické a aktuálnì téma. 

Po událostech v zářì 2001, které vedly k tomu, ţe se běţně začalo dávat rovnìtko mezi 

islám a terorismus, se rozhodl napsat knìţku o islámu, určenou primárně dětem L’Islam 

expliqué aux enfants (Seuil, 2002). Podìlel se také na několika knihách fotografiì, k nimţ 

napsal texty, a věnoval publikaci Giacomettimu: Giacometti ou la Rue d’un seul (Gallimard, 

2006) a také Jeanu Genetovi: Jean Genet, menteur sublime (Gallimard, 2010), která je 

vzpomìnkou na obdobì dvanácti let, během něhoţ se oba spisovatelé setkávali.  

Ben Jelloun se vţdy zajìmal o děnì v arabském světě a dosud ho pravidelně komentuje, 

ať uţ nepřìmo ve svém dìle či přìmo v tisku. Velmi podrobně se proto zabývá i tzv. arabským 

jarem, nedávnými revolučnìmi událostmi, které otřásly mnoha arabskými zeměmi. Vývoji v 

tomto regionu věnoval nejen mnoţstvì novinových článků, ale i své dvě poslednì publikace 

z letošnìho roku, eseje L’Étincelle a Par le feu (obojì Gallimard). Prvnì se týká arabských 

povstánì, druhá konkrétnìho přìpadu sebeupálenì Tunisana M. Buazìze, jehoţ čin nastartoval 

masové protesty v mnoha arabských zemìch. 
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Jakoţto známý spisovatel se Ben Jelloun účastnì i mnoha literárnìch a kniţnìch festivalů 

a veletrhů (nedávno i praţského Světa knihy 2011) a jeho dìlo mu vyneslo mnoho 

mezinárodnìch literárnìch cen. Významně se však angaţuje ve veřejném děnì obecně a 

vzhledem k své autoritě a věhlasu je často zván do pořadů či debat, které se zabývajì 

celospolečenským vývojem a událostmi. Za tuto činnost zìskal i mnohá oceněnì, naposledy 

např. Cenu mìru Ericha Mária Remarqua za rok 2011. 

2.2. Zařazení T. Ben Jellouna do kontextu frankofonní literatury 

V oblasti Maghrebu se tradičně setkávalo několik kultur: arabská, berberská, 

francouzská a ţidovská, coţ do jisté mìry dodnes ovlivňuje literárnì produkci těchto zemì. 

Tahar Ben Jelloun je nejznámějšìm a nejexponovanějšìm současným představitelem 

maghrebské francouzsky psané literatury a spolu s dalšìmi, např. Chraïbim, Laâbim či 

Khatibim, přìslušnìkem generace, která na literárnì scénu přišla po roce 1966. Ben 

Jellounovým dìlem se zabývá mnoţstvì publikacì
51

 a článků a stalo se námětem nejedné 

diplomové práce.  

Ben Jelloun je rozhodně nejúspěšnějšìm, nejčtenějšìm a nejpřekládanějšìm arabským 

autorem současnosti a jednìm z nejvydávanějšìch francouzsky pìšìcìch autorů obecně. 

Zìskánìm Goncourtovy ceny z roku 1987 za román Posvátná noc se zařadil mezi frankofonnì 

autory, kteřì zìskali prestiţnì francouzská literárnì oceněnì. Do této skupiny dále patřì m.j. 

Afghánec A. Rahìmì v roce 2008 za román Pierre de patience
52

, Libanonec A. Maalouf
53

 

v roce 1993 za román Le Rocher de Tanios (taktéţ cena bratřì Goncourtů). Cenu Renaudot 

pak zìskal např. Guinejec Tierro Monénembo v roce 2008 za román Le Roi de Kahel, Konţan 

A. Mabanckou v roce 2006 za román Mémoires de porc-épic, či A. Kourouma z Pobřeţì 

Slonoviny v roce 2000 za román Allah n’est pas obligé
54

. 

V současnosti zaujìmajì francouzsky pìšìcì autoři vůči francouzštině oprávněně sebejistý 

postoj: dnes jiţ převládá přesvědčenì, ţe autoři cizìho původu francouzštinu obohacujì. Na 

občasné jedovaté výtky v tisku, ţe šanci zìskat literárnì cenu má autor jen tehdy, pokud nenì 
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 V českém překladu V. Sysalové vyšel román Baltazarovo putování, Vyšehrad, Praha, 2003 
54

 V českém překladu P. Komerse vyšlo jako Alláh není povinen, MF, Praha, 2003, dále román Až bude volit 
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rodilý Francouz, mohou reagovat statistikami, které jasně ukazujì, ţe mnozì z těchto autorů 

figurujì na čelnìch mìstech ţebřìčcìch počtu prodaných výtisků, coţ jen potvrzuje jejich 

oblibu u publika. Navìc jsou nezřìdka překládáni do dalšìch jazyků, čìmţ dělajì také sluţbu 

francouzštině.  

Jak ostatně tvrdì Ben Jelloun ve svém přìspěvku On ne parle pas le francophone pro 

publikaci-manifest Pour une littérature-monde
55

, čtenáři nerozlišujì literaturu podle autorova 

původu či barvy kůţe, ale podle toho, zda je dobrá či špatná. Ben Jelloun se svým článkem 

připojuje k mnoha dalšìm francouzsky pìšìcìm autorům, kteřì uţ jsou unaveni z neustálého 

rozdělovánì na francouzské a frankofonnì autory. Ben Jelloun o  myšlence frankofonie tvrdì, 

ţe se nezbavila svého politického a koloniálnìho rozměru: „On sait que la francophonie a 

rejoint sont statut d’origine, celui d’une aire politique entretenant une mémoire coloniale à 

peine dépassée ou plutôt déguisée.“ Dále v článku o pouţìvánì „frankofonštiny“ podotýká: 

„On ne parle pas francophone. On ne l’écrit pas non plus.“
56

 Sám sebe povaţuje za 

francouzského autora, byť nenì rodilý Francouz z Francie. Ostatně toto neustálé vydělovánì 

nerodilých Francouzů stojì v ostrém kontrastu se situacì ve Velké Británii, kde se vůbec 

neřešì, jakého je daný spisovatel původu. Spisovatelé narozenì v bývalých koloniìch jsou 

prostě vnìmáni jako britštì autoři, jejichţ poetika můţe mìt svá specifika projevujìcì se např. 

nezvyklou imaginacì, atypickým stylem, jinou tematikou ap. 

2.3. Recepce T. Ben Jellouna v českém prostředí 

Dnes jiţ Tahar Ben Jelloun nenì českému čtenáři naprosto neznámý.
57

 Jeho proslulost 

ovšem absolutně nelze srovnávat s pozicì, kterou si jiţ několik desetiletì udrţuje na 

francouzském trhu. Kromě několika povìdek, jimiţ je zastoupen v knize Moderní marocké 

povídky (2000) a v Gutenbergově čítance moderní africké prózy (2003), vyšlo časopisecky 

v překladu E. Lukavského několik úryvků z jeho románů a básnì. V roce 2002 vydalo 

nakladatelstvì Dauphin v překladu manţelů Lukavských Ben Jellounovu novelu z roku 1990 

Tichý den v Tangeru, monolog starého nemocného muţe naštvaného na své slábnoucì tělo, na 

svou manţelku a děti, které ho ani nepřijdou navštìvit, i na otravný, neustávajìcì tangerský 

                                                 
55

 vyšlo v nakl. Gallimard v r. 2007, Ben Jellounův přìspěvěk vyšel i v Le Monde Diplomatique, r. 2007, č. 5 
56

 BEN JELLOUN, T. On ne parle pas le francophone. [online] Dostupné z: 

<http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=33&L=&tx_ttnews[tt_news]=121&cHash=6af7cd43c403de613b

70d05e31510a25> [cit. 2011-08-12] 
57

 A. Hergetová ve své diplomové práci z r. 2000 poznamenává, ţe Ben Jellounovi nebyl do češtiny dosud 

přeloţen ţádný román ani sbìrka básnì (kromě několika úryvků románů a básnì vydaných časopisecky),  

nezajìmá se o něj ani česká literárnì kritika, a tedy ani veřejnost. 

http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=33&L=&tx_ttnews%5btt_news%5d=121&cHash=6af7cd43c403de613b70d05e31510a25
http://www.taharbenjelloun.org/index.php?id=33&L=&tx_ttnews%5btt_news%5d=121&cHash=6af7cd43c403de613b70d05e31510a25


33 

 

vlhký vìtr, a jehoţ poslednì zbývajìcì radostì je představa dìvky, dìky nìţ se můţe ve snech 

vracet nazpět do doby mládì. 

Na tuto knìţku, která vyšla v nákladu 500 ks a je dosud v prodeji, vyšla recenze K. 

Štěpančìkové
58

 v literárnìm časopise Tvar a J. Šotolové
59

 v internetovém literárnìm časopise 

iLiteratura.cz. Obě recenze přibliţujì i osobu autora a jeho stěţejnì dìla a přinášejì ukázky 

z novely, obě také vyjadřujì pochvalu nakladatelstvì, ţe sáhlo po tak kvalitnìm a zajìmavém 

autorovi a konečně umoţňuje českému čtenáři se s nìm seznámit.  

O dva roky později vycházì opět v nakladatelstvì Dauphin a překladu A. a E. 

Lukavských knìţka Tati, co je to rasismus? (ve fr. orig. Racisme expliqué à ma fille), která ve 

Francii v devadesátých letech vzbudila obrovský ohlas, stala se bestsellerem (dosáhla nákladu 

400 000 kusů), dočkala se několika reedic a mnohé školy ji vyuţìvajì ve výuce. V Čechách 

bylo jejì vydánì (náklad 1000 ks) s úvodnìm slovem Josefa Šmejkala podpořeno z prostředků 

Evropské unie v rámci programu Culture 2000 a zahrnuto do vládnì kampaně boje proti 

rasismu v rámci projektu Multikulturnìho centra Praha – Rozmanitost do knihoven.  

Krátká esej, která je napsaná jako rozhovor s autorovou dcerou, nenásilnou formou 

přibliţuje předevšìm dětským čtenářům, ale také jejich rodičům, rasismus, jeden 

z nejpalčivějšìch problémů současné společnosti. V době, kdy do západnì Evropy proudì 

statisìce přistěhovalců z méně rozvinutých zemì a připojujì se k početným komunitám, které 

tam uţ ţijì, často nastupuje na mìsto zvědavosti nedůvěra a nenávist. Právě s touto tendencì se 

autor snaţì v rámci svých moţnostì bojovat.  

V Česku se knìţka setkala se smìšenými reakcemi: recenze, které na ni vyšly v MF 

Dnes
60

, Týdnu
61

 a Plavu
62

 kritizujì způsob, jakým otázky dcery nahrávajì autorovi, takţe 

dialog nepůsobì autenticky. Zatìmco na francouzského čtenáře tato forma působì přirozeně, 

zdá se, ţe českému čtenáři připadá přìliš škrobená a nerealistická. Knize je vytýkána přìlišná 

didaktičnost, prezentace banálnìch pravd a politická korektnost (např. autorovo odmìtánì 

termìnu „rasa“). Recenze také negativně hodnotì, ţe z knìţky na mnoha mìstech vyplývá, ţe 

největšì rasisté jsou běloši. Na druhou stranu jì shodně přiznávajì dobrý úmysl poukázat na 

problematiku rasismu. Pouze recenze J. Peňáse pro magazìn Týden jde vìce do hloubky a 

osvětluje čtenáři francouzské politické pozadì devadesátých let 20. stol. Autora bohuţel blìţe 

                                                 
58

 ŠTĚPANČÍKOVÁ, K. Čas, ten strašný a starý společník. In Tvar, r. 2003, č. 18. 
59
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nepředstavuje vůbec, coţ je v kontextu, kdy nejde o českému čtenáři dobře známého autora, 

škoda. Ben Jelloun tak z této recenze vycházì pouze jako „ve Francii naturalizovaný 

Maročan“ a „arabský intelektuál“.  

