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Abstrakt 
 

P edkládaná bakalá ská práce z oboru translatologie se skládá z dvou hlavních částí. První část 

tvo í český p eklad úvodní části disertace Milana Burdy La littérature de l'émigration tchèque de 

1948 à 1968. Contribution à l'histoire de la littérature tchèque contemporaine. V druhé části je 

výchozí text uveden do kulturn -historických souvislostí, dále obsahuje p ekladatelskou analýzu 

s p íklady ešení, rozbor specifických p ekladatelských problém  a nástin použitých 

p ekladatelských metod.  

 

Abstract  

The present thesis in Translation Studies consists of two main parts. The first is a translation of 

the introduction and of a part of the first chapter from Milan Burda’s doctoral thesis La 

littérature de l'émigration tchèque de 1948 à 1968. Contribution à l'histoire de la littérature 

tchèque contemporaine. The original text is presented from a historical and cultural perspective 

in the second part which further contains an analysis of the translation with examples of 

solutions, a breakdown of specific translation difficulties and a brief outline of the translation 

methods used.     
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I. Překlad 
 

 

Literatura českého exilu mezi lety 1948–1968. 

Příspěvek k dějinám současné české literatury. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Úvod 

 

Rok 1ř4Ř bezesporu pat í k nejd ležit jším dat m v d jinách českého a slovenského 

národa. P íchod komunist  k moci neznamená pouhou zm nu režimu, ale p edevším po n m 

dochází k zásadnímu narušení politických, sociálních a kulturních struktur.  

Poté, co prezident Beneš p ijal Ň5. února 1ř4Ř demisi nekomunistických ministr  vládní 

koalice a následn  pov il komunistického p edsedu vlády Klementa Gottwalda sestavením 

vlády nové, se začala psát nová, tragická kapitola d jin Československa. Uzav ela se až o 4Ň let 

pozd ji, na konci roku 1řŘř. 

Cílem této práce není analyzovat všechny zm ny, jež v Československu p íchod komunist  

k moci zp sobil. Na obou stranách bývalé tzv. železné opony vyšlo mnoho knih, které  

o únorových událostech roku 1948 pojednávají. Tvrzení, že poúnorové zm ny nebyly p ijaty 

jednomysln , by však bylo eufemismem. Mnoho Čech  a Slovák 1 vlast opustilo v prvních 

letech po Únoru 1ř4Ř, p ed tím než na počátku 50. let došlo k tém  hermetickému uzav ení 

hranic. Bylo mezi nimi nemálo intelektuál , a práv  spisovatelé a noviná i se pustili, jakmile jim 

to jen materiální podmínky dovolily, znovu do práce.  

Od roku 1ř4Ř tak česká literatura2 – ne poprvé ve své historii – vede dvojí život: jeden 

doma a druhý za hranicemi Československa.3  

ůčkoli od té doby uplynulo více než 40 let, ani v Československu, ani na Západ , 

neexistuje prozatím žádná souhrnná práce o literárních aktivitách českého exilu tohoto období.4 

                                                           
1 Český exilový noviná  Pavel Tigrid odhaduje, že jejich počet p evyšoval 60 tisíc. TIGRID, Pavel. Politická 
emigrace v atomovém věku. Köln: Index, 1974, s. 43. 
2 P ipome me, že naše práce je v nována pouze literárnímu činnosti exilu českého, a nikoli československého. 
Český a slovenský poúnorový exil byl totiž až na n kolik vzácných výjimek striktn  odd len, každý z nich m l své 
vlastní organizace a tém  spolu nekomunikovaly. I v  samotném Československu vedly česká a slovenská literatura 
existenci na sob  nezávislou, i proto se hodí pojednávat o každém z nich zvlášť.    
3 Na tomto míst  pokládáme za d ležité zd raznit, že od p evzetí moci komunisty se vedle kultury a literatury 
oficiální začaly utvá et kultura a literatura paralelní tvo ené osobnostmi perzekvovanými nebo svévoln  
vyloučenými z literárního a kulturního kontextu novou garniturou. Práv  zde – pod hlušinou oficiální literatury – 
vznikala „v krajn  obtížné situaci, ale v podmínkách vnit ní svobody“ díla české literatury a kultury zásadního 
významu. Viz: DOUBRAVA, Petr. Padesátá sedmdesátá. Svědectví, č. 5ř, 1ř7ř, s. 514–519; VLADISLAV, Jan. Le 
Passé et l´avenir de la littérature parallèle en Tchécoslovaquie, 1948–1988. L’Autre Europe, 1řŘŘ, č. Ň0; o 
formativním vlivu osobností paralelní literatury a kultury na generaci mladých autor  dospívající v 50. letech viz 
nap .: HAVEL, Václav a HVÍŽ ůLů, Karel. Dálkový výslech: rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Melantrich, 
1990, s. 25–34. 
4 Ve francouzské p edloze používá autor výhradn  termín émigration. Ve francouzštin  se, na rozdíl od angličtiny, 
n mčiny nebo češtiny, neužívá výrazu exil pro označení exulantské komunity. Čeští literární historici používají 
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Problematika literatury a literárního života českého poúnorového exilu tedy z stává bílým 

místem v d jinách současné české literatury. 

V Československu se o ní nepsalo z jasného d vodu: komunistický režim za českou 

literaturu uznával pouze tu, která vyšla v oficiálních nakladatelstvích v Československu, a vše, 

co souviselo s paralelní kulturou nebo s poúnorovým exilem, bylo tabu. 

Od konce 60. let však pozorujeme první pokusy oficiální stanovisko Československa 

k exilové literatu e poupravit. 

Tyto se nejprve týkaly nejd ležit jších izolovaných autor , nap íklad Egona Hostovského. 

Od druhé poloviny 60. let vycházely knihy, které napsal p ed svým definitivním odchodem  

v roce 1ř4ř. Ty, jež posléze napsal na Západ , navíc rozebírali čeští kritici, zejména Miloš 

Pohorský, takže česká ve ejnost znala p inejmenším jejich názvy. V roce 1ř6ř vydalo pražské 

nakladatelství Melantrich Všeobecné spiknutí – knihu, kterou Hostovský považoval za své 

magnum opus a jež byla poprvé vydána v anglickém p ekladu ve Spojených státech v roce 

1961.5 Texty vybraných exilových básník  a spisovatel , nap íklad Egona Hostovského nebo 

Ivana Jelínka, zve ej ovaly n které z renomovaných literárních časopis  60. let jako Plamen, 

Host do domu nebo Literární noviny. 

Roku 1ř6ř pak Československá akademie v d p ipravila o české exilové literatu e 

posledních dvaceti let výstavu s p íznačným názvem Návraty, která probíhala v rozmezí kv tna  

a června v pražském Strahovském klášte e, sídle Památníku národního písemnictví.    

P vodn  rozsáhlý projekt byl sice pod vlivem mimoliterárních událostí plynoucích  

z politického vývoje po srpnové invazi zúžen na dílo a osobnosti Egona Hostovského a Jana 

Čepa, ovšem výstava na okraj p edstavila i díla dalších exilových spisovatel .6 Byla též 

p íležitostí, p i níž se nezasv cená česká ve ejnost poprvé opravdu setkala s exilovou literaturou, 

a také prvním pokusem zahrnout ji do celku české literatury.  

Smysl celého počinu vysv tluje v katalogu výstavy kritička ůnna Vondr : 

 

                                                                                                                                                                                           
výhradn  termín literární exil. Obecn  platí rozlišení: emigrace má spíše ekonomickou motivaci, kdežto exil 
politickou. Exulant se vrátit nem že, odchází nebo musí odejít pod nátlakem politické moci. ĚPozn. p ekl.ě    
5 Konečná česká verze byla však vydána až roku 1ř7ň v Torontu péčí exilového nakladatelství Sixty-Eight 
Publishers.   
6 Viz katalog výstavy.  
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„[…] výstava byla koncipována jako pokus o vystižení myšlenkového a um leckého 

vývoje literárních osobností, které v posledních letech tém  vymizely z širšího kulturního 

pov domí; jako pokus o jejich za azení do celkového kontextu moderní české literatury“.7 

 

Tento první pokus včlenit literaturu poúnorového exilu do kontextu současné české 

literatury byl rázem utnut s nástupem normalizačního režimu Gustava Husáka a po následující 

dv  desetiletí se exil a jeho literatura, t ebaže nabývaly na rozsahu, znovu staly tabu. 

Teprve v roce 1987 podnítily diskuze z II. sjezdu Svazu československých spisovatel  

hlasité protesty – povzbuzené bezpochyby událostmi v SSSR po roce 1985 – proti 

administrativnímu vyloučení spisovatel  z literárního života a d jin současné literatury.8 

Ve stejném duchu publikoval o rok pozd ji Josef Peterka Ě1ř44ě, p íslušník básnické 

generace dozrávající po roce 1968 a v té dob  vlivný funkcioná  Svazu československých 

spisovatel , v kulturním týdeníku s vysokým nákladem d ležitý článek u p íležitosti oslav  

40. výročí Vít zného února. Bilancuje v n m posledních čty icet let vývoje české literatury. 

Zejména pak uvádí: 

 

„Ě…ě Vcházíme nyní do času, kdy se naplno projeví, co vyznává svrchované um ní všech 

dob, že není krásy bez svobody ducha, bez tolerance, bez otev enosti životu v celé jeho polyfonii 

Ě…ě P ed analýzou poválečného vývoje se navršily n které specifické problémy mimoliterární 

povahy. Je veřejným tajemstvím, že se česká literatura nepotkává pod jednou střechou a nejde 

přitom jen o spisovatele druhého řádu. Tvá it se, že tento jev neexistuje, hraničí s obelháváním 

sebe sama stejn  jako p edstava, že všechno, co nebylo z r zných p íčin publikováno, je brak 

Ě…ě Tím spíš pot ebujeme podrobnou analýzu literární teorie bez bílých míst a také bez legend, 

                                                           
7 VONDR , ůnna. Slovo k výstav . In: VONDR , ůnna a ZůHRůDNÍKOVÁ, Marta. Návraty. Praha: Památník 
národního písemnictví 1969, s. 5. 
8 Protest Josefa Šimona a mnoha dalších se však týkaly spíše osob, jež byly vyloučeny z literárního d ní po roce 
1ř6Ř a žily v Československu. Nestalo se tak z úmyslu odd lovat od sebe exil let 1ř4Ř a 1ř6Ř, ale jak poznamenal 
Jan Vladislav, mnozí lidé „mají totiž sklon klást začátek české a slovenské duchovní rezistence Ě…ě až do počátku 
sedmdesátých let“. Pozn. p ekl.: Česká verze již citovaného článku ĚLe Passé et l´avenir de la littérature parallèle 
en Tchécoslovaquie):  VLADISLAV, Jan. Duchovní rezistence. Minulost a budoucnost paralelní literatury 
v Československu Ě1ř4Ř–1ř6Řě. In: P IBÁ , Michal, ed. Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989): 
antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu ůV ČR Ň005, s. ŇŇň. 
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zalidn né autory, jací byli Ě…ě Rýsuje se tu velký úkol pro nastupující v deckou generaci, 

nezatíženou resentimentem“.9  

 

ůčkoli komunistický režim padl, nebyl až dosud učin n žádný pokus začlenit exilovou 

literaturu poúnorového exilu do literatury národní ani v Československu,10 ani na Západ . 

Činnost českého exilu v pojednávané dob  probíhala tak ka bez povšimnutí západních 

bohemist . 

Paradoxn  se touto problematikou až donedávna11 zabývalo velmi málo lidí i v samotném 

prost edí exilu, takže jí nebyla v nována, vyjma n kolika bibliografií,12 žádná úzce zam ená 

publikace. 

Určitý počet článk  o exilové literatu e samoz ejm  nalezneme v exilových časopisech, 

jedná se ale spíše o texty informační povahy spíše než o d kladné studie. Bývají obvykle 

zam eny na n jakou událost nebo knihu, jejich pole pozornosti je sotva kdy širší. 

Tématu se samoz ejm  v nuje n kolik d kladn jších článk , je jich však pomálu  

a informace, jež p inášejí, jsou p íliš kusé na to, aby poskytly úplný obraz dvaceti zkoumaných 

let.13 

                                                           
9 PETERKů, Josef. Literatura v revoluční perspektiv . Tvorba. 24. 2. 1988, s. 3. 
10 P esto jsme sv dky návratu n kolika velkých jmen, nap íklad Ivana Jelínka, Egona Hostovského nebo Viktora 
Fischla, a n které kulturní časopisy se pokusily poskytnout svým čtená m o tomto období základní informace. 
Nap íklad týdeník Tvar otiskl v listopadu 1řř0 v číslech ň5 a ňŘ studii Jaroslava Strnada, velmi činorodého 
účastníka literárního života poúnorového exilu, nazvanou Padesátá léta v české exilové literatuře (navzdory titulu se 
jedná o českou exilovou literaturu v 50. letechě, ve kterém autor popisuje hlavní kulturní časopisy a organizace 
poúnorového exilu.     
11 Teprve v roce 1řŘ5 uspo ádalo Centrum pro výzkum slovanských kultur a jazyk  p i univerzit  Paris-Sorbonne 
(Centre de recherche sur les langues et cultures slaves Paris Sorbonne [Paris-IV]ě v deckou konferenci v novanou 
vlivu exilu na českou a polskou kulturu. P ísp vky vyšly ve sborníku: JECHOVÁ, Hana a WLODůRCZYK, 
Helène, ed. Les Effects de l’émigration dans les cultures tchèque et polonaise: Colloque du Centre de Recherche sur 
les langues slaves de l’Université de Paris-Sorbonne. Paris: Presse de l’Université de Paris-Sorbonne, 1řŘ7. Ovšem 
problematice poúnorového exilu zde zvláštní pozornost v nována nebyla. 
12 Pomineme-li bibliografii nejstarší, již sestavil ůntonín Kratochvíl ĚKRůTOCHVÍL, Antonín. Bibliografie krásné 
české literatury vydané v exilu [únor 1948 – kv ten 1ř67]. Studie. 1ř6Ř, č. 14, s. ňř–69), která znovu vyšla na ja e 
roku 1968 v obzvlášť populárním studentském týdeníku Student Ě1ř6Ř, č. ň0ě, m žeme zaznamenat dva další 
pokusy o sestavení bibliografie české literatury vydané v zahraničí. Jedna z t chto bibliografií vyšla 
v Československu: BROUKALOVÁ, Zde ka a MALÁ, Olga, ed. Česká kniha v cizině 1939–1965. Praha: Národní 
knihovna, 1968. Druhá byla publikována v zahraničí: ŠEFLOVÁ, Ludmila, ed. Bibliografie literatury vydané 
českými a slovenskými autory v zahraničí, 1948–1972 (s dodatkem do srpna 1978). Köln: Index, 1978. Zatímco 
první je velmi nep esná a obsahuje mnoho chyb, práci s druhou bibliografií zt žuje skutečnost, že jednak zahrnuje 
české i slovenské autory, jednak jednotlivé záznamy neuvád jí pouze krásnou literaturu, ale i v decká díla vydaná 
v zahraničí Ěv to počítaje i exaktní v dyě. ůutorka nebere v potaz jazyk textu, ani fakt, že se občas jedná o p eklad 
autor  žijících v Československu. Údaje této bibliografické p íručky ovšem velmi užitečn  dopl ují Bibliografii… 
ůntonína Kratochvíla, jež pro toto období (1948–1ř6Řě exilové literatury z stává základní p íručkou.  
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Vyjdeme-li z knih svedených do Bibliografie krásné české literatury vydané v exilu (únor 

1948 – květen 1967) Antonína Kratochvíla,14 jež má podle slov autora daleko k úplnosti, dosud 

žádná knihovna nevlastní úplnou sbírku publikací poúnorového exilu. Celá ada autor  totiž 

vydávala vlastním nákladem, aniž by poskytli povinný výtisk p íslušným institucím, a pro 

literárního historika jsou jejich knihy, až na šťastné náhody, nenávratn  ztraceny. 

Od 50. let sice došlo k n kolika pokus m z ídit st edisko, které by dokumentovalo literární 

život a činnost českého exilu, byly však p edem odsouzeny k neúsp chu a teprve v roce 1986 se 

díky materiální podpo e současného prezidentského kanclé e Karla Schwarzenberga poda ilo 

založit ve Spolkové republice N mecko, v bavorském Scheinfeldu, Československé 

dokumentační středisko nezávislé literatury. St edisko ídí historik Vilém Prečan a prvním 

p edsedou spolku byl ustanoven básník Jan Vladislav. Podstatnou část fond  nicmén  tvo í 

jednak literatura vydaná samizdatem v Československu, jednak produkce českých exilových 

nakladatelství po roce 1968.15           

Na konci 70. let vydala skupina historik  z ad disentu v Československu slovník,16 ve 

kterém figurují, až na n kolik výjimek, i spisovatelé poúnorového exilu. Jeho auto i však nem li 

p ístup k primárním pramen m a tato neobvyklá situace byla hlavní p íčinou toho, že slovník 
                                                                                                                                                                                           
13 Více informací nalezneme k n kterým z nejd ležit jších autor  tohoto období, jejichž život a dílo se již uzav ely 
(Egon Hostovský, Robert Vlach, Pavel Javor, Ladislav Radimský, Jan Čep atd.ě, a to v jejich nekrolozích či ve 
studiích doprovázejících posmrtná vydání jejich d l. Co se týče Egona Hostovského, vyjma jeho pam tí, jež vydal 
roku 1966 (HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině [aneb o ctihodném povolání 
kouzla zbaveného]. Toronto: Tichý domov 1ř66ě, jsou mu též v novány dva d ležité sborníky: PISTORIUS, Ji í, 
ed. Padesát let Egona Hostovského. New York: Moravian Library 1ř5Ř; ŠTURM, Rudolf, ed. Egon Hostovský. 
Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu. Toronto: Sixty-Eight Publishers 1974. Pomineme-li články, jež 
o Hostovském vyšly v Československu v 60. letech, d ležitou studii v noval jeho dílu  v 70. letech literární kritik 
z prost edí disentu František Kautman: Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského, která vyšla v pražském 
samizdatovém nakladatelství Kvart. Tato studie nám bohužel z stala nedostupná.  
14 KRATOCHVÍL, ůntonín. Bibliografie krásné české literatury vydané v exilu (únor 1948 – kv ten 1ř67ě. Studie. 
1ř6Ř, č. 14, s. ňř–69. 
15 Nesmíme opomenout založení Fondu exilových spisovatel  ĚFonds des écrivains en exilě v bruselském Archivu  
a muzeu literatury Ěůrchives et Musée de la littératureě s cílem schra ovat dokumenty, které by pro nedostatek 
podobných kulturních organizací jinak zmizely. Fond je zam en na úhrn veškeré exilové literatury a z té české 
v současné dob  obsahuje zejména dokumenty a publikace, které se vztahují k exilu posrpnovému. Za zmínku stojí 
další dva individuální pokusy shromáždit literaturu a dokumenty týkající se českého exilu, jež probíhaly ve Francii 
od 60. let: v Knihovn  soudobé mezinárodní dokumentace ĚBibliothèque de documentation internationale 
contemporaine [B.D.I.C]) v Nanterre vytvo il d ležitý fond publikací Jaroslav Jíra, jehož jméno bude ješt  hojn  
citováno v souvislosti literární kritikou a který zde pracoval do roku 1ř6Ř jako knihovník; Vladimír Peška, jenž se 
literárních aktivit českého exilu osobn  účastnil, zase podstatn  rozší il tehdy již existující fond českých exilian 
v pa ížském Ústav slavistických studií ĚL’Institute d´Etudes slavesě.       
16 BRABEC, Ji í, ed. Slovník českých spisovatelů: pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948-1979. Praha: 
Edice Petlice, 1ř7Ř. Sestavili Ji í Brabec, Ji í Gruša, Igor Hájek, Petr Kabeš a Jan Lopatka. Druhé vydání vyšlo 
v roce 1ř7ř. Tišt né vydání vycházející z Ň. vydání vyšlo péčí Igora Hájka: BRABEC, Ji í, ed. Slovník českých 
spisovatelů: pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948-1979. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1982. 
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vedle pom rn  kusých informací v jednotlivých heslech obsahuje i množství faktografických 

chyb. I p esto z stává velmi cennou pom ckou. 

Hlavní p íčina rozpak , jež p i pojednávání o literatu e českého poúnorového exilu jako 

celku zakoušíme, tkví ve skutečnosti, že je obtížné, ne-li nemožné, najít v čist  literární rovin  

společný jmenovatel, tj. systém hodnot, který by celek exilu Ěnebo jeho podstatnou částě 

charakterizoval. Jednotlivé literární pokusy, jež by takovému systému hodnot odpovídaly, se 

nerozvíjely v jednolitém rámci, ba spíše naopak, byly sledem pokus  často vycházejících 

z r zných center a zdály se tím pádem být mén  d ležité, až bezvýznamné.     

Krom  Egona Hostovského, který je, jak víme, jediným autorem českého poúnorového 

exilu, jehož jméno znají nejen odborníci, ale i pom rn  široké anglosaské publikum,17 nejsou  

v prost edí českého exilu do roku 1ř6Ř osobnosti natolik proslulé v mezinárodním m ítku, aby 

došly uznání u západního publika, jak tomu bylo u Kundery nebo Škvoreckého v období  

1968–1989.         

 Ze všech otázek, kterým historik současné české literatury čelí, tak problematika literatury 

českého poúnorového exilu pat í k t m nejmén  probádaným. 

Pro československou ve ejnost i pro mnoho odborník  Ězejména pro ty nejmladší z nich, 

kte í nevyšli z prost edí disentuě nyní literatura českého exilu let 1ř4Ř–1ř6Ř p edstavuje pouhý 

abstraktní pojem zosobn ný hlavn  dv ma jmény: Egon Hostovský a Jan Čep.  

V lepším p ípad  bývají v pov domí další jména, jako Ivan Blatný nebo Ivan Jelínek. 

Ovšem o vývoji této části české literatury, jejím skutečném rozsahu a organizacích, které se 

pokoušely tvorbu podnítit a literaturu českých exilových spisovatel  podporovat, se neví 

prakticky nic. Neznáme ani jména iniciátor  českého literárního života v zahraničí, a tím pádem 

si nem žeme nárokovat, že bychom cokoli v d li o jejich snahách ve prosp ch české exilové 

literatury, o p íčinách, z kterých tak jednali, a tím mén  o výsledcích t chto snah.  

                                                           
17 P ípad Egona Hostovského je specifický hned z n kolika d vod . Hostovský musel totiž z Československa 
poprvé utéct p ed nacisty z rasových d vod . B hem svého prvního exilu v letech 1938–1946 publikoval ve 
Spojených státech n kolik román , z nichž n které byly ihned p eloženy a všimli si jich američtí kritici, zejména 
knihy Sedmkrát v hlavní úloze. B hem této doby se mu poda ilo navázat p átelství s n kterými osobnostmi 
z literárního prost edí, zvlášt  s Grahamem Greenem, jenž osobn  p isp l k vydání n kolika Hostovského knih. 
Poté, co se v roce 1ř4ř znovu vydal na cestu exilu, nezačínal z t chto d vod  na rozdíl od drtivé v tšiny ostatních 
českých exulant  od nuly. Je také jediným, jehož díla napsaná v exilu byla p eložena do n kolika jazyk . Hostovský 
se však na literárním život  poúnorového exilu nikdy p ímo nepodílel a všechna díla, jež napsal po roce 1ř4Ř, byla 
nejd íve vydána v americkém p ekladu, leckdy n kolik let p ed jejich českým vydáním. 
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Fakt, že československý čtená  nezná část své národní literatury, je v podstat  výsledkem 

politiky komunistického režimu. Ten po více než čty icet let systematicky usiloval o to, aby 

z kulturního kontextu n kolika českých generací vypudil vše, co striktn  neodpovídalo jeho 

ideál m, aspiracím, jakož i estetickým a politickým kánon m.18 

T ebaže tato kulturní politika stála u p vodu všech ostatních p íčin neznámosti literatury 

českého poúnorového exilu, není d vodem jediným. 

Další p íčina vyplývá ze současné situace v Československu. ůčkoli p ed tím n kte í 

varovali už p ed pádem komunismu,19 m žeme pozorovat tendenci ztotožnit s disidentským 

hnutím, které vzniklo po roce 1968, celek duchovní opozice intelektuál  proti ničení kulturních 

tradic a hodnot českého národa, proti p erušení jejich vývoje komunistickým režimem. Podobn  

bývá český literární exil redukován pouze na vlnu, jež p išla na Západ po roce 1968.20 

Československá ve ejnost, stejn  jako velká část odborník  na literaturu tudíž pojem „exilová 

literatura“ v duchu zam uje s literaturou, která vyšla v českých exilových nakladatelstvích po 

roce 1968.21 

ůni samotné prost edí poúnorové emigrace se o tuto literaturu nezajímalo a na snahy 

podn covatel  literárního života22 často pohlíželo s povzneseností, ba dokonce s jistým 

pohrdáním,23 čímž k její neznámosti značn  p isp lo, a tím pádem za ni částečn  zodpovídá. 