Do třetice vydává nakladatelstvì Dauphin v roce 2007 Ben Jellounův nejznámějšì román 

Posvátná noc, který do češtiny převedli opět A. a E. Lukavštì. Český čtenář, k němuţ se tato 

knìţka dostává s dvacetiletým zpoţděnìm, bohuţel neměl moţnost seznámit se s Ben 

Jellounovým neméně slavným románem L’Enfant de sable (Písečné dítě), na nějţ Posvátná 

noc volně navazuje. Na to upozorňuje i recenze J. Šotolové
63

 vydané v kulturnìm týdenìku 

A2. Autorka přibliţuje Ben Jellouna, uvádì dìla, která jiţ vyšla česky, a načrtává a rozebìrá 

obsah a poselstvì tohoto přìběhu, který je čtenáři předkládán v duchu orientálnì tradice 

vyprávěnì, kdy přìběh zìskává tolik podob, kolik vypravěčů ho přednášì. Stejných 

charakteristik, včetně nadčasovosti přìběhu, si všìmá i recenze L. Holečka
64

 dostupná na 

internetových stránkách nakladatelstvì Dauphin. Ta také upozorňuje na jazykové bohatstvì 

dìla. Ani jedna z recenzì nerozebìrá titul z hlediska překladu. 

Zatìm poslednìm česky vydaným dìlem Tahara Ben Jellouna je román Poslední přítel 

(Le Dernier ami), který v letošnìm roce vydalo v převodu manţelů Lukavských, dvornìch 

překladatelů Ben Jellouna u nás, nakladatelstvì Fra. Přìběh nazìraný nejprve z perspektivy 

Alìho a pak Mameda popisuje třicetileté přátelstvì obou muţů, které nezničì udavači, vězenì, 

odluka, ani ţárlivost manţelek, ale aţ osobnì tragédie jednoho z nich, je přìběhem doslova 

nadčasovým, byť zasazeným do rámce pro nás exotické země. Recenze na literarky.cz
65

 

povaţuje tento román za jedno z nejlepšìch děl uplynulého desetiletì, jìmţ Ben Jelloun jen 

potvrdil své výlučné postavenì ve světové literatuře. Recenze na respekt.cz
66

 chválì autora za 

střìdmý jazyk bez přìkras, jìmţ výborně dosahuje poţadovaného účinku, přestoţe autorovi 

vyčìtá, ţe se rozhodl v závěrečném dopise do poslednì myšlenky zformulovat všechno to, co 

čtenáře nechával celou dobu jen tušit. 

Do budoucna má nakladatelstvì Fra v plánu vydat knìţku L’Enfant de sable, a představit 

tak čtenářům i prvnì dìl zmiňované dilogie. Dále se chystá vydánì románu z tazmamartské 
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věznice Cette aveuglante absence de lumière a nakladatel (a překladatel v jedné osobě) by 

také rád vydal Harroudu, byť nepředpokládá, ţe by byla čtenářsky přìliš úspěšná. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Analýza zvoleného textu a jeho překladu 

Předmětem našì analýzy bude Ben Jellounův nejznámějšì román La Nuit sacrée vydaný 

v roce 1987. Při výběru jsem přihlédli také k tomu, ţe tento text byl vydán i v českém 

překladu. Ten je dìlem manţelů Lukavských a vyšel v roce 2007 v nakladatelstvì Dauphin 

pod názvem Posvátná noc. Část této Ben Jellounovy knìţky byla přeloţena i Svetozárem 

Pantůčkem. Ţe se jedná právě o text Posvátné noci však čtenář bez znalosti románu nemá 

moţnost zjistit, protoţe úryvek je ve sbìrce Moderní marocké povídky vydané nakladatelstvìm 

Dar Ibn Rushd v roce 2000 bohuţel dosti zavádějìcìcìm způsobem prezentovaný jako dvě 

povìdky. Konkrétně se jedná o kapitoly Noc předurčení a Provoněná zahrada. Pro naše účely 

je to ovšem pozitivnì zjištěnì. Tyto dvě kapitoly, na nichţ můţeme porovnat přìstup obou 

překladatelů, pro nás představujì základnì materiál pro translatologickou srovnávacì analýzu. 

Podle přìstupu J. Levého, z něhoţ budeme vycházet, by hlavnìm úkolem rozboru měla 

být analýza základnìch principů pracovnìho postupu překladatele, která stanovì, jaké byly 

jeho překladatelské metody a koncepce. O překladatelově umělecké metodě i názoru na 

překládané dìlo nás mohou nejlépe poučit odchylky od předlohy.
67

 Naše analýza bude proto 

provedena na základě detailnìho srovnávánì dostupných převodů s předlohou, přičemţ 

uvedeme zajìmavé přìklady, ať uţ na lexikálnì, syntaktické nebo sémantické rovině, aniţ 

bychom nutně vyjmenovávali jednotlivé významové omyly. Takto provedený rozbor by nám 

měl umoţnit zjistit, jak si překladatel vykládal předlohu, jaký byl jeho estetický názor, zda 

dodrţel charakteristický rytmus věty originálu a ke kterým hodnotám překladu byl vnìmavý.
68

 

Vzhledem k tomu, ţe předmětem analýzy je text pocházejìcì z pera autora, jehoţ kořeny 

jsou pro českého čtenáře-přìjemce v mnohém exotické, coţ se projevuje i na některých 

rysech jeho dìla, zdá se vìce neţ relevantnì poţadavek, který na předkladatelovy znalosti 

klade T. Bekri: „[překladatel musì] výborně znát nejen jazyk, ale i původnì kulturu 

frankofonnìho básnìka nebo spisovatele.“
69

 V opačném přìpadě narůstá pravděpodobnost 

výskytu chybných řešenì, významových posunů a obecně zploštěnì originálu. Tohoto jevu si 

všìmá v citované práci i M. Ondrušková ve své analýze Chraïbiho románu Une enquête au 

pays. Ondrušková vnìmá nedostatky překladu předevšìm v převodu ustálených spojenì 

(oslovenì) a dalšìch reáliì, které zasazujì text originálu do arabského prostředì. Budeme 

sledovat zda jsou tyto závěry oprávněné i v přìpadě námi rozebìraných překladů. 
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Naše vstupnì hypotéza předpokládá, ţe překlad arabisty S. Pantůčka by se měl 

chybovánì v této oblasti vyvarovat, zatìmco E. a A. Lukavštì (podobně jako K. Vinšová, jejìţ 

překlad M. Ondrušková analyzuje) mohli některé souvislosti nechtěně opomenout či podcenit. 

Dále předpokládáme, ţe verze Lukavských, kteřì publikovali četné překlady i jiných neţ 

francouzsky pìšìcìch autorů z Maghrebu, s největšì pravděpodobnostì lépe vystihne čistě 

jazykové či stylistické nuance francouzštiny a bude pruţnějšì v jejich promìtnutì i do cìlového 

textu. 

3.2. Posvátná noc  

Ben Jellounův román Posvátná noc navazuje na do češtiny dosud nepřevedené dìlo 

L’Enfant de sable (Písečné dítě). Knìţky lze sice čìst nezávisle na sobě, pro lepšì porozuměnì 

je však přìnosné být obeznámen i s dějem prvnìho dìlu této volné dilogie. Písečné dítě je 

přìběhem Ahmeda/Zahry, který jako zázrakem unikne těţkému osudu ţeny. Dìtě se narodì 

jako osmá dcera, otec, jenţ se nedočkal syna, ji však ve snaze přelstìt nelìtostný osud prohlásì 

za muţského potomka. Dìtě je na rozdìl od běţných zvyklostì téměř jen v péči otce, který 

celou travestii dovádì aţ k simulaci slavnosti obřìzky. Ahmed se do své role vţìvá tak dobře, 

aţ se zdá, ţe skutečně opustil své ţenské tělo. Oţenì se se svou sestřenicì Fatimou, dìvkou 

stiţenou epilepsiì, které se strýcova rodina vůbec nevěnuje. Ahmed však zjistì, ţe jeho ţena 

vì, ţe on své muţstvì jen předstìrá. Po smrti otce a následné smrti manţelky se přìběh rozbìhá 

do několika směrů. Jednotlivì vypravěči, kteřì shodně tvrdì, ţe vše viděli na vlastnì oči, 

předkládajì posluchačům několik rozdìlných verzì událostì. 

V Posvátné noci je mnoţstvì hlasů nahrazeno jednìm vypravěčem, Zahrou. Čtenář se 

vracì k jejìmu přìběhu uprostřed dvacáté sedmé noci postnìho měsìce ramadánu, kdy jejì otec 

umìrá. Vysvětluje dceři pohnutky svého jednánì a prosì ji o odpuštěnì. Ahmed dostává jméno 

Zahra, které znamená světlo, milost i věčnost, a zbavuje ji povinnosti předstìrat, ţe je muţem. 

Poté, co pohřbì otce i veškeré věci připomìnajìcì jejì minulost, Zahra navţdy odcházì 

z rodného domu. Na cestě za svobodou, za ţenstvìm, za vlastnìm já nacházì okamţiky štěstì, 

ovšem minulost ji vţdy zase dostihne, nelze ji zcela zahrabat do hrobu. Přìběh osciluje na 

hranici mezi výplody představivosti a nejistou realitou, kterou někdy nenì schopna přesně 

rozpoznat ani samotná hrdinka. I čtenář udělá nejlépe, kdyţ se v Zahřiných šlépějìch 

rozhodne: „přestanu odlišovat realitu od představ, a hlavně se přestanu pìdit po tom, kde to 

vlastně jsem, co dělám a s kým proţìvám tyto chvìle.“ Zahřino vyprávěnì je sice 

chronologické, ale i kdyţ se zdá, ţe spěje k celkem jednoznačnému konci, text se opět 

proměňuje v jednu velkou hádanku. Pravda je totiţ nesdělitelná. 
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3.3. Charakteristika tvorby T. Ben Jellouna 

V Ben Jellounově dìle existujì realita a snovost paralelně vedle sebe, jejich hranice se 

stìrajì, často se prolìnajì. Postavy zabydlujìcì jednotlivé texty jsou nezřìdka nekonvenčnì a 

netypické, ve společnosti jim přìslušì jen marginálnì postavenì. Nenì výjimkou, ţe se 

nacházejì v těţké ţivotnì situaci, jako je tomu napřìklad u Ahmeda/Zahry. Takový moment 

pak je ţivnou půdou pro autorovu představivost. Svět představ a snů přinášì jeho hrdinům 

úlevu. Osaměnì, nemoţnost sdìlet s někým vlastnì trápenì jsou pro ně odrazovým můstkem ke 

sněnì. 

Ben Jellounovo dìlo je úzce spjato s jeho rodným Marokem. To se objevuje téměř ve 

všech jeho textech, ať uţ se jedná o mìstnì zakotvenì přìběhu, nebo rovinu čistě symbolickou. 