                                                           
18 Petr Doubrava ve svém článku o normalizaci v 70. letech (viz: DOUBRAVA, Petr, Padesátá sedmdesátá, 
Sv dectví, č. 5ř, 1ř7ř, s. 517ě; uvádí, že z české literatury nebyla vyloučena ta či ona osobnost, ale až na n kolik 
výjimek celá st ední generace, stejn  jako nejv tší auto i generací starších. Vzhledem k tomu, že taková vyloučení 
p edstavují od roku 1ř4Ř jednu z konstant kulturní politiky československých komunist , musíme toto tvrzení 
vztáhnout na celé období 1948–1řŘř. P es veškeré snahy jí čelit, p inesla své „plody“, p inejmenším co se týče 
nejmladší čtená ské generace.     
19 Nap íklad Jan Vladislav: VLůDISLůV, Jan. O opozici, rezistenci, um ní a jiných v cech. Svědectví, č. 6Ř, 1řŘň, 
s. 671–680. 
20 V Československu tento sklon n kdy umoc ují n které studie publikované mladou generací západníchbohemist  
českého p vodu, kte í jako „exilovou“ nesprávn  označují pouze tu literaturu, která vyšla v zahraničí po roce 1ř6Ř, 
a veškeré p edchozí snahy opomíjí. To je p ípad i doposud nejd ležit jší publikované studie, jež se problematice 
české exilové literatury v nuje: ULRICH, Vladimír. Česká literatura v exilu. Svědectví, č. ř1, 1řř0,  
s. 234–Ň5Ň. Její autor, český univerzitní učitel, který po roce 1ř6Ř emigroval do N mecka, ve studii pojednává 
pouze o exilové literatu e po roce 1ř6Ř, ovšem zahrnuje n které publikace a nakladatelství z období p ed rokem 
1ř6Ř, aniž by je datoval.  
21 Zdá se, že tuto situaci velmi dob e vystihují dv  skutečnosti. V roce 1řř0 československá ve ejnost a tisk 
oslavovaly návrat Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové, zakladatel  prvního a nejd ležit jšího exilového 
nakladatelství po roce 1968 Sixty-Eight Publishers, a Václav Havel jim osobn  za odm nu za jejich činnost ve 
prosp ch české literatury v zahraničí p edal nejvyšší české vyznamenání. Ovšem na počátku roku 1řř1 – p i 
p íležitosti Ň5. výročí smrti Roberta Vlacha – nebyla publikována jediná ádka, jež by p ipomn la tolik zásadní 
činnost, kterou, jak ješt  uvidíme, v pr b hu 50. let rozvíjel Vlach k tomu, aby podnítil p vodní tvorbu českých 
exilových spisovatel  a zp ístupnil ji českému čtená i v zahraničí. 
22 Dále se dočteme, jakou dalo tehdy Robertu Vlachovi práci nalézt v českém exilovém prost edí ň00 abonent  pro 
své knižní edice. P i p íprav  podklad  pro tuto práci jsme byli sami p ekvapeni faktem, jak lehké bylo n které 
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Vzniklá situace s sebou nese reálné nebezpečí scestného výkladu vývoje české literatury po 

roce 1ř4Ř. Pokud se neprojeví rozhodná v le situaci napravit, hrozí, že obraz české literatury 

tohoto období bude znovu p ekroucen. 

Naše práce by proto cht la být prvním skromným pokusem tuto mezeru v d jinách 

současné české literatury zaplnit: nabízí obraz literárního života a aktivit českého exilu od února 

1948 do konce roku 1968 – tedy do p íchodu nové vlny exulant  a začátku nové etapy, jež by 

m la být pojednávána zvlášť. 

Česká exilová literatura let 1948–1ř6Ř zaujímá v celku české literatury posledních čty  

desetiletí velmi specifické postavení, odlišuje se samo sebou od české oficiální literatury, ale 

zárove  a velice z eteln  i od literatury paralelní a literatury exilové let 1ř70–1980.24 

Spíše než úplnými a konečnými d jinami české exilové literatury let 1ř4Ř–1968 by tato 

práce cht la být východiskem pro další studie, které by se mohly podrobn ji v novat určitým 

dílčím aspekt m literatury tohoto období.  

Pokusíme se načrtnout chronologický vývoj literárního života českého exilu a postihnout 

jeho dynamiku. Ukážeme, z koho se tehdy komunita exilových spisovatel  skládala. P edstavíme 

organizace, nakladatelství a centra, kolem kterých se literární aktivita českého exilu odvíjela,  

a popíšeme podmínky, ve kterých fungovaly. Dále se pokusíme popsat snahy a cíle, jež 

organizáto i literárního života českého exilu sledovali, povšimneme si n kolika určitých 

problém  s ním spojených. 

Pokusíme se též ukázat, jak se v celku exilové literatury tohoto období vyvíjela její 

obsahová stránka. 

Netvrdíme p irozen , že jsme téma zcela vyčerpali – ani jsme nemohli: prameny jsou 

rozptýlené po celém sv t  a nebylo možné je tedy všechny vyt žit.  

Vzhledem k tomu, že vyjma n kolika studií o život  a díle n kterých spisovatel , 

literárních pam tí Egona Hostovského a již zmín ných bio-bibliografických p íruček, 

k pojednávanému tématu neexistuje tém  žádná kritická literatura, m li bychom udat své 

prameny. 

                                                                                                                                                                                           
knihy, jež vyšly p ed více jak 20 lety v nákladu n kolika set kus , dohledat, a to nikoli z druhé ruky, ale zá iv  nové 
– n kte í knihkupci je stále m li skladem.      
23 Český, a nikoli bezvýznamný, exilový básník, kterého jsme o literárním život  českého exilu 1ř4Ř–1968 
zpovídali, nám parafrází F. X. Šaldy odpov d l, že naše rozhodnutí studovat tento aspekt českého exilu se podobá 
sestavování „herbá e na h bitov “.    
24 O rozdílech mezi exilem poúnorovým a exilem posrpnovým pojednáme v záv ru. 
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Excerpce hlavních kulturních a literárních periodik české emigrace zkoumaného období  

– Sklizně, Skutečnosti, Tribuny, Nového života, Svědectví, Archy, Perspektiv, Proměn a Studií – 

nám umožnila dostatečn  v rnou rekonstrukci prom n podstatné části literárních aktivit českého 

exilu b hem let, jež nás zajímají. Podobn  p isp ly mnoha dopl ujícími informacemi ostatní 

české exilové časopisy a periodika, jejichž hlavní náplní literatura sice nebyla, ale p esto jí 

n jaký prostor v novaly.25 

Dva studijní pobyty v Mnichov  nám umožnily bádat v archivu československé sekce rádia 

Svobodná Evropa (Radio Free Europeě a p i té p íležitosti jsme se mohli také setkat s n kterými 

osobnostmi, které se literárních aktivit českého exilu aktivn  účastnily. Mohli jsme tak obdržet 

obzvlášt  cenné informace, protože v Mnichov  se nachází jedna z nejkompletn jších sbírek 

českých exilian, zejména co se týče periodik.  

Jak vidno, práce spočívá z velké části na nevydaných dokumentech, jež m žeme rozd lit 

do dvou kategorií: 

 

1. Dokumenty, které nám poskytli p ímí účastníci literárního d ní českého exilu, 

pop ípad  ti, již na n  disponovali právy; 

2. Informace a sv dectví, které jsme obdrželi – p ímo nebo v dopisech –  

o osobnostech Ěči p ímo od nichě a událostech, které činnost literárního exilu 

ovlivnily. 

 

Jsme si samoz ejm  v domi nejisté povahy t chto dvou typ  dokument . Jelikož jsou to 

prameny osobní povahy Ěnejčast ji soukromá korespondence a vzpomínkyě, je často obtížné určit 

pravdivý rozm r p edkládaných informací a p ekonat subjektivní p ístup dotazovaných  

k popisovaným osobám a událostem.26 

                                                           
25 M li bychom nap íšt  zd raznit, jak d ležitou roli exilové časopisy hrály, zejména na počátku a v prvních letech 
exilu. V té dob  byla periodika prakticky jediným místem, kde se mohli exiloví auto i vyjád it. 
26 Mimoto nám určitý počet leckdy pom rn  d ležitých dokument  z stal nedostupný. T ebaže jsme o jejich 
existenci v d li, nedokázali jsme navázat kontakt s jejich vlastníky. Na mysli máme p edevším pam ti Roberta 
Vlacha, jednoho z nejd ležit jších organizátor  literárního d ní českého exilu a zakladatele České kulturní rady v 
zahraničí, která byla nepopirateln  nejd ležit jší kulturní organizací českého exilu mezi lety 1ř5ň–1ř5Ř. Valná část 
literárního života českého exilu se vyvíjela okolo této organizace a v pam tech byly jist  popsány – v reakci na 
útoky, kterým Robert Vlach čelil – jednotlivé fáze jejího budování. V poslední knižní ad  v rámci kulturní akce 
Kulturou z krize se dokonce počítalo s jejich vydáním, z n hož nakonec sešlo. P ístup k tomuto zdroji by naší práci 
mohl bezpochyby p inést nenahraditelné informace. Robert Vlach však v roce 1ř66 zem el ve Spojených státech  
a marn  jsme se snažili navázat kontakt s jeho rodiči, nikdo nezná jejich adresu. 
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Další nezanedbatelný problém se týká úplnosti zdroj : korespondenti vybírali – v dom  či 

nev dom  –, které dokumenty nám budou ochotni poskytnout. Otázkou je, do jaké míry byl 

výb r dokument  ovlivn n osobními nebo citovými d vody. 

Jako zvlášt  ožehavý se tento problém jeví u druhé kategorie uvedených pramen ,  

tj. u psaných i ústních informací a sv dectví, jež se nám poda ilo b hem bádání nashromáždit 

o aktivních účastnících literárního života českého exilu.  

Je t eba si uv domit, že mezi danými událostmi a tím, co nám o nich bylo sd leno, ub hlo 

často p es dvacet let. Je tedy možné, ba nevyhnutelné, že n jaké detaily vypráv ných událostí 

z pam ti zpovídaných osob vymizely. Podobn  se dá p edpokládat, že své promluvy nev domky 

autocenzurovaly, což lze pochopit s ohledem na skutečnost, že mnoho zainteresovaných osob 

stále žije Ěči žilo v dob  rozhovoruě. P ipusťme i možnost, že mluvčí mohli z r zných d vod  

p ikládat určité osob  nebo události v tší d ležitost, než ve skutečnosti m la. 

Tento stav v ci p edstavuje pro naši práci zárove  výhodu i nevýhodu. Výhodu z toho 

d vodu, že se práce opírá o nevydané prameny a p ispívá tak k sum  poznatk , které k dosud 

tématu máme. Nevýhodou je, že n jaké prameny a výpov di, jež naše práce obsahuje, nemohly 

být dosud ov eny. Ovšem ani proto jsme si nemysleli, že by je bylo nutné vyloučit. 

Potvrzení, vyvrácení či dokonce dopln ní toho, co zde p edkládáme, bude p íslušet 

autor m, kte í budou chtít z naší práce vycházet. 
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ČÁST PRVNÍ 
 

 

OBECNÉ PROBLÉMY ČESKÉ EXILOVÉ LITERATURY V LETECH 1ř4Ř–1968 
 

 

I – VZTAHY MEZI LITERATUROU EXILOVOU A NÁRODNÍ 

 

Fenomén exilu není v d jinách literatur ničím novým. T ebaže z minulosti známe p ípady 

slavných spisovatel  v exilu, teprve ve Ň0. století nabral tento jev takového rozsahu, že m žeme 

oprávn n  hovo it o exilové literatu e. 

Blízkou zkušenost s exilem prod laly všechny literatury slovanské, literatury n meckého  

a špan lského jazyka i zemí latinské ůmeriky, o literaturách n kterých afrických a asijských 

zemí nemluv . Literatury anglosaského sv ta a Skandinávie nebo francouzská literatura  

20. století oproti tomu exil tém  nepoznaly. 

Literární exil se zpravidla – ale ne nutn  – pojí s náhlými, mnohdy násilnými, zm nami 

politických struktur ve zmín ných zemích a objevuje se jako jeden z okrajových prvk  

v mnohem širším rámci exilu politického.   

Použití adjektiva „okrajový“ ve vztahu k exilové literatu e není náhodné – literární tvorba 

zjevn  není jedním z hlavních cíl  politického exilu. Literární exil je v každém p ípad  

marginální dvakráte: nejenže stojí na pokraji exilového prost edí, jehož je součástí, ale je též 

mezním jevem vzhledem ke společnosti, ze které tento exil vzešel. 

Odd lovat od sebe vývoj literatury od vývoje společnosti, ze které vzešla, se zdá být 

nemožné, je totiž jisté, že: „mezi literaturou umělou a národem musí býti navazován a stále 

obnovován tajemný svazek vášnivé lásky, jinak schne a vadne literatura […] Každá veliká báseň 

jest dialog mezi básníkem a národem“.27 Literatura též zpravidla danou společnost odráží 

prismatem vzájemných vztah  mezi ní samotnou a spisovatelem. Vztahy mezi exilovým 

básníkem a společností, ze které vzešel, dále znejas uje skutečnost, že exilová literatura pat í  

k té části národní literatury, jež nem že vyjít v zemi svého p vodu, bu  proto, že její témata 

nejsou p ijatelná z ideologických d vod , anebo se autor jako občan už necítil v bezpečí a musel 

                                                           
27 ŠůLDů, F. X. Moderní literatura česká. Praha 1řŇř, s. 55. ĚZd raz ujeme. M. B.ě 
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z vlasti odejít. Básník je pak zpravidla odsouzen k samomluv  a jeho krajané nejenže nemají 

možnost na n j reagovat, ale dokonce o jeho existenci v bec nev dí.28
 

Literatura v exilu tak pozvolna odráží čím dál mén  společnost, ve které autor žil, a čím dál 

více jeho nitro, postoj k nové situaci – k vyko en ní. Spisovatel vyjad uje nostalgii po 

neviditelné a nedosažitelné vlasti,29 ale také rozho čení v či t m, jimž p ičítá odpov dnost za 

sv j nový status a za úd l t ch krajan , kte í neodešli. Jeho promluva a témata tak jsou mnohem 

více ideologicky podbarvená Ěnebo se tak n komu mohou jevitě, než bývá zvykem.30
 

Není tedy tato část národní literatury odsouzena d íve či pozd ji k zániku? Nachází se p eci 

na horním toku své mate ské literatury, ale „na horním toku blízko u pramene bylo odklon no 

ečišt “.31 Anebo se naopak z exilu zrodila zcela p vodní literatura zrcadlící jeho názory  

a obavy?  

Jsme toho názoru, že ob  tato hlediska p edstavují dv  etapy jednoho stejného procesu.  

Každou d ležitou a náhlou zm nu politických, sociálních a kulturních struktur společnosti 

totiž doprovází odmítnutí a zavržení určité sumy hodnot a tradic považovaných za nep átelské 

v či novému režimu a za nesourodé s jeho hodnotami a tradicemi. Toto ideologické zavržení 

vede k vyloučení osob, které p edchozí tradice a hodnoty p edstavují a ochra ují, bu  na okraj 

společnosti, anebo p ímo mimo ni, a tak se rodí vnit ní a vn jší exil. 

                                                           
28 Poslední tvrzení musí být trochu rozvedeno. Básník totiž m že p ese všechny p ekážky – díky médiím a rozvoj 
mezilidských vztah  mezi jednotlivými zem mi – pokračovat v dialogu se svou domovskou čtená skou obcí, která 
jeho díla napsaná v zahraničí zná. D kazem budiž polemika ve v ci Kunderova románu Nesnesitelná lehkost bytí, 
jež se rozvinula mezi československou ve ejností a exilovým prost edím. Viz: JUNGMůNN, Milan. Kunderovské 
paradoxy. Svědectví, č. 77, 1řŘ6, s. 1ň5–16Ň; č. 7ř, 1řŘ6, s. 614–6ňň; č. Ř0, 1řŘ7, s. ř65–968. Pro zajímavost 
p ipome me, že tehdejší šéfredaktor oficiálního kulturního týdeníku Tvorba, pozd ji povýšený do funkce editele 
odd lení kultury Úst edního výboru Komunistické strany Československa, si neváhal „vyp jčit“ Ěsamoz ejm  aniž 
by uvedl p vodě a upravit pro svou pot ebu část článku disidenta Milana Jungmanna, signatá e Charty 77, k tomu, 
aby Milana Kunderu a potažmo celý exil napadl. Viz: ČEJKů, Jaroslav. Kýč t etí generace, Tvorba. 20. 1. 1988,  
s. ň. Toto tvrzení nicmén  platí pouze pro literaturu posrpnového exilu, poúnorový exil z stával pro širokou 
ve ejnost velkou neznámou. 
29 V tomto ohledu jsou p íznačné názvy prvních básnických sbírek a antologií: Pavel Javor napsal v roce 1ř51 
básnickou sbírku Pozdrav domů a název první básnické antologie českého exilu, která vyšla roku 1ř5ň, zní 
Neviditelný domov.  
30 RUBEŠ, Jan. Pour qui écrit-t-on? In: JECHOVÁ, Hana – WLODARCZYK, Helène. Les Effects de l’émigration 
dans les cultures tchèque et polonaise: Colloque du Centre de Recherche sur les langues slaves de l’Université de 
Paris-Sorbonne. Paris: Presse de l’Université de Paris-Sorbonne, 1987, s. 101–105. P ísp vek p ináší vynikající 
analýzu r zných recepcí díla exilového spisovatele podle kategorie čtená  Ějeho krajané / čtená i z vn jškuě.   
31 ůDůMOVIČ, Georgij. O literature v emigacii. Sovremennye zapisky, č. 50, 1řňŇ. Článek popisující situaci ruské 
exilové literatury na počátku ň0. let byl znovu otišt n v týdeníku ruské emigrace (viz Russkaja mysl, č. ň6ŘŇ–3683, 
17. – 24. 7. 1987) snad proto, aby se ukázalo, nakolik skutečnost vyvrátila n které z pesimistických záv r  autora.  
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Historická zkušenost však ukazuje, že zavržení určitých hodnot a tradic není nikdy 

konečné a nová společnost musí d íve či pozd ji své stanovisko v či nim alespo  částečn  

revidovat a vrátit jim místo v systému, jež vybudovala. 

Samoz ejm  se nejedná o návrat do status quo ante, ale spíše o atavistickou pot ebu nové 

společnosti navázat svým hodnotovým systémem na starší tradici a legitimizovat tak svou vlastní 

existenci. 

P i odchodu exulant, a tím spíše spisovatel, zakouší – v dom  či bezd ky – pocit ochránce 

částečky národních hodnot, která by se m la zachovat, pop ípad  obohatit pro časy budoucí. 

Tuší-li, že jeho exil m že být definitivní, nem že zákonit  p ipustit úplné zmizení t ch hodnot  

a tradic, jež považuje za správné, a které z n j a z jeho společník  v exilu učinili ty, kterými 

jsou.32
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 V le zachovat a ochránit vyloučené tradice a hodnoty, stejn  jako pam ť jejich p edstavitel  z eteln  vysvítá ze 
jmen n kterých exilových novin, časopis  a nakladatelství. Nap íklad časopis Archa vydávaný literárním kritikem 
ůntonínem Kratochvíl p evzal jméno po časopisu moravských spisovatel  a básník  katolické orientace. Kratochvíl 
též ídil nakladatelství Kamenný erb, jehož jméno se kryje s názvem hlavního díla katolického básníka Zde ka 
Rotrekla v zn ného v Československu. Konečn  název exilového nakladatelství Zvěrokruh p evzal pietn  jeho 
redaktor, básník Jaromír M šťan, po jihočeské literární skupin  avantgardist  zakázané komunisty roku 1ř4Ř.  
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II. Komentář překladu 
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1. Úvod 
 

V následující části práce je výchozí text nejprve vsazen do kulturního a historického 

kontextu. Posléze uvádíme p ekladatelskou strategii, kterou jsme zvolili a rozebíráme n kolik 

zásadních rozhodnutí, k nimž jsme museli p istoupit ješt  p ed samotným p ekládáním Ěv dalším 

textu jsou tato rozvedenaě. Druhá část dále obsahuje p ekladatelskou analýzu, rozbor n kolika 

specifických problém  s p ekladem spojených, nástin použitých p ekladatelských postup , záv r 

a bibliografii. 

Rádi bychom ješt  na úvod uvedli, že motivací k výb ru práv  tohoto textu byl 

p ekladatel v n kolikaletý zájem o český literární exil. B hem p edchozí studia kulturních d jin 

na FF JČU se zabýval českou exilovou literaturou ve Francii a v Itálii po roce 1968. V roce 2004 

se jako stážista francouzské vlády v Pa íži s n kterými z p edstavitel  českého kulturního exilu 

setkal a p i této p íležitosti mu Milan Burda sv il jeden výtisk své disertace.  

 

2. Kulturně-historický kontext 
 

Burdova syntéza vznikla sice v p íhodnou chvíli – po pádu komunismu bylo t eba české 

d jiny revidovat a mnoho z p ímých účastník  bylo ješt  naživu –, ale bohužel zapadla. Je 

vskutku škoda, že nevyšla i v české mutaci. Na počátku ř0. let se totiž t žišt  bádání o exilu 

p esunulo z diaspory do svobodného Československa Ěpozd ji České republikyě, kde v 

kuchy ských” Ěvýraz jednoho z badatel ě podmínkách probíhal ve výzkumu exilu opravdový 

kvas: kusé informace se tehdy skládaly do článk , p edb žných studií, pozd ji do 

bibliografických soupis 33 a nakonec do studií analytických a syntetických.34 Ze sv ta se začaly 

svážet prameny, do České republiky p esídlilo i Československé dokumentační st edisko. 

                                                           
33 GRUNTORÁD, Ji í, ed. Katalog knih českého exilu 1948-1994: libri prohibiti. Praha: Primus, 1995; ZACH, 
Aleš. Kniha a český exil 1949-1990: bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic. Praha: Torst, 1995; 
KNOPP, František, ed. Česká literatura v exilu 1948-1989: bibliografie. Praha: Makropulos, 1996; FORMANOVÁ, 
Lucie, GRUNTORÁD, Ji í a P IBÁ , Michal. Exilová periodika: katalog periodik českého a slovenského exilu a 
krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Praha: Ježek, 1řřř.   
34 Máme na mysli zejména práce Michala P ibán , které vyústily do české verze syntézy literárních d jin českého 
literárního exilu v letech 1948–1ř6Ř: P IBÁ , Michal. Prvních dvacet let. Kulturní rada a literární život českého 
exilu 1948–1968. Brno: Host, Ň00Ř. P ibá ova poslední monografie je dvojportrétem exilových vydavatel  
Antonína Vlacha a Roberta Vlacha: P IBÁ , Michal. Jedno jméno, dva osudy: dvojportrét exilových vydavatelů 
Antonína Vlacha a Roberta Vlacha. Praha: Společnost pro v du a um ní, Ň01Ň.      
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V tomto prost edí by práce byla bývala pln  zúročena. Jak uvidíme pozd ji, n kte í badatelé 

Burdovu práci znali, český čtená  k ní teoreticky p ístup m l, ovšem máme za to, že francouzsky 

bez problém  četli nemnozí,35 a proto nebyl pln  využit potenciál tohoto prvního syntetického 

zpracování d jin českého literárního exilu v letech 1948–1968, do kontextu výzkumu exilu v 

České republice se práce zcela nezačlenila.   

 

Pokud by se p istoupilo k p ekladu práce nyní, musela by se podle Michal P ibán  

zásadním zp sobem doplnit. Samotný autor nás upozor oval, že v ní chybí české prameny. 

Bádání o exilu za posledních dvacet let podstatn  pokročilo a zejména ústní sv tectví, ze kterých 

Milan Burda vycházel, by bylo nutné konfrontovat s dostupnými prameny a literaturou, jež v 

rozmezí posledního dvacetiletí vyšla.    

 

P ipome me nejd ležit jší centra, jež se výzkumem exilu zabývají: 

 

Nejv tší sbírku samizdatových a exilových knih, dokument , časopis  a dalších materiál  

v Česku najdeme v knihovn  Libri prohibiti, jež je ve ejnosti p ístupná od íjna 1řř0. Základem 

sbírek byla produkce exilového edice Popelnice, kterou vydával zakladatel a vedoucí knihovny 

Ji í Gruntorád. Knihovna byla v červnu Ň01ň zapsána na seznam UNESCO Paměť světa. 

 

V kv tnu roku 1řřň bylo na FF UP v Olomouci založeno Centrum pro československá 

exilová studia, které ídí historik Miloš Trapl. V rámci centra vznikl ůrchiv československého 

exilu a p íruční knihovna. Jedna z interních doktorandek – Lucie Štefková Ěza svobodna 

Reitingerová) – se ve své diplomové práci36 zam ila na poúnorový exil ve Francii a Burdovu 

práci citovala jako jeden z pramen . Centrum se v nuje i publikační činnosti. Z oblasti, jež nás 

zajímá, m žeme zmínit knihu Michala P ibán  v novanou českým exilovým periodik m.37
 

                                                           
35 Česky byl p ístupný článek: BURDů, Milan. Česká kulturní rada v zahraničí ve vývoji literární činnosti první 
vlny českého poúnorového exilu Ě1ř4Ř–1968). In: Světová literárněvědná bohemistika. Sv. 2. Úvahy a studie o české 
literatuře. Materiály z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 28.–30. června 1995). Praha, ÚČL 
ůV ČR 1řř6, s. 677–683.  
36 REITINGEROVÁ, Lucie. „Odcházeli jsme, abychom se vrátili“. Kapitoly z dějin československé emigrace ve 
Francii v letech 1948–1968. Olomouc, 2009. Diplomová práce. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 
37 P IBÁ , Michal. České krajanské a exilové noviny a časopisy po roce 1945. Olomouc: Centrum pro 
československá exilová studia, 1řř5. 
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Československé dokumentační st edisko nezávislé literatury Ěpozd jší Československé 

dokumentační st edisko, dále jen ČSDSě bylo založeno skupinou exulant  v b eznu 1řŘ6 a hned 

v listopadu téhož roku byly jeho sbírky umíst né na zámku v bavorském Scheinfeldu 

zp ístupn ny ve ejnosti. Zlaté časy využití centra nastaly ihned po sametové revoluci: hojn  ji 

využívali badatelé, ze sazby ČSDS vyšlo tém  ihned n kolik publikací, z iniciativy centra byla v 

roce 1řřŇ zorganizována výstava o literatu e českého exilu mezi lety 1ř4Ř–1989. V roce 1997 

st edisko p esídlilo do Dob ichovic u Prahy, kam byly v roce Ň000 p evezeny všechny fondy z 

N mecka. O t i roky pozd ji darovalo ČSDS svou knihovnu i archiv Národnímu muzeu. ČSDS 

nyní sídlí v Oettingenském paláci na Malé Stran  a funguje dále jako samostatný referát v rámci 

Národního muzea. 