Ben Jellounova tvorba je vůbec na symboly bohatá. Opakovaně se v nì vyskytujì symboly 

svázané do určité mìry s autorovou rodnou zemì, jejì geografickou charakteristikou i kulturou. 

Nejčastěji se jedná o různé prostory velikosti, např. písek/poušť, vítr, noc, moře. Všechny tyto 

symboly odpovìdajì také samotě, jsou jejìm obrazem i odrazem. K těm, které dále zastupujì i 

přìrodu, se připojujì dalšì, např. ticho. Mezi důleţité symboly patřì i pramen a oko, pro něţ 

existuje v arabštině jednotný výraz aïn. Pramen nese bohaté konotace jako původ, kořeny, 

začátek, zrozenì, půda, ţìzeň, aj. Oko pak značì i zrcadlo, pohled, paměť, zrak nebo uhranutì 

(tzv. zlé oko). Často se opakujìcìm námětem jsou i dvě mìsta symbolizujìcì ţenský a muţský 

svět, totiţ veřejné lázně hammán a mešita. Dalšìm důleţitým symbolem je dům. Ten se 

objevuje i v úvodu Zahřina vyprávěnì: „[…] v domě s vysokými zdmi, jenţ stojì na konci 

uličky zavřené za sedmi branami.“ (PL, 6) Dům můţe být nicméně i obrazem knihy. Čtenář 

vstupuje do vyprávěnì dveřmi (branou), jako by vstupoval do domu. „Vy moţná dům 

neuvidìte. Kaţdopádně ne hned. Ale budete do něj přijìmáni postupně, jak tajemstvì bude 

ztrácet na tajemnosti, aţ do neviditelné nahoty. Přátelé, dluţìm vám tento přìběh.“ (PL, 16)
 70

 

Tahar Ben Jelloun rád pracuje s vyprávěnìm, či dokonce s vyprávěnìm ve vyprávěnì, 

jako je tomu opakovaně napřìklad v Písečném dítěti. Autor je veřejnou postavou, která 

umoţňuje promluvit lidem bez hlasu, mluvì či pìše za ostatnì. V textech zaujìmá důleţité 

mìsto veřejný prostor, obvykle náměstì, kde se tradičně shromaţďujì vypravěči a jejich 

publikum. Stejně je tomu i v Posvátné noci. Zahra, nynì jiţ stará ţena, také vyprávì svůj 

přìběh na náměstì: „Kolem mě bylo rozmanité a pozorné obecenstvo. […] Kdyţ jsem otevřela 

oči, mlčeli a natahovali uši. Rozhodla jsem se řìct jim několik slov, abych je úplně 
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nezklamala.“ Jak je v orientálnì kultuře tradičně zvykem, vypravěč se na posluchače 

pravidelně obracì, oslovuje je (ô amis, ô compagnons, vous qui m’écoutez), udrţuje s nimi 

kontakt. Text se pohybuje na ose já – vy. Spojenì způsobu vyjádřenì preferovaného lidovou 

kulturou, tzn. vyprávěnì, s formou cizì literánì tradice, tedy románem, dává vzniknout zcela 

osobitému útvaru, poetickému románu.
71

 Tento útvar si nedělá starosti s linearitou přìběhu, 

kontinuitou, ani s tìm, zda přesně odpovìdá jednomu či druhému ţánru. Ben Jelloun si tak 

napřìklad v Posvátné noci vypůjčuje z přìběhů Tisìce a jedné noci, mystické i andaluské 

poezie, z tradice koránu i starých arabských rukopisů.  

Přìběh Zahry je vyprávěnìm, románem, denìkem i alegoriì. Je to iniciačnì román i román 

o hledánì vlastnìho já. Hledánì vlastnì identity je ostatně tématem, které prostupuje celou Ben 

Jellounovu tvorbu, v nìţ odráţì hledánì samotného autora. V Písečném dítěti i Posvátné noci 

jde o identitu zdvojenou. Tyto romány jsou vystaveny na opozici mezi muţským a ţenským 

principem, coţ se odráţì do řeči slov i těla, zdánì i bytì, vnějšìho i vnitřnìho, lţi i pravdy. 

Důleţitost pravdy, či fakt, ţe se jedná o pravdivé vyprávěnì, je v Posvátné noci opakovaně 

zdůrazňován.  

Nedìlnou součástì mnoha Ben Jellounových textů je také pojem cesty. Ten se odráţì 

nejen v tematické stránce dìla, ale i v procesu samotného psanì. I to často hledá svůj směr a 

cìl, ztrácì se a zase nacházì. B. Novén ve své studii zajìmavě přirovnává pohyb, který je 

procesu psanì vlastnì, ke kouřenì kifu. V jeho rytmu, tedy v rytmu nádechu a výdechu, se 

podle Novéna nese i rytmus Ben Jellounovy tvorby. Rytmus povaţuje za jednu ze základnìch 

sloţek jeho dìla. Pojì se k němu i pohyb těla, který je povaţován za zásadnì lidskou 

zkušenost.
72

  

3.4. Rozbor vybraných ukázek Posvátné noci 

Posvátná noc se nese v osobitém rytmu vyprávěnì. Ţe se jedná o přìběh vyprávěný 

z pohledu hrdinky, je zřejmé předevšìm z úvodnì kapitoly (Préambule), kdy se Zahra v roli 

veřejného vypravěče na náměstì obracì ke svému obecenstvu, přičemţ pouţìvá v arabštině 

běţné oslovenì „přátelé“. Oslovovánì publika umoţňuje nejen navázat kontakt, ale také odlišit 

vypravěčovo pásmo, „já“ od „vy“ posluchačů:  „J’ai mis du temps pour arriver jusqu’à vous. 

Amis du Bien! La place est toujours ronde. Comme la folie. […] Vous êtes ma délivrance, la 

lumière de mes yeux. Mes rides sont belles et nombreuses. […] Regardez comme elle se 
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croise, désignant les chemins de fortune.“ (NS, 5) „Mes amis! Je peux vous l’avouer 

aujourd’hui : ce fut dur!“ (NS, 35) Později se vypravěč na posluchače obracì jiţ jen zřìdka, 

zejména tehdy, kdyţ chce svým slovům dodat na pravdivosti: „Je fus ainsi chassée de ce 

jardin dit parfumé. Croyez-moi, mes amis, …“ (NS, 48) „Croyez-moi ; tout ce que je vous 

demande c’est de m’écouter.“ (NS, 165) 

Pravdivost a skutečnost přìběhu je v textu opakovaně zdůrazňována: „Ce qui importe, 

c’est la vérité.“ (NS, 5) „…cela je ne l’ai pas rêvé, je l’ai vécu.“ (NS, 48). Pravda se ale 

současně překrývá se snem i se lţì, takţe je nakonec těţké rozlišit, co je skutečnost a co nenì: 

„Ce que je vais vous confier ressemble à la vérité. J’ai menti.“ (NS, 6) 

Zahra se často utìká do sněnì a představivosti, která je u nì nesmìrně bohatá. Autor ji 

bezesporu akcentuje. Tento únik Zahře pomáhá lépe se vypořádat s těţkým osudem, na 

druhou stranu je i neustálou připomìnkou, ţe minulosti nelze uniknout. „Le passé 

m’envahissait, image par image. Je ne pouvais résister à l’arrivée désordonnée de tant de 

souvenirs.“ (NS, 75) Přechod ze skutečna do oblasti snů a vidin má však často nepřìjemnou 

podobu. Zahřiny černé můry obydlujì přìzraky a často opanujì jejì noci: „Je passai toute la 

nuit à lutter contre les courants d’une eau lourde et gluante dans un lac profond habité par 

toute sortes de bêtes et de plantes.“ (NS, 121) Ale někdy jim nenì moţné uniknout ani ve dne: 

„D’un geste de la main je chassai cette image et essayai de m’accrocher à autre chose. Mes 

rêveries étaient toutes sinistres. Une rue déserte et étroite. Sur le mur des pierres avaient 

poussé comme des grenades sèches.“ (NS, 76) A objevujì se na všemoţných mìstech: „Dans 

la salle du fond [du hamman], la plus obscure, m’apparut un fântome, le corps d’une jeune 

fille, suspendu au plafond.“ (NS, 88) Kolem snů a vidin se v Ben Jellounově textu utvářì 

bohaté lexikálnì pole, které zaujme svou ponurostì. Skládá se z mnoha podstatných jmen: 

rêve, vision, fantôme, image, cauchemar, eau, enfer, mort, rat, corps i přìvlastků,: sinistre, 

obscur, lourd, gluant, suffocant, épais, étroit, sec, suspendu… 

Ve snových pasáţìch autor také častěji vyuţìvá delšìch vět a komplikovanějšìch souvětì: 

„Je reconnus le corps de Fatima, la malheureuse cousine épileptique que j’avais épousé pour 

sauver les apparences et que j’aimais parce qu’elle était une déchirure béante et sur laquelle 

ne se posait aucune affection.“ (NS, 121) 

Naopak, v realistických pasáţìch, kdy Zahra vyprávì svůj přìběh, pouţìvá autor vesměs 

kratšì věty: „Mon statut s’était peu à peu amélioré. On m’accordait quelques privilèges. Je 

n’étais pas considérée comme une détenue à part entière ni une fonctionnaire de 
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l’administration comme les autres. J’étais enviée par certaines, crainte par d’autres.“ (NS, 

176)  

V textu se na jednom mìstě setkáme i s ironiì: „Je fus ainsi chassée de ce jardin dit 

parfumé.“ (NS, 48) 

Pasáţe vypravěče, v nichţ je mìsto i pro realistický popis scény/ pozadì děje se prolìnajì 

s pasáţemi dialogickými. Ty jsou však v textu zastoupeny mnohem menšìm podìlem, 

nicméně ho dostatečným způsobem oţivujì. Někdy se jedná o jednu větu přìmé řeči, jindy o 

rozsáhlejšì dialog. Rozhovor se občas ze strany jednoho nebo druhého účastnìka stáčì do 

meditativnìch pasáţì, které se mohou táhnout i přes několik stránek a v nichţ se věty opět 

„prodluţujì“:  

„- Je n´aime pas vous savoir loin, dans cette pièce qui sent la graisse et les tajines 

rechauffés. 

A ce moment apparut l’Assise, les cheveux défaits, la mine fatiguée : 

- Il a raison. Ne reste pas là. 

Puis elle disparut. 