 

3. Překladatelská strategie 
 

 

 Základní princip p ekladu pro nás p edstavuje princip funkční ekvivalence, jak jej ze 

strukturalistických pozic chápali Ji í Levý38 a ůnton Popovič:39 p vodní sd lení by m lo být 

vyjád eno prost edky cílového jazyka se zachováním obdobného účinku na čtená e. Podobn  

chápe p eklad i Ján Vilikovský, definuje jej jako: „funkčn  korespondující reprodukci invariantní 

informace obsažené v textu jednoho jazyka prost edky jiného jazyka“.40 

  Než p istoupíme k detailní p ekladatelské analýze, rádi bychom vyjmenovali n kolik 

základních premis, se kterými jsme k p ekladu p istoupili: 

1. Rozhodli jsme se knihu p ekládat jako dobový dokument a nijak do n j nezasahovat 

aktualizacemi41 či dopl ováním informací (viz kapitola 2., 3. odstavec).  

2. Jisté výjimky jsme museli učinit p i práci s poznámkovým aparátem. V zásad  jsme ho 

dodržovali, ovšem museli jsme citace upravit podle nové citační normy ČSN ISO 

690:2011. Dále jsme byli nuceni jednu poznámku vypustit a jednu modifikovat. Zm ny 

si vyžádala i skutečnost, že n které z citovaných text  existují v r zných jazykových 
                                                           
38 LEVÝ, Ji í. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012. 
39 POPOVIČ, ů. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.; 
40 VILIKOVSKÝ, Ján. Překlad jako tvorba. Praha, Ivo Železný Ň00Ň, s. Ň7 
41 Neaktualizovali jsme ani v tak flagrantních p ípadech, kde se na Karla Schwarzenberga odkazuje jako na 
současného prezidentského kanclé e a již zesnulý Jana Vladislava je jmenován jako p edseda spolku ČSDS Ěviz s. 
1ň p ekladuě.  
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mutacích (více viz kapitola 5.1.). Uvedená norma sice vyžaduje uvád t i ISBN, to se 

ovšem v českém prost edí začalo používat až na počátku ř0. let, Milan Burda je ve své 

práci neuvádí, a proto jsme se rozhodli jej uvád t pouze v konečné bibliografii.  

3. Po konzultacích jsme došli k záv ru, že dlouhá souv tí a interpunkce nejsou funkční a 

tedy ani závazné, jak by tomu bylo u autorského slohu v prozaickém textu. Rozhodli 

jsme se tím pádem zacházet se syntaxí pružn ji Ěviz kapitola 4.2.3.3.). 

 

4. Překladatelská analýza výchozího textu 
 

 

K p ekladatelské analýze nám poslouží model Christiane Nordové42 a dále rozbor 

jazykových funkcí textu podle Romana Jakobsona.  

Model Nordové zahrnuje analýzu vn textových a vnitrotextových faktor  výchozího 

textu. K faktor m vn textovým pat í autor, p íjemce, médium, místo, čas a funkce textu.43 

K vnitrotextovým pak téma, obsah a jednotlivé roviny textu (lexikální, morfologická, textová a 

stylistická).44   

4.1. Vnětextové faktory 

4.1.1. Autor, médium, čas a místo 
 

Zvolený text pochází z disertační práce Milana Burdy Literatura českého exilu mezi lety 

1948–1968. Příspěvek k dějinám současné české literatury (La littérature de l'émigration 

tchèque de 1948 à 1968. Contribution à l'histoire de la littérature tchèque contemporaine).45 

Autor ji obhájil 25. ledna roku 1992 na Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Na stejné 

univerzit  až do svého odchodu do penze p sobil na kated e germanistiky a slavistiky 

                                                           
42 NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for 
Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam-New York: Rodopi, 2005. 
43 K t mto ješt  p idáváme kód: jak uvidíme z kontextu, francouzština hraje v této nezvyklé komunikační situaci 
neopomenutelnou roli. 
44 K uvedeným hledisk m jsme se rozhodli p idat ješt  oddíl v novaný člen ní a grafice textu.  
45 BURDA, Milan. La littérature de l'émigration tchèque de 1948 à 1968. Contribution à l'histoire de la littérature 
tchèque contemporaine. Bordeaux, 1řřŇ. Disertační práce. Université Michel de Montaigne Bordeaux ň. 
Département d´études germaniques et slaves. 
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(Département d´études germaniques et slaves). Vedle exilové literatury se mimo jiné zabýval 

recepcí román  Milana Kundery ve Francii a dále nap íklad dílem Bohumila Hrabala a Václava 

Havla. 

4.1.2. Příjemce 
 

Cílovým čtená em byla primárn  francouzská akademická obec. Francouzští bohemisté, 

nap íklad Xavier Galmiche nebo ůntoine Marès, tuto v deckou práci znali. Vedle jazyka – 

francouzštiny – prozrazuje zam ení na čtená e, kterému není český kontext vlastní, i d sledné 

vysv tlování českých reálií. Lze p edpokládat, že autor počítal i se čtená i z prost edí exilu a 

snad i z ad české odborné ve ejnosti. Burdova disertace si každopádn  našla cestu do 

Československého dokumentačního st ediska nezávislé literatury, kde do ní mohli nahlédnout 

čeští badatelé, což nám potvrdil i Michal P ibá . O zprost edkující roli Jana Vladislava m žeme 

v tomto p ípad  jen spekulovat. Jisté však je, že: 1. Jan Vladislav byl v dob , kdy Milan Burda 

práci obhájil, p edsedou spolku ČSDS; Ň. práce spadá do tématu, kterým se Vladislav celý život 

zabýval Ěintelektuálové a mocě; ň. lidé z prost edí českého literárního exilu ve Francii se znali a 

stýkali. 

 

4.1.3. Funkce textu 
 

 Primární funkcí práce bylo uzav ení doktorského studia. Od disertačních prací se z 

definice očekávají nové a dosud nepublikované poznatky. O hlubší motivaci, jež stála za 

výb rem tématu, se m žeme dočíst v úvodu: 

 

Ainsi, depuis 1948, la littérature tchèque possède – ce n´est pas la première fois dans son histoire – une 

double existence : l´une à l´intérieure, l´autre à l´extérieur des frontières de la Tchécoslovaquie. 

Bien que plus de quarante ans se soient écoulés depuis cette date, il n´existe encore, ni en Tchécoslovaquie 

ni en Occident, aucun ouvrage de synthèse sur l´activité littéraire de l´émigratioin tchèque de cette 

période, et le problème de la littérature et de la vie littéraire de l´émigration tchèque qui suivit 1948 

constitue une lacune dans l´histoire de la littérature tchèque contemporaine. (O: 2–3) 
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4.1.4. Kód 
 

Celá práce byla samoz ejm  napsána francouzsky. Jedním z hlavních pramen , ze kterých 

autor vycházel, byly české exilové časopisy ĚSklizeň, Skutečnost, Tribuna, Nový život, Svědectví, 

Archa, Perspektivy, Proměny, Studie a dalšíě. Pro p ekladatele tak dochází k paradoxní situaci: 

citace z českých pramen  byly p eloženy do francouzštiny a nezbývá než je zp tn  vyhledat v 

p vodních zdrojích. Jako d jinný paradox m žeme vnímat celou situaci: Čech píše francouzsky 

o českém exilu pro francouzského čtená e. Jisté je, že b hem konzultací nejasných míst s 

rodilými mluvčími, jsme nejednou zaslechli výhrady stran syntaxe. Francouzštinu m žeme 

vnímat i jako p ekážku mezi sd lením a potenciálním českým čtená em. 

4.2. Vnitrotextové faktory 

4.2.1. Téma a obsah 
 

Téma disertační práce p esn  vystihuje její název: zabývá se vývojem českého literárního 

exilu mezi lety 1948–1968.  

V p ti kapitolách úvodní části nás autor zasv cuje do obecných problém  spojených 

s exilovou literaturou tohoto období, dozvíme se: 1. jaký byl vztah mezi literaturou exilovou a 

celkem literatury národní; 2. z koho se český literární exil skládal; ň. v jakých etapách probíhal; 

4. jaké si kladl cíle; 5. jaký m l dopad na čtená skou obec ve vlasti.    

 

Povšimn me se, jak Milan Burda exil periodizuje: podle jednotlivých milník  jsou člen ny 

i jednotlivé části knihy. ůutor si bere k ruce stejná kritéria, která se vztahují na exil politický, a 

vše zasazuje do širšího kontextu mezinárodní politiky. Tvrdí, že exil literární byl minoritní 

součástí exilu politického a vývoj literárních organizací tudíž v rn  kopíruje jeho vývoj. Jako 

hlavní mezník vytyčuje rok 1ř56. Po rozdrcení ma arského povstání, jež m lo masovou 

podporu ze strany obyvatelstva, bylo definitivn  jasné, že sv t je rozd len na dva mocenské 

bloky. I uvnit  východního bloku probíhaly kolem roku 1ř56 podstatné zm ny – vývoj v 

Jugoslávii, rozpušt ní Kominformy, odsouzení kultu osobnosti, polský černý čtvrtek, Ň. sjezd 

Svazu československých spisovatel  –, které indikovaly nadcházející zm ny.        

P íb h českého exilu je tak rozd len do dvou etap. B hem té první, již uzav el rok 1ř56, 

exulanté považovali svou situaci za dočasnou. Snažili se proto jednak udržovat českou 
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nezávislou kulturu a literaturu, jednak uv domit Západ o jejich existenci a utlačování v ČSSR. 

Zárove  se snažili informovat i českého čtená e. Z možnosti vést za této mocenské konstelace s 

domovem dialog nebo být v či n mu v opozici si exil vybral tu prvou.   

Ze dvou období, rozd lených rokem 1ř56 autor vyčle uje úsek let 1ř5ň–1ř56, b hem 

kterého dosáhla knižní produkce exilu svého vrcholu Ěv pr m ru Ň5 knih ročn , celkov  70 % 

celkové produkceě. P edchozí období Ětj. 1ř4Ř–1ř5Ňě charakterizuje chaos v adách exilu, špatné 

materiální podmínky a malá knižní produkce, ovšem exil upevnil v mezinárodním m ítku své 

pozice.  

 

V záv ru autor rozebírá rozdíly mezi exilem poúnorovým a posrpnovým. Na počátku ř0. 

let byl v obecném pov domí československé ve ejnosti zapsán jako exil literární pouze ten 

posrpnový. Pravdou je, že exil roku 1ř4Ř byl spíše politický a na kulturu a literární tvorbu se 

p íliš nezam oval.       

Lidé, kte í odcházeli Západ po srpnu 1ř6Ř, si už o možnosti soužití myšlenek marxismu a 

demokracie ned lali iluze. Mnohdy už to byli etablovaní spisovatelé, m li na Západ  kontakty a 

znali emeslo. Na rozdíl od p edchozí vlny exulant  nemuseli do uprchlických tábor , p icházeli 

do jiných podmínek, západní Evropa bylo už konsolidovaná a v hospodá ském rozkv tu. Do 

exilu odešla i celá ada reformních komunist  a lidí s ryze ekonomickou motivací. 

Zatímco na exulanty roku 1948 se z domova nahlíželo jako na zrádce, exulanti po roce 

1ř6Ř p sobili v mnohem p ízniv jších podmínkách: po konferenci v Helsinkách byly 

propustn jší hranice a bylo možné navázat styky s československou ve ejností. Knihy n kterých 

spisovatel  – nap íklad Bohumila Hrabala – vycházely na obou stranách železné opony. 

Literaturu posrpnového exilu znali i čtená i v Československu. Režimu se ji nepovedlo – na 

rozdíl literaturu p edchozí vlny exilu – p ehlušit, a proto z stala organickou součástí národní 

literatury.    

Literatura poúnorového exilu byla od domácího prost edí izolovaná a stála i mimo zájem 

vlastního prost edí exilu. Veškeré snahy kulturních organizací a literárních časopis  se jeví jako 

um lé a neživotné. P esto se ale poúnorovému exilu poda ilo udržet pocit národní identity a 

vybudovat základy, na kterých mohl stav t další p íliv exulant . 
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4.2.2. Členění a grafika textu 
 

Na úrovni stylistiky rozlišujeme dvojí člen ní textu: horizontální a vertikální.46
 

Horizontálním člen ním se míní lineární člen ní textu. Úvod disertace, který byl celý 

p eložen, p edchází pod kování, v nování a obsah. V úvodu – za částí, ve které autor literární 

exil periodizuje – najdeme také jedinou tabulku s p ehledem počtu vydaných knih za jednotlivé 

roky. Vlastní práce je rozd lena na čty i části, jejichž d lení jsme nastínili výše. Každá z nich je 

dále d lena do tematických kapitol. N které z kapitol jsou dále d leny na podkapitoly a ty ve 

dvou p ípadech na pod azené podkapitoly.  

Samotný text je na vhodných místech d len na obsahov  jednotné odstavce, u nichž je 

odsazen první ádek. Tento zdánlivý detail podstatn  ulehčuje čtení textu, protože informace 

v odborném stylu – a tedy i v této práci – jsou velmi kondenzované.   

Za záv rem následuje rozsáhlá bibliografie tematicky d lená na p t částí: 1. bibliografie, 

slovníky a bio-bibliografie; 2. obecná literatura k exilu roku 1948; 3. literatura ke kulturním 

organizacím a exilovým periodik m; 4. exiloví auto i; 5. další užitá literatura.  

Práci s textem dále znateln  zjednodušují hned t i druhy rejst ík : rejst ík citovaných jmen, 

rejst ík citovaných d l a naposledy rejst ík organizací, periodik, nakladatelství a kulturních akcí. 

Díky rejst ík m nabírá kniha i funkci p íručky. Čtená  tedy nemusí práci číst in extenso, ale 

m že si dohledat jen ty informace, které pot ebuje.  

  

Pomocí vertikálního člen ní textu je odstup ována hierarchie jednotlivých informací, 

rozlišení d ležitých a mén  podstatných informací v textu. Dopl ující informace a bibliografické 

citace najdeme v extenzivním Ě5ňř poznámek pod čarou na ň75 stranáchě poznámkovém 

aparátu. V hlavním textu nenajdeme redundantní informace. Závorek, kurzívy a tučného písma 

autor užívá pro názvy d l a jejich francouzský p eklad Ěnap . Zbabělci, [Les Lâches]ě. Občas se 

využívá kurzívy pro zvýrazn ní n jaké informace Ěnap . gradualiste), dále jsou v kurzív  

uvád na latinská slova a sousloví, podobn  názvy Ěorganizací, nakladatelství, časopis  apod.ě. 

Pokud by v poznámkovém aparátu n jaká informace nem la ujít pozornosti čtená e, pisatel na ni 

                                                           
46 ČECHOVÁ, Marie a kol. Čeština: řeč a jazyk, Praha: ISV nakladatelství, 1996, s. 357-ň60; ČECHOVÁ, Marie, 
KRČMOVÁ, Marie a MINÁ OVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 
119-121. 
46
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upozor uje bu  p edcházející formulací Ěnap . Il faut souligner), anebo následnou frází (C´est 

nous qui soulignons M. B.).                                         

 

Názvy jednotlivých částí, kapitol a podkapitol jsou velkými písmeny a rozlišeny 

kombinacemi velikosti a tučnosti písma, pop ípad  kurzívou. Názvy pod azených podkapitol 

jsou v kurzív .      

4.2.3. Rovina lexikální, morfologická, syntaktická, textová a stylistická 

4.2.3.1. Rovina lexikální 

4.2.3.1.1. Termíny 
 

Hlavním problémem na rovin  lexikálním p edstavují termíny. Pokusili jsme se sestavit 

seznam hlavních termín , na které jsme v p edloze narazili. Rozd lili jsme je schematicky do 

p ti oblastí. D lení prvních čty  oblastí je spíše pracovní, jednotlivé termíny mohou podle použití 

a kontextu p echázet z jedné oblasti do druhé.            

 

1. Historie: arrivé/avènement au pouvoir des communistes, prise de pouvoir, rideau de fer, événements de 

février 1948, coup de Prague, invasion d´août 1968, normalisation, février victorieux, mouvement 

dissident, RFA, émigration politique, département de la culture du Comité central du Parti communiste 

tchécoslovaque, dissident, résistance spirituelle, culture/littérature officielle/parallèle. 

2. Politologie: changement de régime, coalition gouvernementale, exil, émigration, Occident, chancelier de 

la présidence, doctrine, exclusion idéologique, émigration extérieure/intérieure, tradition nationale. 

3. Pomocné v dy historické: archives, fonds, exiliana, sources primaires, dépouillement, documents 

personnels, correspondance privée, renseignement, témoignage, mémoires, sources inédites. 

4. Knižní kultura, literární d jiny: ouvrage, oeuvre, publication, maison d´édition officielle, revue 

littéraire, littérature d´émigration, tirage, bohémiste, bibliographie, étude, édition posthume, dépôt légal, 

publier à compte d´auteur, éditions samizdat, article nécrologique, historien/spécialiste de la littérature, 

séries de livres, littérature tchèque parallèle, révue, pédiodique, littérature nationale, voir le jour, thème, 

(grand) publique (tchèque), redacteur en chef, anthologie poétique. 

5. latinské výrazy: status quo ante, exiliana. 

 

Termíny z oblasti historie a politologie se vztahují k relativn  nedávné dob  a jejich české 

ekvivalenty jsou v obecném pov domí Ěnap . železná opona nebo Vít zný únorě. O výb ru 
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odpovídajících výraz  rozhodoval frekvenční výskyt na internetu Ěs ohledem na zdrojě, dobová 

literatura (zejména knihy Pavla Tigrida)47 a úzus v historické literatu e.48  

P i volb  termín  z oblasti pomocných v d historických zúročil p ekladatel svá p edchozí 

studia kulturních d jin, zejména p i klasifikaci pramen  Ěprimární prameny, prameny osobní 

povahyě. Co se týče knižní kultury a literárních d jin hlavní – ale ne jedinou – referencí byla 

monografie o témže tématu od Michala P ibán .49
 

Latinské výrazy jsme se po úvaze rozhodli ponechat. Exiliana sice není zavedený pojem, 

ale v úzkém kruhu odborník  se termín používá a dle našeho soudu je to vystihující název pro 

všechny prameny k problematice exilu. Sousloví status quo ante jsme nejprve p eložili jako 

návrat k původnímu stavu věcí, ovšem p i korekturách jsme dostali pocit, že by to znamenalo 

nerespektování autorského stylu. P iklonili jsme se k p vodnímu latinskému výrazu a zvolili 

vazbu, která se pojí s genitivem (nominativ a genitiv latinského slova status jsou shodné).     

 Zvláštní okruh termín  p edstavují spojení résistance spirituelle a culture/littérature 

parallèle. Tyto Milan Burda p evzal od Jana Vladislava Ěv té druhé dvojici Vladislav zase 

odkazuje na koncepci paralelní polis Václava Bendyě, a proto bychom m li respektovat a 

zachovat jim odpovídající výrazy duchovní opozice a paralelní kultura/literatura.   

 D ležitou otázkou je p evod výraz , kterými autor odkazuje na p edm t celé práce: český 

literární exil v letech 1948–1ř6Ř. Narazíme na celou škálu variant: littérature de l´émigration de 

1948, littérature tchèque à l´étranger de 1948 à 1968, littérature de l´émigration tchèque de 

1948–1968, které jsme p ekládali bu  doslovn , anebo r znými variantami, jež se užívají v 

českém kontextu Ěliteratura poúnorového exilu, česká exilová literatura v letech 1948–1968 

apod.ě. Jednotlivé varianty jsme synonymicky obm ovali podle toho, jak se stylisticky hodily 

do té dané v ty Ěnap . úsporná varianta literatura poúnorového exilu m že odlehčit 

kondenzované v t ě. 

 

 

 

                                                           
47 Nap .: TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990; TIGRID, Pavel a PEČINKů, 
Bohumil, ed. Marx na Hradčanech. Brno: Barrister & Principal, 2001; TIGRID, Pavel. Kapesní průvodce 
inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha: Odeon, 1990. 
48 Nap .: K EN, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005.  
49 P IBÁ , Michal. Prvních dvacet let. Kulturní rada a literární život českého exilu 1948–1968. Brno: Host, 2008. 
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4.2.3.1.2. Názvy institucí 
 

 Další dílčí problém p edstavovaly názvy institucí. V tomto ohledu m žeme narazit na dva 

typy situací:50
 

 

1. český název p eložený do francouzštiny; 

2. francouzský název, jenž nemá ustálený český ekvivalent. 

   

Z českých názv  p eložených do francouzštiny najdeme (v závorce uvádíme stranu 

v p vodním textuě: Académie tchécoslovaque des sciences (s. 4),  musée de la littérature tchèque 

(s. 4), deuxième Congrès de l´Union des écrivains tchécoslovaques (s. 5), chancelier de la 

présidence de la République tchèque (s. 9), Centre de documentation sur la littérature tchèque et 

slovaque indépendantes (s. 9), Conseil culturel tchèque à l´étranger (s. 16), Charte 77 (s. 21), 

département de la culture du Comité central du Parti communiste Ěpozn. č. Ňřě. V t chto 

p ípadech byl postup vcelku jednoduchý, stačilo dohledat odpovídající české ekvivalenty: 

Československá akademie věd, Památník národního písemnictví, II. sjezd Svazu 

československých spisovatelů, Kancléř prezidenta republiky, Dokumentační středisko 

československé nezávislé kultury, Česká kulturní rada v zahraničí/exilu Ěpoužívají se ob  

varianty), Charta 77, oddělení kultury Ústředního výboru Komunistické strany Československa. 

Pon kud voln ji – jako prezidentský kanclé  – jsme p eložili chancelier de la présidence de la 

République tchèque. Jednak jsme nenarazili na n jaký ustálený úzus,51 jednak jsme v dané v t  

použili ono spojení s genitivem Ěa doslovný p eklad by mohl zp sobit významovou nejasnostě: 

 

[…] díky materiální podpoře současného prezidentského kancléře Karla Schwarzenberga (P: 13) 

 

 Francouzské názvy jsme se s ohledem na čtená e rozhodli p ekládat, v textu nejprve 

uvádíme český p eklad a v závorce p vodní francouzský název Ěčísla poznámek odkazují op t na 

originál): Centrum pro výzkum slovanských kultur a jazyků při univerzitě Paris-Sorbonne 

(Centre de recherche sur les langues et cultures slaves Paris Sorbonne [Paris-IV], pozn. č. 7ě, 

                                                           
50 Pro úplnost dodáváme, že jsme p i p ekladu samoz ejm  vypoušt li p eklady českých d l, časopis  apod. do 
francouzštiny. Milan Burda je uvád l vždy za českým názvem v závorce, nap .: Sklize  ĚLa Récolteě.   
51 Na webových stránkách kancelá e prezidenta České republiky najdeme výraz Kancléř prezidenta České republiky, 
v tisku celou adu variant.  
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Fond exilových spisovatelů (Fonds des écrivains en exil) v bruselském Archivu a muzeu 

literatury (Archives et Musée de la littérature, pozn. č. 16ě, Ústav slavistických studií (Institute 

d´Etudes slaves, pozn. č. 16ě a Knihovna soudobé mezinárodní dokumentace (Bibliothèque de 

documentation internationale contemporaine, pozn. č. 16ě. P i p ekladu hrály roli úzus a 

konzultace. U výraz  Fond exilových spisovatelů a Archiv a muzeum literatury jsme p istoupili 

k p ekladu kalkováním, na žádný český výskyt jsme nenarazily. Knihovna soudobé mezinárodní 

dokumentace se sice nachází na české verzi wikipedie, ovšem s opačným po adím adjektiv.     

4.2.3.2. Rovina morfologická 
 

Na morfologické rovin  si povšimneme slovesných čas , které se v p edloze používají. 

V originále najdeme: 

 

1. passé composé: Il n´a pas été traité en Tchécoslovaquie […] ĚO: ňě; 

2. passé simple […] tout ce qui avait trait à la culture parallèle ou à l´émigration postérieure à 1948 fut un 

sujet tabou. (O: 3); 

3. imparfait […] le régime communiste ne reconnaissait officiellement en Tchécoslovaquie […] O: ň;  

4. présent: L´anné 1948 constitue […] ĚO: 1ě; 

5. futur simple: Le point final n´y sera mis […] ĚO: 1ě. 

 

Ve výkladu se v závislosti na časové rovin  st ídá p ítomný a minulý čas Ěvšechny shora 

uvedenéě. Jestliže autor zobec uje, vede dialog se čtená em, popisuje současný stav bádání nebo 

současnou situaci, používá p ítomného času. Jakmile začne rozebírat samotné téma, p echází do 

minulého času, hlavní dvojicí čas  se pak stávají passé composé a imparfait. Pokud vedle sebe 

stojí passé composé a passé simple, prvý z uvedených je dynamičt jší. Passé simple označuje ve 

výchozím textu v tšinou konečný stav v cí, n jakou nem nnou skutečnost, uzav ený d j v 

minulosti. ůutor používá pro d je minulé i prézentu historického, který ve francouzštin , na 

rozdíl od češtiny, není p íznakový. P evádíme jej tedy do času minulého: 

 

[…] un nouveau chapitre tragique commence à s´écrire dans l´histoire de la Tchécoslovaquie. (O: 1) 

[…] se začala psát nová, tragická kapitola dějin Československa (P: 9)           
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4.2.3.3. Rovina syntaktická 
 

Jedním ze základních problém , které bylo nutné p ed samotným p ekládáním vy ešit, 

bylo rozhodnutí, jak nakládat s dlouhými souv tími, a zda dodržovat interpunkci. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o odborný text, usoudili jsme, že dlouhá souv tí a interpunkce nejsou funkční a 

tedy ani závazné, jak by tomu bylo u autorského slohu v prozaickém textu. Jednotlivá souv tí 

jsme ešili p ípad od p ípadu ve snaze maximáln  odlehčit autorovo kondenzované vyjad ování 

Ěumocn né možnostmi francouzštinyě a zárove  zachovat p vodní dikci, tj. nezlogičťovat a 

zachovat stylistické posazení p vodního textu. 