Sur la terrasse, il y avait la petite table, une pipe de kif, une théière et deux verres. Il 

m’invita à lui tenir compagnie. Et il parla une bonne partie de la nuit : 

- J’ai vu des pays fabuleux où le arbres se penchaient pour me donner de l’ombre, où il 

pleuvait des cristaux, où les oiseaux de toutes les couleurs me devançaient pour me montrer le 

chemin, où le vent m’apportait des parfums, des pays à écorce transparente où je m’isolais des 

heures et des jours.“ (NS, 95) 

Ben Jelloun rád v přìpadě důleţitých slov či situacì vyuţìvá paralelismus na mikro- i 

makrotextové úrovni. Některé děje se v textu vyskytujì opakovaně a jsou popsány prakticky 

totoţnými slovy, viz. třeba popis vlasů a jejich rozpuštěnì zmiňované výše. Mnohé obrazy 

jsou rozvìjeny pomocì významově blìzkých nebo synomymických vyjádřenì:  

„Mon corps qui était une image plate, déserté, dévasté, accaparé par l’apparence et le 

mensonge…“ (NS, 46) 

„Après tout je n’étais qu’une étrangère, une vagabonde, sans papiers, sans identité, sans 

bagages, venant du néant et allant vers l’inconnu.“ (NS, 94) 

„J’étais perdue, égarée, sans repères, folle, délirant la nuit, fiévreuse, au bord de tous les 

abîmes.“ (NS, 160) 
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Paralelnì konstrukce jinde slouţì k vykreslenì postavy, situace, děje, atd. a podìlejì se na 

vytvářenì celkového rytmu textu: „cet homme complexe, cultivé, et intimidant […] Ma vie 

avec tout ce qu’elle a drainé, connu, et défait. (NS, 94) 

Autor nezapomìná dostatečně realisticky vykreslit prostředì, do něhoţ je děj zasazen, a 

které je v mnoha ohledech pro evropského čtenáře exotické. To je patrné i z předchozìho 

úryvku, v němţ se objevuje lexikum spjaté s ţivotnìm stylem v arabské zemi: tajines, 

terrasse, petite table, pipe de kif, théière, verres. Toto lexikálnì pole se týká předevšìm 

kaţdodennìho ţivota a obsahuje jak slova arabského původu, tak reálie pojmenované 

francouzskými výrazy. Hojně zastoupeny jsou zejména kusy oděvu (babouches, haïk, 

djellaba, burnous, gandoura, saroual) předměty či jìdlo (thé à la menthe et à chiba, café à la 

cannelle, tajine, galette de maïs, pain d’orge, épices, dattes, figues sèches…) o něco méně pak 

náboţenstvì (Coran, Allah, mosquée, ramadan, Aïd,…). 

Mnohé postavy přìběhu jsou po fyzické stránce relativně detailně popsané (napřìklad 

Šejk, který Zahru unese do Provoněné zahrady):  

„…son ventre ferme“ (NS, 39) „… il était voilé… un de ces hommes de désert qu’on 

appelle les bleus!“ (NS, 40) „… je scrutais ses traits : de grands yeux marron, des sourcils 

épais et réguliers, une bouche fine, une moustache drue, une peau mate, très brune. Il parlait 

doucement…“ (NS, 41) 

Podobný popis Zahřina obličeje v textu nenajdeme. Čtenář se se Zahrou seznamuje 

zejména prostřednictvìm jejìho vnitřnìho světa, jejìch snů a vidin. To je pravděpodobně 

způsobeno i tìm, ţe Zahra je sama vypravěčkou. O jejìch fyzických aspektech se dozvìdáme 

spìš jen v hrubých obrysech: „Tu n’es pas grande et ta beauté reste énigmatique…“ (NS, 26).  

Jen některým částem těla (např. poprsì, vlasy), která jsou pro Zahru důleţitá, jakoţto 

atributy jejìho ţenstvì, je věnováno vìce prostoru:  

„Je passai ma main sur mes petits seins. […] Je les massais dans l’espoir de les voir 

grossir, sortir de leur trou, pointer avec fierté…“ (NS, 44) 

„Je touchais mes seins. Ils émergeaient lentement.“ (NS, 45)  

„Je lâchai mes cheveux. Ils n’étaient pas très longs…“ (NS, 45) 

„Je dénouai mes cheveux. Ils n’étaient pas très longs.“ (NS, 62) 

Nejdetailnějšì popis protagonistky nalezneme ve scéně z bordelu, kde Zahra poté, co 

popìše Konzulovi nabìzené dìvky, popisuje i sebe: „Elle est très mince, brune, avec de tout 
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petits seins, la taille fine, les cheveux courts, les fesses équilibrées, les lèvres charnues.“ (NS, 

126) 

Celkem výrazná pozornost je věnována Zahřině oděvu, který je často zmiňován v 

souvislosti s jeho svlékánìm: 

„J’ouvris mon chemisier  […] j’ai retiré mon saroual puis ma culotte“ (NS, 45) 

„Je retirai mes babouches.“ (NS, 46) 

„Habillée d’une djellaba, un foulard sur la tête – mes cheveux étaient longs (NS, 55) 

„…je retirai ma djellaba. J’avais en dessous juste un saroual large.“ (NS, 62) 

„J’avais déjà quitté ma djellaba et ma robe.“ (NS,126)  

„Je portais une djellaba d’homme. Sa laine était épaisse et rugueuse. Mes cheveux 

étaient noués dand un joli foulard de couleurs vives. Je me mis du rouge sur les lèvres et du 

khôl autour des yeux. […] ma djellaba de camionneur…“ (NS, 187) 

Autor na některých mìstech zřetelně promlouvá ústy svých postav, jako např. v této 

větě, kde ústy otce zmiňuje svůj názor: „Je crois beaucoup aux pensées qui nous habitent et à  

leur influence au moment d’entreprendre une action importante.“ (NS, 28) V následujìcì 

poznámce Zahry autor předkládá čtenáři svou vlastnì ţivotnì zkušenost člověka, který nemůţe 

zakotvit ani v jednom ani v druhém táboře (zemi, jazyce): „J’allais et venais entre les deux 

camps comme si j’étais dans deux langues.“ (NS, 176) 

Jak jsme jiţ zmìnili, nedìlnou součástì Ben Jellounovy tvorby je symbolika, přičemţ 

některé symboly se vyskytujì opakovaně na mnoha mìstech přìběhu. Příroda zastává 

v Posvátné noci důleţité mìsto, a symboly s nì spojené jsou vesměs pozitivnì, přinášejì 

poţitek, zrozenì, obnovu.  

Mezi takové symboly patřì napřìklad vítr, který se objevuje v souvislosti s přìjemnými 

fyzickými pocity ve chvìlìch, kdy Zahra objevuje své probouzejìcì se ţenské tělo: „Le vent 

frais caressait ma joue.“ (NS, 40) „J’ouvris mon chemisier pour les [les seins] offrir au vent 

du matin, un petit vent bénéfique qui les caressait. […] j’ai retiré mon saroual puis ma culotte 

pour faire plaisir au vent, pour me faire plaisir.“ (NS, 45) 

Dalšìm důleţitým symbolem je pramen: „Je me levai et courus jusqu’au lac. Je ne 

savais pas que derrière le bois il y avait un lac et une source d’eau. […] je m’assis, donnant le 

dos au jet puissant de l’eau froide et pure.“ (NS, 46) Pramen se pojì s pozitivnìmi konotacemi: 

bénéfique, ennoblie, purifiée, vivante. Autor empaticky popisuje Zahřinu radost z pramene, 
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coţ se odráţì nejen na výběru lexika, ale i na jeho koncentraci na poměrně krátkém úseku 

textu. 

Arabské slovo aïn však neznamená jen pramen ale i oko. V Posvátné noci je tento 

symbol zřetelný předevšìm na postavě Konzula, jehoţ slepota je jistým druhem zraku, viděnì: 

„Et justement cet homme non voyant voyait avec tous les autres sens.“ (NS, 134) Je to také 

prvnì muţ, s nìmţ je Zahra právě dìky jeho nevidomosti schopna navázat intimnì vztah a dále 

rozvinout své ţenstvì: „J’étais heureuse que le premier homme qui aima mon corps fût un 

aveugle, un homme qui avait les yeux au bout des doigts et dont les caresses lentes et douces 

recomposaient mon image.“ (NS, 137) 

Symbol oka nacházìme v Posvátné noci také ve významu „mauvais-œil“ – prokletí, 

uhranutí (zlé oko): „Peut-être que si un œil malintentionné nous avait suivi et avait su dans 

quelle direction nous allions, il nous aurait jeté un mauvais sort et nous aurait maudit jusqu’à 

la fin des temps. Cet œil était là, derrière une porte entrouverte.“ (NS, 123) 

V textu se opakuje také symbol písku a pouště, značìcì proměnlivost, nestálost, ale i 

prostor, tajemstvì či určitou vyprahlost: „cet enfant de sable et de vent“ (NS, 6) „…j’ai 

traversé les nuits et les sables“ (NS, 17) „…tu ne te transformeras pas en statue de sel ou de 

sable.“ (NS, 47) „… je continuais de considérer mon corps comme un sac de sable.“ (NS, 

167) 

Poslednìm symbolem, jemuţ se budeme věnovat je hammán, veřejné lázně, které jsou 

v maghrebské literatuře často prezentovány jako doména ţeny (byť do něho majì přìstup ve 

vyhraněných dnech i muţi), opak muţské domény, jìţ je mešita. Právě do láznì totiţ ţeny 

unikajì z uzavřeného světa domu a mohou zde očistit nejen své tělo, ale sdìlet spolu starosti, 

radosti nebo i jen klevety a drby, a ulevit tak i duši. Hammán je motivem, který se v Ben 

Jellounově dìle vyskytuje opakovaně a nejinak tomu je i v Posvátné noci. Pro Zahru ovšem 

veřejné lázně představujì i mìsto, kde se setkává s nepřìjemnými vidinami. K hamánu se pojì 

lexikálnì pole, které dobře vykresluje jeho poněkud ponurou atmosféru: peu éclairé, 

pénombre, vapeur, humidité, gouttelettes grises, sombre… 

3.5. Translatologická analýza překladu 

V následujìcìm oddìlu se budeme věnovat analýze překladů Posvátné noci. Nejprve se 

zaměřìme na rozbor překladu A. a E. Lukavských, po něm bude následovat rozbor překladu 

kapitol Noc určení a Provoněná zahrada od S. Pantůčka. V závěru analýzy porovnáme 

přìstup obou překladatelů a zmìnìme charakteristické rysy jejich práce. Budeme se zabývat 
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také tìm, nakolik překladatelé uchovávajì ve svém převodu specifické aspekty dìla zmiňované 

v oddìlu 4.4.
73

 

3.5.1. Translatologická analýza překladu E. a A. Lukavských 

Překlad E. a A. Lukavských je charakteristický svou snahou o přirozený, současný výraz 

při současném zachovánì poetičnosti originálu:  

Son souffle effleurait ma joue. (O, 23) – Jeho dech se lehce dotýkal mé tváře. (PL, 19)  

Překlad zachovává personifikaci dechu v originálu i přesný význam francouzského 

slovesa.  

Následujìcì věta si sice zachovává svůj přirozený výraz a dobře plyne, překladatel však 

měnì dělenì vět, a tìm i celkový rytmus věty originálu: 

Vingt ans de mensonge, et le pire c’est moi qui mentais, tu n’y es pour rien, pour rien ou presque. (O, 23) – 

Dvacet let lţi. A nejhoršì na tom je, ţe jsem lhal já, ty za nic nemůţeš, za nic nebo skoro za nic. (PL, 20) 

Tato tendence se projevuje v textu opakovaně a působì dojmem, ţe se překladatel snaţì 

tìmto způsobem některé pasáţe/výroky „vypìchnout“, přivést k nim většì pozornost. Otázkou 

zůstává, nakolik je taková manipulace s autorovým pohledem na rytmus textu opodstatněná a 

ve výsledku funkčnì, a to předevšìm ve světle důleţitosti, která je rytmu v Ben Jellounově dìle 

připisována: 

Excuse-moi, je voudrais te dire ce que je n’ai jamais osé avouer à personne, pas même à ta pauvre mère, 

oh! surtout pas ta mère, une femme sans caractère, sans joie, mais tellement obéissante, quel ennui! (O, 23) 

– Promiň, ale chtěl bych ti řìct něco, co jsem se nikdy nikomu neodváţil přiznat, ani tvé ubohé matce, ach, 

hlavně ne tvé matce, ţeně bez charakteru, bez radosti, ale tak poslušné. Taková nuda! (PL, 20) 

V následujìcìm přìpadě je rozdělenìm souvětì na dvě samostatné části narušen spád děje, 

docházì k jeho zpomalenì. K tomu přispìvá i převedenì infinitivnì vazby prvnì části souvětì 

originálu do dvou vět (HV + VV): 

J’eus la chance de ne pas glisser et en une fraction de seconde je me retrouvai nue face à la gardienne… (O, 

64) – Měla jsem štěstì, ţe jsem neuklouzla. Po chvilce jsem stála nahá před hlìdačkou… (PL, 58) 
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Ač se jedná o postup v překladech z francouzštiny do češtiny častý a většinou ţádoucì, 

zde by bylo lepšì zbavit se alespoň VV, např. „Naštěstì jsem neukouzla“. Zpomalenì děje je 

dále podpořeno i výběrem slov pro výraz „en une fraction de seconde“. „Po chvilce“ 

představuje mnohem delšì časový úsek neţ „zlomek vteřiny“ nebo i jen „vteřina“. Scéna, kdy 

hlavnì postava vyděšeně vybìhá z láznì před dţiny, tak působì na českého čtenáře jinak neţ na 

čtenáře originálu. 