 

N která dlouhá souv tí jsme tedy zcela rozčlenili: 

 

Nous essaierons de retracer le développement chronologique de la vie littéraire de l´émigration tchèque, 

d´en dégager la dynamique, de voir qui a composé alors la communauté des écrivains exilés, de présenter 

les organisations, les éditions et les centres autours desquels a gravité l´activité littéraire de l´émigration 

tchèque, les conditions dans lesquelles ceux-ci ont fonctionné, de montrer les ambitions et les objectifs 

poursuivis par les animateurs de la vie littéraire de l´émigration tchèque, sans ignorer un certain nombre 

de problèmes particuliers de celle-ci. (O: 14)   

 

Pokusíme se načrtnout chronologický vývoj literárního života českého exilu a postihnout jeho dynamiku. 

Ukážeme, z koho se tehdy komunita exilových spisovatelů skládala. Představíme organizace, nakladatelství a 

centra, kolem kterých se literární aktivita českého exilu točila, a popíšeme podmínky, ve kterých fungovaly. 

Dále se pokusíme popsat snahy a cíle, jež organizátoři literárního života českého exilu sledovali, 

povšimneme si několika určitých problémů s ním spojených. (P: 16) 

 

Jiným dlouhým souv tím, jsme odlehčili jedním p ed lem: 

 

 La raison profonde des hésitations qu´on éprouve à traiter la littérature de l´émigration tchèque de 1948 

comme une entité tient à ce qu´il est difficile, sinon impossible, sur le plan strictement littéraire, de trouver 

un dénominateur commun, c´est à dire un système de valeurs propre à l´ensemble (ou à une partie 

importante) de l´émigration, auquel auraient répondu les tentatives littéraires, qui, de plus ne soint pas 

développées dans un cadre monolithique, mais au contraire par suite d´efforts souvent polycentriques, ce qui 

les faisait apparaître moins importants, voire insignifiants. (O: 10)       
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Hlavní příčina rozpaků, jež při pojednávání o literatuře českého poúnorového exilu jako celku zakoušíme, 

tkví ve skutečnosti, že je obtížné, ne-li nemožné, najít v čistě literární rovině společný jmenovatel, tj. systém 

hodnot, který by celek exilu (nebo jeho podstatnou část) charakterizoval. Jednotlivé literární pokusy, jež by 

takovému systému hodnot odpovídaly, se nerozvíjely v jednolitém rámci, ba spíše naopak, byly sledem pokusů 

často vycházejících z různých center a zdály se tím pádem být méně důležité, až bezvýznamné. (P: 14) 

 

Celou adu dalších, pom rn  kondenzovaných souv tí, jsme zachovali, ale zpravidla bylo 

t eba v tu z r zných d vod  Ěpolov tné konstrukce, p edložkové vazby, prohození tématu a 

rématu atd.ě více či mén  p eformulovat: 

 

Cette première tentative pour reclasser l´émigration littéraire de 1948 dans le contexte de la littérature 

tchèque contemporaine fut stoppée net à partir de 1969 avec l´avènement de régime de la “normalisation” 

de Gustáv Husák, et, pour deux décennies supplémentaires,l´émigration et sa littérature redevinrent sujets 

tabous, tout en s´accroissant considérablement pendant ce temps. (O: 5)   

 

Tento první pokus včlenit literaturu poúnorového exilu do kontextu současné české literatury byl rázem 

utnut s nástupem normalizačního režimu Gustava Husáka a po následující dvě desetiletí se exil a jeho 

literatura, třebaže nabývaly na rozsahu, znovu staly tabu. (P: 11) 

4.2.3.4. Rovina textová 
 

 K posílení koheze používá autor velmi zručn  celé škály textových konektor . Projdeme-li 

namátkou prvních deset stránek originálu, narazíme na následující: ainsi, bien que, cependant, puis, même 

si, malgré, certes, par ailleurs, en effet.     

 Funkce interpunkčních znamének se ve francouzštin  a češtin  m že lišit. Interpunkci 

jsme tedy zachovávali, pokud m la stejnou funkci a hodila se do p eformulované v ty 

Ězachovávali jsme nap íklad dvojtečku, která signalizovala vysv tleníě. St edníku využívá 

francouzština hojn ji než čeština. V samotném textu p ekladu jsme st edník nahrazovali čárkou 

nebo tečkou. Jako vhodný pomocník se nám oproti tomu jevil p i segmentování informací 

v poznámkovém aparátu a ve výčtech. Pon kud voln ji jsme potom zacházeli s pomlčkami  

a závorkami: pomocí t chto dvou prost edk  jsme mohli odlehčit kondenzovaná souv tí  

Ětj. vsuvkou či odsunutím mén  d ležité informace do závorekě.           
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4.2.3.5. Rovina stylistická 
 

 Na stylistické rovin  textu najdeme všechny rysy odborného stylu,52 do kterého práce 

tohoto typu – v decká práce, disertace – spadají. Odbornému stylu odpovídá horizontální  

i vertikální člen ní textu Ěviz: kapitola ň.Ň.Ňě. ůutor používá autorský (1.) a inkluzivní plurál (2.), 

dále narazíme na projevy autorské skromnosti Ěň.ě a neosobní vyjad ování Ě4.ě: 

 

1. Nous essairons de retracer le développement chronologique de la vie littéraire […] ĚO: 14ě;     

2. Certes, nous trouvons dans les périodiques de l´émigration un certain nombre d´articles […] ĚO: 7ě; 

3. C´est pourquoi notre travail voudrait être une première et modeste tentative pour combler cette lacune 

d´histoire de la littérature tchèque contemporaine […] ĚO: 1ňě; 

4. Dans le meilleur des cas on connaît encore quelques noms […] (O: 11). 

 

 Prost ednictvím rozsáhlého poznámkového aparátu Ěviz: kapitola 4.1.ě se v práci 

odkazuje na celou adu dalších text . Disertace obsahuje i jednu tabulku. O termínech 

pojednáváme v části v nované lexikální úrovni textu (viz: kapitola 3.2.3.1.1.). Jedním 

z nejv tších problém  p ekladu bylo kondenzované vyjad ování a složitá souv tí, o čemž jsme 

blíže pojednali v p edchozí kapitole.    

4.3. Jazykové funkce 
 

Jakobson p i azuje každému z faktor  v procesu komunikace – autor, p íjemce, sd lení, 

kontext, médium a jazykový kód – odpovídající jazykové funkce: expresivní, konativní, 

poetickou Ěestetickouě, referenční, fatickou a metalingvistickou. 

 

P evažující funkce – referenční – vyplývá z povahy textu: étos v decké práce ani p íliš 

prostoru jiným funkcím neponechává. P esto ve velmi malé mí e narazíme i na funkce ostatní.  

 

                                                           
52 HOUŽVIČKOVÁ, Milena a HOFFMANNOVÁ, Jana. Čeština pro překladatele: základy teorie, interpretace 
textů, praktická cvičení. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012, s. 151–153. 
52

 



38 
 

Na samém počátku práce se autor snaží zd raznit, jakou zásadní zm nou bylo pro české 

d jiny p evzetí moci komunisty v únoru 1948. Expresivní funkci m žeme odhalit ve volb  

lexika, v tomto p ípad  v hodnotícím p ívlastku: 

 

[…] le président Beneš charge le premier ministre communiste Gottwald de constituer un nouveau 

gouvernement, un nouveau chapitre tragique commence à s´écrire dans l´histoire de la Tchécoslovaquie. 

(O: 1)         

 

T ebaže pisatel dodržuje všechny náležitosti odborného stylu, jisté emotivit  se nevyhnul. 

M žeme ji vystopovat v úvodní části, ve které popisuje výchozí stav bádání: tématu se dosud 

tém  nikdo nev noval; celá ada pokus  status quo zm nit vyzn lo do prázdna; není mnoho 

zdroj . Bezút šnou situaci autor podtrhuje volbou hodnotících p ívlastk  Ě1.ě, adverbií ĚŇ.ě, dále 

zápory a p ípustkovými konstrukcemi Ěň.ě. Jist  tak nečinil proto, aby téma – jak tomu n kdy 

bývá – zveličil, vlastn  jen popsal tristní stav v cí. Citlivý čtená  ovšem m že jistou emotivitu 

pocítit.                 

 

1. […] malgré quelque tentatives mort-nées. (O: 8–9) 

 

2. Cette première tentative […] fut stoppé net. (O: 5) 

[…] jusqu´à une période récente, très peu de personnes se sont intéressés. (O: 7) 

[…] quelques articles de fond, mais trop peu nombreux […]. (O: 8) 

 

3. […] ce n´est qu´en 1987 (O:5) 

[…] aucune publication spéciale […] n´y est consacrée (O: 7) 

[…] cependant, et malgré la chute du régime communiste, jusqu´à présent aucune tentative […] n´a encore 

été éffectuée en Tchécoslovaquie, pas plus qu´en Occident (O: 6) 

  

ůčkoli se práce zam uje na literární d jiny, poetickou funkci, literatu e vlastní, ve 

vlastním textu tém  nenajdeme. Pokud se k ní Burda uchýlí, zpravidla cituje jiné autory: 

 

[…] voulant étudier cet aspect de l´émigration tchèque nous nous sommes engagé à constituer “un herbier 

dans un cimitière”. (O:13) 
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La littérature d´émigration n´est-elle pas donc une partie de la littérature nationale condamné à 

disparaître à plus que ou moins longue écheance du fait qu´elle se trouve en aval du courant principal de 

la littérature dont elle est issue, parce qu´”en amont, près de la source, le lit principale a été détourné”? 

(O:21) 

 

[…] la littérature et le peuple doit être tissé et sans cesse renouvelé le lien mysterieux d´amour passionné, 

faute duquel la littérature se fane et flétrit. (O: 20) 

 

V části, kterou jsme p ekládali, byla použita funkce metalingvistická pouze dvakrát.  

V jedné poznámce pod čárou Ěč. 4ě53 autor vysv tluje termíny émigration a exil, v další Ěč. 6ě 

francouzskému čtená i p ekládá a vysv tluje název časopisu Host do domu. Vzhledem k tomu, 

že oba výklady jsou úzce vázány na francouzského čtená e, rozhodli jsme se, první poznámku 

modifikovat pro český kontext a druhou zcela vypustit. Byly to jediné dv  poznámky pod čarou, 

které si žádaly zásadní zásah p ekladatele.   

 

Nous utilisons le mot émigration au sens politique, et non économique, du terme et, bien entendu, sans la 

connotation quelque peu péjorative qui se dégage parfois de ce terme. A sa place, nous aurions aimé 

pouvoir utiliser le mot exil, mais, à la différence du tchèque, de l´allemand ou de l´anglais, son utilisation 

dans le sans de “communauté, ensemble des exilés” est impossible en français. (O: 3) 

 

Le titre de cette revue littéraire morave de Brno est quasi intraduisible. C´est à la fois le titre du premier 

recueil du poète morave Jiří Wolker (1900-1924) et la première partie du proverbe tchèque Host domu, 

Bůh do domu […] rappelant l´obligation de l´hospitalité. (O:4)  

 

Konativní funkci m žeme odhalit na konci úvodní kapitoly, kde se autor obrací, ač nep ímo, na 

čtená e, respektive na odbornou ve ejnost: 

 

Il appartiendra aux auteurs qui voudrons bien s´appuyer sur notre travail de confirmer ou d´infirmer ce 

que nous avançons et, plus encore, de le compléter. (O: 18)      

 

Konativní funkci má i autorský plurál, respektive ta místa, kde jeho pomocí autor vyvolává pocit 

kolegiality, sdíleného zájmu, tedy tam, kde používá inkluzivní plurál:  

 

                                                           
53 P i uvád ní čísla poznámky odkazujeme vždy na originál. 
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Certes, nous trouvons dans les périodiques de l´émigration […] ĚO: 7ě 

 

5. Specifické problémy překladu 

 

5.1. Poznámkový aparát 
 

 Zcela svébytný problém p ekladu p edstavoval p evod poznámkového aparátu. Byla to 

též část nejpracn jší. Základní premisou celého p ekladu bylo p istupovat k originálu jako  

k dobovému dokumentu, neaktualizovat a nedopl ovat informace. V p ípad  poznámkového 

aparátu jsme citované zdroje p izp sobili nové citační norm  ČSN ISO 6ř0:Ň011.54 Pokud autor 

citoval české knihy vydané v exilových nakladatelstvích, jež po revoluci vyšly v Československu 

či pozd ji v České republice, zachováváme p vodní vydání knihy – i to má z hlediska knižní 

kultury a literární historie svou výpov dní hodnotu: vypovídá to o tom, ke kterým pramen m 

m l v dané dob  Milan Burda p ístup. 

5.1.1. Zásahy do poznámkového aparátu 
 

 P vodní text obsahuje ňň poznámek pod čarou, p eklad o jednu mén . Jak bylo uvedeno 

v oddílu v novanému jednotlivým jazykovým funkcím, dv  z poznámek mají funkci 

metalingvistickou. Prvou z nich Ěč. 4ě, v níž autor vysv tluje, proč používá termín émigration a 

ne exil jsme jako jedinou adaptovali pro český kontext; druhou Ěč. 6ě, která francouzskému 

čtená i osv tluje název časopisu Host do domu, jsme jako jedinou vynechali. Do páté poznámky 

se tedy p edloha a p eklad shodují. Od poznámky č. 6 jsou poznámky v p ekladu o číslo nižší.                  