Zajìmavé je, ţe na jiných mìstech překladatel úzkostlivě dodrţuje interpunkci originálu, 

coţ se týká předevšìm střednìku. Vzhledem k tomu, ţe střednìk je v češtině nejméně 

frekventovaným interpukčnìm znaménkem,
74 

zdá se nám jeho výskyt v překladu Lukavských 

aţ přìliš častý, a to i přesto, ţe charakteristika pouţitì tohoto znaménka se v češtině a 

francouzštině v zásadě nelišì. Zdálo by se nám vhodnějšì, kdyby byl střednìk alespoň 

v některých přìpadech nahrazen v převodu čárkou nebo tečkou: 

Mon père suppliait du regard ; il demandait encore une heure, encore quelque minutes ; il avaitt encore 

quelque chose à me dire : - J’ai dormi peu et j’ai vu l’image de mon frère ; son visage était à moitié jaune et 

à moitié vert ; il riait, je crois qu’il se moquait de moi ; sa femme se tenit derrière lui et le poussait ; il me 

menaçait. (O, 30) – Můj otec prosil pohledem; ţádal ještě jednu hodinu, ještě několik minut; musel mi ještě 

něco řìct: „Chvìli jsem spal a ve snu jsem uviděl svého bratra; jeho obliček byl napůl ţlutý, napůl zelený; 

smál se, myslìm, ţe se mi vysmìval; jeho ţena stála nad nìm a pobìzela ho; vyhroţoval mi. (PL, 26) 

Snaha překladatelů, aby výsledný text působil přirozeným, plynulým dojemem, se 

odráţì i v tom, ţe preferujì současnou slovnì zásobu a hovorovějšì výrazy: 

La femme faisait à peine cuire la viande qu’elle noyait dans un tas de légumes. (O, 31) – Jeho ţena jen 

hodila nedovařené maso do hromady zeleniny. (PL, 27) 

Překladatelům se právě dìky tomuto přìstupu aţ na výjimky podařilo po lexikálnì 

stránce dodrţet nasazenì originálu a vyhnout se nivelizaci, která je v překladech častým 

jevem: 

[…] peut-être q’on entendra moins cet imbécile qui braille. (O, 25) - […] snad pak nebude tolik slyšet ten 

uřvaný pitomec. (PL, 21) 

V následujìcìch přìkladech by bylo moţné expresivitu překladu zesìlit a pouţìt napřìklad 

v prvnì větě výraz vychrtlé a v druhé pouţìt sloveso povídáš nebo vykládáš. 

[…] il y avait deux femmes d’une maigreur impressionnante. (O, 64) – dvě vyhublé ţeny (PL, 58) 
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Qu’est-ce que tu racontes? (O, 65) – Co to řìkáš? (PL, 58) 

Někdy je také konkrétnì obraz (Zahra hrabe rukama) nahrazen obrazem obecnějšìm 

(hrabe), stylisticky nivelizovaným a sémanticky ochuzeným, jako je tomu napřìklad v 

následujìcì větě: 

Mes mains creusaient avec rapidité et méthode. (O, 56) – Hrabala jsem rychle a metodicky. (PL, 50) 

Nedostatečné čtenì originálu vede na několika mìstech i k nelogickým výrokům: 

[…] je m’accroupi pour bien tasser les objets et j’eus mal à la poitrine. Quelque chose me serrait les côtes 

et le thorax. Les bandelettes de tissu était encore autour de ma poitrine… (O, 56) - […] sedla jsem si do 

dřepu, abych tam ty věci namačkala. Pìchlo mě u srdce. Něco mi svìralo boky a hrudnìk. Kolem prsou jsem 

měla ještě obvazy… (PL, 50) 

Překladatel pravděpodobně zaměnil výraz côté – bok a côte – žebro. Zahra má poprsì 

obmotané dlouhými pruhy látky, aby ho zamaskovala, je proto dost nemoţné, aby jì svìraly 

oblast boků i hrudnìku. Vzhledem k tomu, jaká důleţitost je v textu Zahřiným prsům 

přikládána, je tento posun o to významnějšì. Na jiném mìstě navìc část popisu jejìho poprsì 

vypadla úplně: 

Je les massais [les seins] dans l’espoir de les voir grossir, sortir de leur trou, pointer avec fierté et exciter les 

passants.“ (O, 44) – Masìrovala jsem je v naději, ţe se zvětšì, budou hrdě čnìt a vzrušovat kolemjdoucì. 

(PL, 39) 

Vynechávkou se narušuje gradace grossir – sortir – pointer – exciter, přičemţ toto 

vršenì obrazů je pro originál typické.  

Ostatně jistá nepozornost a mnoţstvì vynechávek, které vyjdou najevo aţ při podrobném 

srovnánì originálu s překladem, je bohuţel v překladu Lukavských častým jevem. Některé 

vynechávky nejsou významově přìliš zásadnì, i tak však vedou k určitému zploštěnì 

původnìho obrazu:  

Je retirai mes babouches.  […] Arrivée à une clairière, je m’assis sur une motte de terre humide. (O, 46) – 

Zula jsem se. […] Na mýtině jsem si sedla na vlhkou hlìnu. (PL, 40) 

Volbou vágnějšì formulace „Zula jsem se.“ v překladu docházì k vynechánì reálie. 

V Pantůčkově překladu je výraz babouches překládán jako trepky, coţ sice vzhled tohoto 

typicky marockého obutì přibliţuje, význam českého slova však spìš odkazuje k domácì 

obuvi. V tomto přìpadě je proto moţné – pro neexistenci vhodnějšìho výrazu – Lukavských 

postup přijmout jako adekvátnì. 
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K vynechávce došlo i v převodu dalšìch vět, napřìklad: 

Il ne fallait pas déranger le mort ou attirer l’attention d’un gardien ou d’un profanateur. (O, 56) – Nesměla 

jsem vyrušit mrtvého nebo přilákat pozornost hlìdače. (PL, 50) 

Je remis de la terre. La tombe avait changé de volume. Elle était grosse. (O, 57) – Zase jsem tam nahrabala 

hlìnu. Hrob se zvětšil. (PL, 51) 

V poslednìm přìkladě překladatel sloučil dva obrazy do jednoho. Toto řešenì je v rámci 

zachovánì přirozeného výrazu pochopitelné. Na jiných mìstech však vedou vynechávky 

k důleţitým významovým posunům, jako napřìklad ve scéně, kdy Zahřin otec umìrá a prosì ji 

o odpuštěnì: 

C’est toi que je vois, c’est ta main qui se tend, ah! ma fille, tu me prends avec toi… mais où m’emmènes-

tu? (O, 32) – Vidìm tebe… ale kam mě vedeš? (PL, 27) 

Zde zcela vypadl detail scény, kdy dcera k otci natahuje ruku, coţ má pro otce, který se 

tolik provinil na svém dìtěti a prosì ho o odpuštěnì, veliký význam. 

Dalšìm přìkladem důleţité vynechávky je scéna, kdy děti vyţenou Zahru z Provoněné 

zahrady, protoţe rozplakala Šejka: 

Ils étaient [les enfants] ménaçants. Je m’approchai du Cheikh pour le réveiller. Un des enfants ce précipita 

sur moi et me renversa par terre. (O, 48) – Byly výhruţné. Jedno z dětì se na mě vrhlo a povalilo mě na 

zem. (PL, 42) 

V překladu vypadlo, ţe Zahra se pokusila nějakým způsobem bránit. Reakce dìtěte, 

která je jejìm krokem v originále vysvětlena, se v překladu ocitá bez kontextu a děti ve 

výsledku působì agresivněji. 

K vynechávce došlo i v následujìcìch dvou přìkladech, navìc na stejné stránce 

publikovaného textu: 

 [la mère] pleurait et se dirigeait vers la sortie à quatre pattes comme un animal undésirable. (O, 54) –  […] 

plakala a hopsala po čtyřech ke dveřìm jako zvìře. (PL, 48) 

Zde vypadl výraz undésirable, navìc pouţité sloveso hopsat, jehoţ význam je mnohem 

konkrétnějšì neţ sloveso se diriger vyjadřujìcì pouze pohyb směrem někam, představuje 

popisovanou situaci ve zcela jiném světle a sniţuje jejì závaţnost (totiţ ţe matka, která se 

zbláznila, je za nepřìtomnosti otce odváţena doţìt ke svatému muţi). Sloveso hopsat má spìš 

hravé a veselé konotace, které by bylo jen těţko moţné spojit s význam adjektiva undésirable, 

zde např. odkopnutý. Zvìře, jehoţ přìtomnost je v mìstnosti neţádoucì, nebude pravděpodobně 
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ke dveřìm hopsat, ale spìš se k nim bude blížit, plížit, atd. V následujìcì větě kvůli vynechávce 

vypadlo, ţe Zahra vnìmá otcovu situaci jako jeho poráţku: 

Ce fut ainsi que je me retrouvai seule avec mon père dans sa défaite. (O, 54) – A tak jsem zůstala sama 

s otcem. (PL, 48) 

Také ironie obsaţená v originálu v podstatě na jednom jediném mìstě se vynechávkou 

v překladu bohuţel vytrácì, z věty se stává pouhé konstatovánì skutečnosti: 

Je fus ainsi chassée de ce jardin dit parfumé. (O, 48) – A tak mě vyhnali z provoněné zahrady. (PL, 43) 

V překladu rovněţ docházì ke špatnému pouţitì vidu, a to předevšìm v mìstech, kde je 

v originále pouţito imperfekta. Z děje se tak na daných mìstech vytrácì kvalita procesu, 

trvánì, nedokončenosti, přìpadně opakovánì děje: 

J’apprenais à marcher naturellement, sans être crispée, sans me soucier des regards. (O, 44) – Šla jsem 

přirozeně, nehrbila jsem se, nevšìmala si jejich pohledů. (PL, 39) 

V překladu v důsledku uţitì dokonavého tvaru šla jsem mizì implikace, ţe Zahra se 

teprve učì chodit volně, svobodně, coţ je na jejì cestě za ţenstvìm poměrně důleţitá etapa. 

Le jour, je continuais d’aller au magasin. Je mettais de l’ordre dans ses affaires. (O, 54) – Ve dne jsem 

pořád chodila do obchodu. Udělala jsem ve věcech pořádek. (PL, 49) 

Zde by stačilo nahradit výraz pořád např. výrazem dál, nadále, který by lépe vystihl, ţe 

se jedná o pokračovánì nějaké činnosti a jejì kaţdodennì opakovánì. Mìsto dokonavého 

udělala by bylo vhodnějšì pouţìt nedokonavý tvar dělala. 

Na závěr analýzy konstatujeme, ţe překladatelé se většinou úspěšně snaţili dodrţet 

nasazenì originálu. Podařilo se jim zachovat poetický ráz textu a přitom pouţìt současný 

jazyk. Také se většinou vyhýbajì výrazovému rozšiřovánì a zobecňovánì. Snaha o ţivost a 

barvitost výrazu je z jejich práce zřejmá. Přesto však na několika mìstech docházì 

k významovým posunům, coţ je způsobeno předevšìm špatným pouţitìm vidů a nepozorným 

čtenìm originálu. Kvalitu odvedené práce bohuţel dosti znevaţujì poměrně časté vynechávky. 

Vynechané pasáţe, ačkoli jde často jen o jednotlivá slova, majì přitom někdy pro celkové 

vyzněnì přìběhu nezanedbatelný význam. Zde je však potřeba se pozastavit i nad pracì 

korektora, který by měl takovým nesrovnalostem zabránit. 
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3.5.2. Analýza překladu S. Pantůčka 

Pantůčkův překlad je charakteristický předevšìm tendencì k archaizaci výrazu. Ta se 

promìtá nejen do slovosledu, ale i to výběru lexika
75

, jehoţ přìznakovost stoupá s mìrou uţitì: 

však, již, jistě, stále, opět, téměř, vše, zřejmě, vykonat, hovořit, zračit se, lože. Zastaralé 

výrazy na nás působì v textu o to nepatřičněji, ţe se v textu setkávajì s výrazy buď běţnými 

(např. sňal závoj – uviděla obličej) nebo dokonce expresivně zabarvenými (kout pikle, blbec, 

hulákat, netroufnout si). Takové lexikum nalezneme v Pantůčkově překladu na mnoha 

mìstech: 

Les anges ont dû déjà faire la moitié du travail. (O,26) – Andělé jiţ jistě vykonali polovinu práce. (PP, 147) 

[…] il retira son voile et je vis pour la première fois son visage. (O, 41) – Sňal si závoj a já jsem konečně 

uviděla jeho obličej. (PP, 156) 

Následujìcì doslovně přeloţená francouzská vytýkacì konstrukce c’est… que/qui působì 

v češtině velmi nepřirozeným dojmem. Ostatně jak doporučuje i Levý, zvláštnì formy 

s obecným významem je moţné převádět substitucì. To znamená, ţe tuto francouzskou 

vytýkacì vazbu by bylo moţné nahradit českými prostředky, které jsou nositeli stejného 

obecného významu, např. slovosledem.
76

 Téměř biblický tón české věty je ještě umocněn 

obrazem napřahujìcì se ruky: 

C’est toi que je vois, c’est ta main qui se tend, ah! ma fille, tu me prend avec toi… (O, 32) – To tebe vidìm 

a tvá ruka se ke mně napřahuje, ach, dceruško,  bereš mě sebou… (PP, 153) 

V překladu se také objevuje mnoţstvì zbytečně sloţitých větných konstrukcì. Ty jsou 

často výsledkem neschopnosti odpoutat se od struktury originálu a pokusit se o přirozenějšì 

výraz. Desetileté dìtě by jen stěţì vytvořilo následujìcì větu: 

Généralement, il revient accompagné d’enfants abandonnés ou fugueurs. (O, 43) – Většinou se vracì 

provázen opuštěnými dětmi nebo těmi, jeţ utekly z domova. (PP, 157) 

Le Cheikh est le seul qui soit resté trempé dans le temps. (O, 49) – Šejch je jediným, kdo zůstal ponořen do 

času. (PP, 163) 

V předchozì ukázce by přitom stačilo změnit pádovou vazbu, vyměnit krátkou koncovku 

za dlouhou a změnit předloţku, aby celá věta vyzněla přirozeněji: Šejch je jediný, kdo zůstal 

ponořený v čase, přìpadně se zbavit vedlejšì věty: Šejch jediný zůstal ponořený v čase. 

                                                 
75  Ověřováno podle HAVRÁNEK, B. et al. Slovník spisovného jazyka českého. Praha:Academia, 1989 a 

Dictionnaire de la langue française. Lexis. Paris:Larousse, 1989. 
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Preference instrumentálnìch pádových vazeb před vazbami nominálnìmi je v překladu 

zřejmá. Přitom pokud jde o stylistické faktory, obecně platì, ţe sémanticky nebo disimilačně 

motivovaný instrumentál se uplatňuje jen v projevech vyššìho stylu.
77

 To ovšem nenì přìklad 

námi rozebìraného textu. Byť se jedná o text s vysokým poetickým nasazenìm, postavy se 

vyjadřujì civilně. 

Přìkladem přìliš doslovného převodu syntaxe je i následujìcì ukázka: 

Vingt ans de mensonge, et le pire c’est moi qui mentais, tu n’y es pour rien, pour rien ou presque. (O, 23) – 

Dvacet let lţi a nejhoršì je, ţe jsem to byl já, kdo lhal, ty s tìm nemáš nic společného, nic nebo skoro nic. 

(PP, 145) 

Neobratná konstrukce nejenţe narušuje rytmus, tvrzenì ty s tím nemáš nic společného 

jde také proti logice přìběhu. Zahra má samozřejmě s otcovým lhanìm společného všechno, 

otcova přetvářka se jì bytostně týká. Správnějšì překlad by proto byl ve smyslu ty za nic 

nemůžeš. 

Překladatelská řešenì, na nichţ je přìliš patrná závislost na originálu, nalezneme i 

v následujìcìch přìpadech: 

Moi, je les avalais [les médicaments]; je devais rester vivant pour les enterrer et pour refaire ma vie. (O, 24) 

– Vše jsem spotřeboval jen já sám. Musel jsem zůstat naţivu, abych je pohřbil a předělal si ţivot. (PP, 146) 

Prvnì věta je klasickou ukázkou vykládánì nedořečeného
78

. V textu je pouze zmìněno, 

ţe otec bral prášky proti tyfu, ale své manţelce ani dcerám je nedával. Převod výrazu refaire 

ma vie jako předělat si život je přìliš doslovný a je ukázkou šedivého „překladatelského 

jazyka“. Řešenì Lukavských začít nový život zachovává význam originálu a znì přirozeněji. 

Quand j’étais jeune, j’avais de l’ambition : […] avoir un fils, être son père et son ami, me consacrer à lui, 

lui donner toutes les chances pour réaliser sa vocation… (O, 25) – V mládì jsem měl ctiţádost: […] mìt 

syna, být jeho otcem i přìtelem, věnovat se mu, poskytnout mu všechny šance, aby se realizoval. (PP, 146) 

Kalkům chance – šance a réaliser – realizoval by bylo snadné se vyhnout, v češtině 

navìc sniţujì poetickou hodnotu originálu, protoţe odkazujì spìš k techničtějšìmu jazykovému 

rejstřìku. Dvě cizì slova v jedné větě působì také v textu, pro který nejsou charakteristická, 

trochu nepatřičně. Výraz chances lze přitom jednoduše nahradit ekvivalentem možnosti, 
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 GREPL, M. et al. Příruční mluvnice češtiny. Praha:Nakladatelstvì LN, 1995. str 403. 
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 J. Levý povaţuje vykládánì nedořečeného za jeden ze třì hlavnìch typů intelektualizace (druhými dvěma jsou 

zlogičťovánì textu a formálnì vyjadřovánì syntaktických vztahů). In LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo 

Ţelezný, 1998. s. 145. 
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réaliser např. uskutečnit. (Je také moţné zvolit volnějšì řešenì, které však jde po smyslu 

výroku, jako to např. udělali Lukavštì: pour réaliser sa vocation - aby se uplatnil. /PL, 21/) 

Et moi, je n’étais pas l’homme capable de lui donner bonheur. (O, 25) – A já jsem nebyl schopen dát jì 

štěstì, rozesmát ji. (PP, 146) 

Vazba dát někomu štěstí se v češtině nepouţìvá, v překladu proto působì nepřirozeně. 

Na druhou stranu však překladatel v následujìcì větě zachoval dìky tomu, ţe se pevně drţel 

originálu, metaforu obsaţenou ve slově příchod, totiţ zrození, byť přirozenějšì výraz by byl 

narození syna: 

Seule l’arrivée d’un fils pourrait me donner la joie et la vie. (O, 25) – Jen přìchod syna mi mohl dát radost a 

ţivotnì sìlu. (PP, 147) 

Většì ţivosti textu by prospěla výraznějšì expresivita. Napřìklad v následujìcì větě by 

výraz hurler bylo moţné nahradit výrazem řval, vyřvával, hulákal; mìsto doslovně přejatého 

spojenì ubohý člověk by bylo moţné pouţìt chudák, ubožák, nebožák, atd.: 

[…] et leurs cris se mêlaient à ceux du muezzin qui hurlait dans le micro […] Mon père esquissa un sourire 

comme pour dire que ce muezzin n’était qu’un pauvre homme récitant le Coran… (O, 22) - […] a jejich 

křik se mìsil s volánìm muezzina, který křičel do mikrofonu […] Můj otec se pousmál, jako by chtěl řìct, ţe 

muezzin je jen ubohý člověk recitujìcì korán… (PP, 144) 

Pantůčkův překlad vykazuje znaky pečlivé práce, zůstává však přìliš ve vleku originálu. 

To je patrné předevšìm z mnoha doslovných řešenì, ať uţ lexikálnìch nebo syntaktických. Na 

textu překladu jsou patrné i některé dalšì známky „překladatelštiny“, předevšìm jeho snìţená 

expresivita v porovnánì s originálem. Překlad také utrpěl přìlišnou tendencì k vyuţìvánì 

zastaralého lexika i slovosledu. Lze zde tedy dát za pravdu kritice E. Lukavského, kterou jsme 

zmìnili jiţ v kapitole o recepci maghrebské frankofonnì literatury, a která Pantůčkově 

překladu vytýká předevšìm archaismy, špatný slovosled a špatné dialogy. 

3.5.3. Porovnání překladů Posvátné noci se závěry M. Ondruškové 

M. Ondrušková ve své práci upozorňuje, ţe v arabské frankofonnì tvorbě nacházìme 

předevšìm takové charakteristické prvky jako reálie zakotvené v arabské kultuře nesoucì 

specifickou expresivitu. Jak upozorňuje J. Levý, „tam kde je lexikálnì jednotka nositelem 

významu typického pro historické prostředì originálu, je ji moţno někdy ponechat 
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v původnìm zněnì. […] Takové slovo je nositelem významu, který nebylo moţné vyjádřit 

prostředky domácìho jazyka, proto můţe češtinu trvale obohatit.“
79

  

V textu originálu Posvátné noci se objevuje slovnì zásoba arabského původu, která se 

většinou týká jednotlivých částì oděvu. Cizì slova nejsou v originálu graficky nijak odlišena. 

A. a E. Lukavštì většinou nechávajì slova arabského původu v originálnìm zněnì, pouze je 

přepisujì podle českého úzu: djellaba – dželábíja, burnous – burnus, haïk – haik, atd. Dalšì 

výrazy ponechávajì na některých mìstech textu v arabštině, jinde je převádějì českým 

explicitnějšìm spojenìm: saroual – sarual, široké kalhoty, gandoura – tunika, hammam – 

hamán, veřejné lázně, lázně. Tento přìstup do veliké mìry zachovává exotičnost textu a 

současně umoţňuje čtenáři si dané předměty/mìsta lépe představit, aniţ by se překladatel 

musel uchylovat k vysvětlivkám v textu. Ostatně většina arabského lexika pouţitého 

v Posvátné noci je dnes jiţ známá i v českém kontextu. V přìpadě překladatele a arabisty S. 

Pantůčka máme sice k dispozici jen omezený úryvek, z dostupného materiálu však vyplývá, 

ţe přìstup obou překladatelů k reáliìm byl v zásadě totoţný. S. Pantůček ale napřìklad 

ponechává gandura, zatìmco Lukavštì tento typický berberský kus oděvu – tuniku bez rukávů 

– převádějì explicitnějšìm tunika. Překlad obuvi babouches je jiţ zmìněn v rozboru překladu 

E. a A. Lukavských (viz. s. 47) 

Slovnì zásoba ve francouzštině odkazujìcì na dalšì reálie nepředstavuje v překladu 

problém. Na několika mìstech však došlo k nivelizaci obrazu, např. u popisu mátového čaje 

s pelyňkem: [le chauffeur] but une théière entière de thé à la menthe et à la chiba (O, 12) – 

vypil plnou konvici mátového čaje (PL, 9). Pelyněk se v zemìch severnì Afriky přidává po 

troškách do mátového čaje pro svou zajìmavou chuť, v zimě i pro zahřátì organismu. Z výrazu 

mátový čaj ovšem také českému čtenáři nutně nevyplyne, ţe se jedná o černý čaj s mátou, 

obvykle silně slazený. 

Dalšìm prvkem, který zakotvuje text v arabské kultuře jsou podle závěrů M. 

Ondruškové oslovenì. Výrazy jako grand-père, grand-mère, frère, mon fils vyjadřujì 

přináleţitost ke společenstvì chápanému jako rodina, která má v arabské společnosti mnohem 

významnějšì funkci neţ ve společnosti evropské. Překladatel musì velmi pečlivě volit 

prostředky k překladu, protoţe jiná kulturnì realita můţe být zdánlivě odpovìdajìcìmi výrazy 

nejen setřena, ale také naprosto zkreslena.
80

 Na rozdìl od textu D. Chraïbiho, který 

analyzovala M. Ondrušková, text Ben Jellouna neobsahuje nápadně zvýšené mnoţstvì 
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takových výrazů.  V rozhovoru s otcem se objevuje oslovenì (ô) ma fille, přìpadně mon fils, 

ma fille (O, 27), které překladatelé řešì jako holčičko (PL, 21), můj synu, dcero (PL, 23), 

dceruško (PP, 146), můj synu, má dcero (PP, 148). Tìhnutì k diminutivu v oslovenì dìtěte 

rodičem je pro češtinu přìznačné.  

Zahra a Konzul se v dialozìch neoslovujì, jediná oslovenì ami, amie nalezneme 

v dopisech, které si vyměnì během Zahřina pobytu ve vězenì. Oslovenìm amis, amis du Bien! 

se na své posluchače obracì i vypravěč. Dalšì oslovenì, ô ma sœur (O, 61) překládané jako ó 

má sestro (PL, 55) nalezneme ve scéně, kde je Zahra znásilněna neznámým muţem. Toto 

oslovenì vybočuje z konvencì českých vztahů a je otázkou, zda jeho zachovánì v překladu 

dostatečně jasně přenese odlišnou kulturnì realitu, a zda skutečně dokreslì vztahy mezi 

postavami typické pro arabskou kulturu, jak se domnìvá M. Ondrušková.
81

  

V textu se objevuje i negativně zabarvené oslovenì, jìmţ se Konzulova sestra Assise 

obracì na Zahru: race de chien, voleuse, putain (O, 139). Slovo chien je v arabštině 

povaţováno za velice silnou nadávku.
82

 V překladu nalezneme psí plémě, zlodějko, děvko 

(PL, 127). Domìváme se, ţe tento převod je v zásadě adekvátnì. Výraz race de chien by 

nicméně mohl být nahrazen expresivnějšìm a v českém kontextu běţnějšìm výrazem (ty) 

čubko. Obecně lze řìci, ţe překladatelé veškerá oslovenì převáděli (o překladu S. Pantůčka tak 

ovšem vyvozujeme jen z dostupné ukázky). Vzhledem k nepřìliš vysoké frekvenci oslovenì 

v textu nepůsobì mnoţstvì těchto výrazů rušivě, současně ale ve čtenáři navozuje představu o 

způsobu komunikace v jiném kulturnìm prostředì, která se v českém, potaţmo evropském 

kontextu můţe zdát aţ přìliš exaltovaná. 

Dalšì charakteristický rys arabské frankofonnì literatury, totiţ zakotvenì v islámu, je 

zřetelný i v Ben Jellounově dìle. Naráţek na náboţenstvì však v textu nenì mnoho, zmìněny 

jsou pouze některé muslimské svátky (Aïd, ramadán), které v překladu nepředstavujì problém. 

Oslovenì Boha se nacházì prakticky jen v jediné scéně, kdy je Zahra pronásledována muţem, 

který ji pak v lese znásilnì. Muţovo opakované vzývánì Boha zde působì aţ směšně a 

umocňuje neadekvátnost obracenì se na Boha ve jménu násilného aktu. To autor ostatně 

zdůrazňuje i slovem zaklínadlo, jìmţ muţovy „modlitby“ charakterizuje:  

Au nom de Dieux le Clément et le Miséricordieux, que le salut et la benédiction de Dieu soit sur le dernier 

de ses prophètes, notre maître Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Au nom de Dieu le Très-

Haut. Louanges à Dieu… (O, 61) – Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Nechť jsou spaseni, nechť je 
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poţehnáno poslednìm prorokům, našemu pánu Mohamedovi, jeho rodině a jeho společnìkům. Ve jménu 

nejvyššìho Boha. Chvála Bohu… (PL, 55). 

 V překladu by správně mělo zaznìt poslednímu z jeho proroků. Vzývánì Boha zde však 

má spìš charakterizačnì funkci, takţe tento významový posun nenì tak závaţný. 

V porovnánì s textem analyzovaným M. Ondruškovou docházìme k názoru, ţe text 

Posvátné noci T. Ben Jellouna nenese tak silné znaky zakotvenì v arabské kultuře jako text 

Chraïbiho Případ v Atlasu. Posvátná noc se nade všì pochybnost odehrává v arabské zemi, 

jejì přesné umìstěnì však nenì specifikováno a v přìběhu nenì akcentováno. Stejně tak 

vyplývá, ţe postavy jsou muslimského vyznánì, ţe se oblékajì tradičnìm způsobem, atd. I to 

však představuje jen doprovodnou charakteristiku, hlavnì těţiště přìběhu i jeho sdělenì se 

nacházì jinde. Nahlìţìme-li práci překladatelů z tohoto pohledu, můţeme jejich řešenì 

překladu reáliì a dalšìch charakterizačnìch prvků povaţovat za adekvátnì a v daném kontextu 

za plně funkčnì.  

3.5.4. Zhodnocení překladů E. a A. Lukavských a S. Pantůčka 

Rozborem obou překladů jsme dospěli k závěru, ţe překlad A. a E. Lukavských lépe 

drţì poetické nasazenì originálu neţ překlad S. Pantůčka. Prvnì ze zmiňovaných překladů také 

úspěšněji zachovává expresivnì stránku dìla a je převeden jazykem, který je charakteristický 

svým současným výrazem. Tento rozdìl v přìstupu a potaţmo výsledku překladatelské práce 

potvrzuje naši vstupnì hypotézu, ţe Lukavštì jakoţto zkušenì překladatelé maghrebské 

frankofonnì literatury budou schopni lépe vystihnout jazykové a stylistické nuance 

francouzštiny. Překlady vznikly v rozmezì necelého desetiletì, práci s jazykem však mohl 

ovlivnit i významný věkový rozdìl překladatelů, který činì bezmála padesát let.  

Dalšì část našì hypotézy, totiţ ţe chybovánì v oblasti arabských reáliì je 

pravděpodobnějšì v překladu Lukavských, se nepotvrdila. V porovnánì s úryvkem překladu 

arabisty S. Pantůčka spìš vyplývá, ţe Pantůček reálie převádì věrněji, zatìmco Lukavštvì se 

mìsty klonì k explicitaci nebo nivelizaci.  

Vzhledem k tomu, ţe Pantůček přeloţil pouze úryvek Ben Jellounova textu pro potřeby 

publikace mapujìcì marockou literaturu, obracìme těţiště našì pozornosti na překlad E. a A. 

Lukavských. Jako nejváţnějšì problém jejich jinak naprosto funkčnìho překladu vnìmáme 

mnoţstvì vynechávek, které však s největšì pravděpodobnostì nejsou výsledkem 

překladatelské metody, ale obyčejné nepozornosti, a to jak ze strany překladatelů, tak ze 

strany redaktora nakladatelstvì. 
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4. ZÁVĚR 

Vznik modernì maghrebské frankofonnì literatury úzce souvisì se vznikem nezávislých 

národnìch států, Maroka, Tuniska a Alţìrska, k němuţ došlo na přelomu 50. a 60. let 20. 

stoletì. Nezávislost s sebou však nese i nutnost se s  tìmto novým statutem vyrovnat, coţ 

mimo jiné znamená i potřebu redefinovat vlastnì identitu.  

Spisovatelům v tomto procesu připadá důleţitá role. Postupem času si maghrebštì 

spisovatelé vytvářejì vlastnì literárnì svět, který do značné mìry přispìvá k jedinečné poetice 

jejich dìla. Mnoho autorů také volì odchod do bývalé koloniálnì metropole. Na rozdìl od 

imigrantů, kteřì přicházejì předevšìm jako levná pracovnì sìla, jsou tito přistěhovalci – 

intelektuálové vìtáni s otevřenějšì náručì. Na jejich relativně snadném přijetì se do veliké mìry 

podìlì i skutečnost, ţe většina z maghrebských spisovatelů se rozhoduje psát z různých, ať uţ 

praktických či osobnìch důvodů, francouzsky. 

Mnozì autoři, zejména marocký spisovatel Tahar Ben Jelloun či alţìrská spisovatelka 

Assia Djebar, zìskávajì celosvětový věhlas a jejich dìlo je překládáno do mnoha jazyků. Nenì 

také výjimkou, ţe jsou těmto frankofonnìm spisovatelům udělovány prestiţnì literárnì ceny, a 

ţe stojì v čele ţebřìčků prodejnosti.  

Frankofonnì literatura však dosud nenì plně integrovanou součástì francouzské literárnì 

tvorby, stále stojì na jejìm pomyslném okraji. Ve francouzském kontextu se dosud rozlišuje 

mezi literárnì produkcì francouzskou a „frankofonnì“. Toto dělenì zavánì z pohledu mnoha 

autorů aţ rasismem a koloniálnìmi manýry. Je poukazováno napřìklad i na to, ţe původně 

nefrancouzských autorů jako jsou např. Beckett, Ionesco či Kundera se nikdo neptá na jejich 

národnost, nikdo nezkoumá jejich důvody pro psanì ve francouzštině, a předevšìm je nikdo 

neoznačuje jako frankofonnì autory, zatìmco u maghrebských a dalšìch autorů z bývalých 

koloniì je to běţným jevem. Na tento rozdìlný přìstup, i na fakt, ţe frankofonnì autoři se 

dosud nedostali (přìp. jen okrajově) do učebnic a studijnìch programů, je upozorňováno 

z mnoha stran. 

Věhlas maghrebských spisovatelů ve Francii a v českém prostředì nelze dost dobře 

srovnávat. Jak podotýká ve své práci i M. Ondrušková, český čtenář se totiţ o tuto literárnì 

tvorbu prakticky nezajìmá. Tento postoj je samozřejmě způsoben historickými a kulturnìmi 

souvislostmi. Arabský svět je pro Středoevropana dosud velmi vzdálený a exotický. To se 

promìtá i do počtu recenzì, které vycházejì v tisku a mohou být vodìtkem výběru pro širšì 

čtenářskou obec. Do hlavnìch českých denìků či časopisů má šanci se dostat jen T. Ben 
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Jelloun, přìpadně dìla, která alespoň zdánlivě majì něco společného s erotikou (např. M. 

Šukrì). Zbytek recenzì vycházì pouze v literárnìch magazìnech, jejichţ čtenářský okruh je 

omezený. Důleţitou roli sehrává i internetový server iLiteratura, který má konzistentnì snahu 

tuto literaturu českému čtenáři přibliţovat. 

Nezájem čtenářstva potvrzuje i E. Lukavský, překladatel a spolumajitel vydavatelstvì 

Fra, který se překládánì a vydávánì maghrebské literatury dlouhodobě věnuje. E. Lukavský a 

jeho ţena jsou autory všech dosud vydaných českých překladů Tahara Ben Jellouna. 

V českém kontextu je lze povaţovat za odbornìky na tohoto autora i jeho tvorbu. To, ţe 

Lukavštì „svému“ autoru rozumějì, se ukázalo i při rozboru jejich překladu románu Posvátná 

noc. Přestoţe překlad vykazuje některé formálnì nedostatky (zejména vynechávky), obecně se 

šedivé „překladatelštině“ úspěšně vyhýbá a předkládá českému čtenáři stěţejnì Ben 

Jellounovo dìlo v podobě, která je, v rámci moţnostì, věrným obrazem předlohy. Tento závěr 

vyplynul i ze srovnánì s úryvkem překladu S. Pantůčka. 

Posvátná noc vykazuje rysy charakteristické pro tvorbu arabských francouzsky pìšìcìch 

autorů, tzn. expresivitu inspirovanou arabskou slovesnostì, sepětì s přìrodou (patrné v tomto 

přìpadě předevšìm na symbolické rovině dìla) i vliv náboţenstvì. Osobitá stránka dìla však 

převaţuje. Kritické zobrazenì arabské společnosti je jen jednou z rovin přìběhu, jehoţ 

poselstvì je natolik univerzálnì, ţe je pro nezkreslený převod nejdůleţitějšì, zda překladatel 

niterně chápe poetické nasazenì originálu a jeho jednotlivé významové roviny.  
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5. RÉSUMÉ 

Ce mémoire porte sur la littérature maghrébine francophone, sur les spécificités de la 

littérature provenant de cette région et sur la question de la traduction de ces œuvres en 

tchèque. 

Le mémoire est divisé en deux parties. Dans la partie introductive, nous présentons 

brièvement le contexte historique, plus précisément la colonisation de cette région au 19e et 

20e siècle, la décolonisation, la création des nouveaux états-nations et la formation de la 

société maghrébine moderne. Ce sont ces événements historiques qui ont eu un impact décisif 

sur la naissance d’un nouvel espace culturel autonome dans la région et par conséquent sur 

l’évolution de la production littéraire. 

Dans ce contexte, l’aspect que nous considérons comme déterminant est le conflit ou le 

contact/fusion entre deux civilisations différentes – celles de l’ancien pays colonisateur et 

celle de l’ancienne colonie. En effet, c’est cette relation entre la civilisation occidentale et 

orientale, soit-elle positive ou négative, qui jouera un rôle décisif dans le développement et la 

nouvelle orientation de la société magrébine en générale, et de la littérature en particulier.  

Certains auteurs s’efforcent en effet de se débarrasser complètement de l’influence 

littéraire occidentale et de créer un monde littéraire et une expression artistique propre et 

originale, d’autres au contraire puisent leur inspiration dans la littérature et la culture du pays 

colonisateur. Dans les deux cas de figure, le développement littéraire est dans une grande 

mesure formaté par cette relation, d’autant plus que les auteurs sont pour la plupart biculturels 

et vivent souvent en métropole. 

Le mémoire traite ensuite de la littérature maghrébine francophone en plus de détails. 

On aborde l’histoire de cette littérature et on présente les auteurs les plus importants 

représentant les différentes générations, aussi bien que leurs œuvres.  

Sont également abordées en détails les spécificités de cette littérature, en mettant en 

exergue l’aspect le plus marquant, à savoir le choix de la langue de l’expression littéraire, 

cette décision souvent difficile entre l’arabe et le français. Vue le fait, que la langue reste le 

véhicule et l’expression principale d’une culture ou d’une civilisation, ce choix est considéré 

comme absolument crucial, notamment de point de vue de la relation entre les deux 

civilisations qu’on mentionne ci-dessus. La plupart des auteurs choisissent le français pour de 

diverses raisons, c’est-à-dire la langue « du colon ». Néanmoins la civilisation de leur pays 
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d’origine laisse naturellement des marques dans leur utilisation de la langue française, tant au 

niveau lexicale et syntaxique, qu’au niveau stylistique. 

À part la langue, d’autres aspects caractérisent les œuvres littéraires des auteurs 

originaires de cette région, comme par exemple les thèmes abordés (identité, émigration, 

famille) ou les formes et genres littéraires utilisés appartenant à la tradition littéraire 

autochtone. Cette fusion des influences occidentales et orientales crée une atmosphère 

exotique et étrangère typique pour ces œuvres, qui restent en même temps accessibles aux 

lecteurs dans les pays occidentaux. 

Le mémoire aborde également la question de la réception de la littérature maghrébine en 

France et en République tchèque. Nous  nous concentrons notamment sur les articles publiés 

dans les journaux et les magazines tchèques et on constate que cette littérature n’a que très 

peu d’espace dans les médias tchèques.  

La seconde partie du mémoire est consacrée au représentant le plus éminent de la 

littérature maghrébine francophone, Tahar Ben Jelloun. Ces livres ont été traduits dans de 

nombreuses langues, quelques-uns également en tchèque. Force est néanmoins de constater 

que Tahar Ben Jelloun reste très peu connu en République tchèque, contrairement à sa grande 

notoriété en France. Nous joignons également la liste de ses ouvres traduites en tchèque. 

Nous mettons l’accent sur l’analyse des aspects les plus caractéristiques de l’œuvre de 

Ben Jelloun qui contribuent à l’originalité de son expression littéraire. Pour cela nous avons 

choisi son roman La Nuit Sacrée, qui lui a valut le prix Goncourt en 1987. Nous comparons 

deux traductions en langue tchèque, celle de M. et Mme Lukavský, spécialisés depuis de 

longues années dans la traduction de la littérature maghrébine, et celle de S. Pantůček, expert 

en civilisation arabe et traducteur.  

Dans notre analyse, nous regardons l’approche qu’ont adopté les traducteurs pour 

conserver et transférer vers le tchèque les aspects spécifiques de l’originale, entre autre les 

expressions et références typiquement arabes, et dans quelle mesure ils ont réussi.  

Nous arrivons à la conclusion que les traducteurs n’on pas rencontré des difficultés 

particulières pour maintenir et transmettre en tchèque les spécificités linguistiques et 

culturelles typiques de la région. Au niveau stylistique et linguistique néanmoins, la 

traduction de M. et Mme Lukavský nous paraît plus réussie, puisqu’elle arrive à transférer 

plus fidèlement l’imaginaire et l’expression littéraire de l’original.  
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6. SUMMARY 

The subject of this thesis is Maghribian francophone literature, i.e. literature of the 

following North African countries: Morocco, Tunisia and Algeria, its specific aspects and 

problems encountered when translating this literature into Czech.  

The paper comprises of two main parts: the first part includes a brief introduction to the 

historical context, especially the colonial past of the 19th and 20th centuries, the 

disintegration of colonial empires, the establishment of new national states and the birth of 

modern Maghribian society. These events had had a far-reaching influence on the creation of 

new, autonomous cultural space in this region, and therefore also on the development of its 

literary production.  

The most important factor to be mentioned in this context is the clash of, or on the 

contrary, the meeting/blending of different cultures. The relationship between the former 

coloniser and the colonized territory is seminal both for the development of the Maghribian 

society and for the development of its literature. The writers either strive to free themselves 

from the Western literary influences and create their own, original poetic world and language; 

or they view the literature and culture of the former coloniser as their major source of 

inspiration. No matter whether they opt for the former or the latter possibility, the 

development of literature is to a great extent formed by this relationship.  

The paper then deals more specifically with the francophone Maghribian literature. Its 

development is outlined and major representatives of different generations of writers are 

presented, including their most important works. In the subsequent part, we focus on the 

particular features of this literature. 

The most important and visible aspect is the choice of the language of written 

expression, i.e. the necessity to make a choice between Arabic and French. Language being 

the main carrier of a given culture, this choice is considered crucial, furthermore so in the 

light of the above-mentioned relationship of the two cultures. For many reasons, most authors 

choose French, the language of the coloniser’s culture. However, their original culture leaves 

a profound mark on their expression in French, be it at lexical, syntactic or stylistic level.  

The thesis focuses also on other characteristic aspects of the Maghribian literature, such 

as the particular topics it deals with (identity, immigration, family, etc.) or poetic features (use 

of literary forms and genres typical of the North African culture). It is this cohabitation of 

Eastern and Western culture which creates the feeling of exoticism in these works (this being 
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the influence of the North African culture), while remaining accessible and relatively familiar 

to the Western reader (the influence of the Western culture, esp. of the language). 

Furthermore, the reception of the Maghribian literature is mapped, both in France and in 

the Czech Republic. Considering the thesis of M. Ondrušková, we focus primarily on 

newspaper and magazine reviews and come to the conclusion that only a minimum amount of 

attention is given to this literature in the Czech press. 

In the second part of this thesis we focus on the best-known representative of the 

Maghribian francophone literature, Tahar Ben Jelloun, whose work has been translated into a 

number of languages. Some of his work has also been translated into Czech; however the 

author’s notoriety in the Czech Republic cannot match, mainly for cultural reasons, the 

acclaim he receives in France. We also include a bibliography of Ben Jelloun’s works 

published in Czech. 

The main emphasis is put on analysing the most specific and distinctive aspects of Ben 

Jelloun’s work. These are shown on Ben Jelloun’s novel The Sacred Night for which he 

received the Prix Goncourt in 1987. Its Czech translations by E. and A. Lukavský, translators 

long devoted to Maghribian literature, and by S. Pantůček, an Arabic studies specialist and 

translator, are also analysed.  

Our analysis focuses on whether and how the distinctive features of the original were 

rendered in the translation. We come to the conclusion that none of the translators 

encountered major difficulties in rendering the culture-specific features that are instrumental 

for situating the text in the Arab culture. However, at the linguistic and stylistic level, the 

translation by Lukavský succeeds better in rendering the poetic character of the novel in a 

way which remains more faithful to the original. 
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