5. . . Změna citovaných zdrojů 
 

 Jiná situace nastala, když byl citován p eklad české knihy do francouzštiny, jak tomu je 

nap íklad v poznámce č. ň, v níž se mimo jiné odkazuje na francouzské vydání Dálkového 

                                                           

54
 Nová citační norma ČSN ISO 6ř0:Ň011 – Bibliografické citace. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/site/novaiso690/. Nutno dodat, že tato citační norma ukládá za povinné uvád t ISBN ĚV 
ČSSR bylo ISBN zavedeno k 1. 1. 1989 v ČSN 01 01Řřě. Milan Burda ho ve své práci neuvád l, a proto jsme se 
rozhodli ho v p ekladu neuvád t. K podobnému ešení jsme p istoupili i v komentá i, aby byl text jednotný. 
Uvádíme ale ISBN u knih v záv rečné bibliografii. 

https://sites.google.com/site/novaiso690/
https://sites.google.com/site/novaiso690/
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rozhovoru, v takovém p ípad  jsme dohledali české vydání a v n m odpovídající rozsah stran. V 

originále se také dvakrát (poznámky č. ň a Řě odkazuje na článek Jana Vladislava Le passé et 

l´avenir de la littérature parallèle en Tchécoslovaquie, 1948–1988. Poprvé jsme zanechali 

p vodní francouzský zdroj; podruhé, když bylo ze článku pod čarou zárove  citováno, jsme 

dohledali a uvedli českou verzi téhož článku – Duchovní rezistence Minulost a budoucnost 

paralelní literatury v Československu (1948–1988) – v exilovém tisku55 a také českou edici,56 ve 

které jej m že současný čtená  najít. 

   

  V p edchozím odstavci jsme se dotkli i dalšího problému: r zných jazykových verzí 

téhož textu. Milan Burda pochopiteln  všechny citace z češtiny p eložil do francouzštiny. 

P ekladatel proto musel dohledat p vodní české zn ní. Pomineme-li již zmi ovaný článek Jana 

Vladislava, museli jsme dohledávat ješt  t i p vodní texty, na které odkazují následující 

poznámky pod čarou: 

 

1. Pozn. č. 7 ĚVONDR , ůnna. Slovo k výstav . In: VONDR , ůnna a ZůHRůDNÍKOVÁ, Marta. Návraty. 

Praha: Památník národního písemnictví 1969, s. 5ě; katalog je uložen v Památníku národního písemnictví. 

2. Pozn. č. ř ĚPETERKů, Josef. Literatura v revoluční perspektiv . Tvorba. Ň4. Ň. 1řŘŘ, s. ňě; citované číslo 

týdeníku jsme dohledali v Národní knihovn . 

3. Pozn. č. Ň7 ĚŠůLDů, F. X. Moderní literatura česká. Praha 1řŇř, s. 55ě. Zde se nám nepoda ilo najít 

p vodní vydání, a tak jsme použili text z osmého svazku Souboru díla F. X. Šaldy: Šalda, F. X. Studie z 

české literatury. 1. vyd. v Souboru díla. Praha: Československý spisovatel, 1ř61. P vodní citaci jsme ale 

zanechali. 

5.1.3. Bibliografické citace v poznámkách pod čarou 
 

P i ešení tohoto problému hrála roli p ehlednost jednotlivých poznámek. Pokud to syntax 

umož ovala, snažili jsme se umístit bibliografickou citaci na konec v ty, k níž se vztahovala, a 

odd lit ji dvojtečkou. Pokud to nebylo možné, uzav eli jsme danou citaci do závorek, pop ípad  

na ni uvnit  závorek ješt  odkázali pomocí „viz“ě.        

                                                           
55 VLADISLAV, Jan. Duchovní rezistence. Minulost a budoucnost paralelní literatury v Československu Ě1ř4Ř–
1988). Proměny. 1988, 25 (1), s. 16–22. 
56 VLůDISLůV, Jan. Duchovní rezistence. Minulost a budoucnost paralelní literatury v Československu Ě1ř4Ř–
1řŘŘě. In: P IBÁ , Michal, ed. Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989): antologie k Dějinám české 
literatury 1945-1990. Praha: Ústav pro českou literaturu ůV ČR, Ň005, s. ŇŇ0–225. 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zdejin/4/33.pdf
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5.2. Chyby, nelogičnosti 
 

Chyby, na které jsme v práci narazili, m žeme rozd lit do t í oblastí. Francouzští mluvčí, 

s nimiž jsme konzultovali nejasná místa, nás upozornili na n které chybné vazby a p etíženou 

syntax. Jeden p íklad za všechny: 

 

2° – Les renseignement et témoignages que nous avons recueillis – directement ou par lettres – des ou sur 

les personnes et événements qui ont marqué l´activité littéraire de l´émigration. (O: 16) 

 

 K této v t  nám rodilá mluvčí napsala, že m la být redaktorem rozd lena na dv , protože 

vazba recuellir des témoignages des événements se nepoužívá, místo toho by bylo vhodn jší 

spojení les renseignements et témoignages sur les événements. Čtená , jehož rodným jazykem 

francouzština není, takové nedostatky t žko odhalí. Na p ekladu se ovšem nijak neodrazí, 

nevhodné vazby nep ekáží v dekódování smyslu.    

 

Michal P ibá  dále zjistil n jaké chyby v dešifraci pseudonym  a p ipomn l, že ústní 

sd lení od pam tník  autor neov oval. Tato úrove  „chyb“, se p ekladu také nijak nedotkla. Jak 

jsme již uvedli, dílo bylo p ekládáno jako dobový dokument, a proto je v n m maximum 

informací zachováno. Jiná situace by nastala, pokud by se p ikročilo k aktualizovanému vydání.  

 

V samotném úryvku, který jsme p eložili, jsme narazili na jedinou nelogičnost 

v poznámce pod čarou č. 10, kterou jsme zachovali.       

 

[…] intitulé Padesátá léta v české exilové literatu e (Les Annés 1950 dans la littérature tchèque de 

l´émigration [malgré le titre, il s´agit de la littérature tchèque de l´émigration dans les années 1950])  

(O: 6–7) 

[…] nazvanou Padesátá léta v české exilové literatu e (navzdory titulu se jedná o českou exilovou literaturu 

v 50. letech) (P: 12) 
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6. Překladatelské postupy 
 

 

P i klasifikaci p ekladatelských postup  budeme vycházet publikace Francouzština pro 

pokročilé57a pokusíme se jednotlivé postupy doložit p íklady z p ekladu. 

6.1. Transpozice  
 

P i transpozici je „týž sémantický obsah […] vyjád en v cílovém jazyce jiným slovním 

druhem než v originálu“.58 Transpozice slovního druhu m že být jednoduchá, dvojnásobná nebo 

vícenásobná. 

 

Francouzština má ve srovnání s jinými jazyky nominální charakter, francouzská 

podstatná jména p itom mnohdy vyjad ují d j. Tak tomu je i v p íkladech níže. V dvou 

uvedených p ípadech jsme zvolili verbální vyjád ení: 

 

[…] jusqu´à la fermuture quasi hermétique des frontières de la Tchécoslovaquie au début des années 1950. 

(O: 2) 

[…] předtím tím než na počátku 50. let došlo k téměř hermetickému uzavření hranic. (P: 9) 

 

Cependant et malgré la chute du régime communiste […] ĚO : 6) 

Ačkoli komunistický režim padl […]. ĚP : 12) 

 

Ale m že dojít i k opačné situaci: 

 

[…] encouragées sans doute par ce qui se passait en USSR depuis 1985 […]. (P:5) 

[…] povzbuzené bezpochyby událostmi v SSSR po roce 1985 […]. (P: 11) 

 

P i transpozici mohou m nit svou funkci v tné členy. V takovém p ípad  mluvíme o transpozici 

syntaktické. Níže uvádíme transpozici pasiva na aktivum Ě1.ě a transpozici v tného členu na 

vedlejší v tu ĚŇ.ě. 

 

                                                           
57 TIONOVÁ, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 
58 TIONOVÁ, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. 284. 
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1. […] ses livres écrits en Occident après 1948 ont été analysés, principalement par le critique Miloš 

Pohorský. (O: 3) 

Ty, jež posléze napsal na Západě, navíc rozebírali čeští kritici, zejména Miloš Pohorský. (O: 10)59
 

 

2. Elle a également été l´occasion du premier contact véritable d´un public tchèque de non-iniciés avec la 

littérature de l´émigration […]. (O: 4) 

Byla též příležitostí, při níž se nezasvěcená česká veřejnost poprvé opravdu setkala s exilovou literaturou 

[…]. (P: 10) 

6.2. Koncentrace a diluce 
 

Koncentrace a diluce: „jsou druhem transpozice, p i níž dochází k zúžení nebo naopak 

k rozší ení textu. Význam Ěobsahě, který je v jednom jazyce vyjád en jedním slovem, jsme n kdy 

nuceni p i p ekladu „roz edit“ Ědilluerě do dvou i více slov Ědiluceě, nebo naopak nám cílový 

jazyk dává možnost shrnout jedním slovem to, co bylo v originálu ečeno slovy dv ma či 

n kolika Ěkoncentrace)“.60 Na koncentraci a diluci se dob e ilustruje rozdíl mezi analytičností 

francouzštiny a syntetičnosti češtiny. P i p evodu do češtiny tedy čast ji dochází ke koncentraci. 

 

P íklad koncentrace: 

 

Le point final n´y sera mis que 42 ans plus tard, à la fin de l´année 1989. (O: 1) 

Uzavřela se až o 42 let později, na konci roku 1989. (P: 9) 

6.3. Etoffement, dépouillement 
 

K étoffement (doplnění významuě dochází často p i p ekladech do francouzštiny: 

„Francouzské p edložky, zejména nejužívan jší de a à, jsou oproti českým mnohem vágn jší, 

v n kterých spojeních fungují už jen jako gramatikalizované částice bez konkrétního obsahu. 

Proto bývají dopl ovány výrazem pln jším hutn jším, plnovýznamovým“.61 V p ekladu do 

češtiny pochopiteln  narazíme na opačný jev – dépouillement: plnovýznamové slovo je 

nahrazeno slovem pomocným:    

 

                                                           
59

 Zde ješt  navíc konkretizace čeští kritici.  
60 Tamtéž, s. Ňř6. 
61 Tamtéž, s. ň0ň. 
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Certes, nous trouvons dans les périodiques de l´émigration un certain nombre d´articles relatifs à la 

littérature de l´émigration […]. (O: 7)  

Určitý počet článků o exilové literatuře samozřejmě nalezneme v exilových časopisech […]. ĚP: 1Ň) 

6.4. Modulace  
 

„Modulace je obm na ve výpov di, k níž dochází zm nou hlediska, zorného úhlu“.62 

Tento p ekladatelský postup se m že týkat jednotlivých slov Ěmodulace lexikálníě nebo v tné 

struktury (modulace syntaktická). 

 

P íklady modulace lexikální: 

 

[…] centres autour desquels a gravité l´activité littéraire de l´émigration tchèque […]. ĚO: 14ě 

[…] centra, kolem kterých se literární aktivita českého exilu odvíjela. (P: 16) 

 

7. Závěr 
 

 

V komentá i jsme se snažili pomocí analýzy jednotlivých aspekt  textu a jazykových 

funkcí textu podložit jednotlivá ešení v p ekladu. Rozbor jazykových funkcí ukázal, že 

dominantní je funkce referenční. Odhalení metalingvistické funkce ve dvou poznámkách pod 

čarou legitimizovalo jednu z nich vypustit a druhou modifikovat. P i rozboru vnitrotextových 

aspekt  textu jsme v novali zvláštní pozornost termín m a názv m institucí a dále syntaxi. 

Text jsme za adili do odborného stylu a snažili se jej adekvátn  p evést do českého 

kontextu. S ohledem na čtená e a po p edchozí úvaze jsme se rozhodli krátit dlouhá souv tí.  

ůčkoli to z vn jšku nemusí být z ejmé, zdaleka nepracn jší částí p ekladu byl rozsáhlý 

poznámkový aparát, a proto jsme se mu rozhodli v novat celou kapitolu, v níž jsme rozebrali 

jednotlivé problémy, se kterými jsme se p i jeho p evodu potýkali. 

Na úplný záv r bychom rádi uvedli post eh k zamyšlení. P ekladatel pracoval se stejným 

textem s odstupem devíti let. P vodní p eklad z roku Ň004 zprvu vyvolával dojem dob e 

                                                           
62 Tamtéž, s. ň11. 
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odvedené – ač neškolené – práce s mnoha elegantními ešeními. P i kritičt jším porovnání 

vyplula na povrch celá ada chyb a nerespektování odborného (a místy ani autorského) stylu. 

Usoudili jsme, že to, co se zdálo být št stím začátečníka, byla spíše lehkost vyplývající 

z neznalosti emesla. Kladem prvního p ekladu byla tedy nevázaná invenčnost, kladem p ekladu 

druhého – školeného – byla v tší v rnost originálu a celkov  kritičt jší p ístup k textu.         
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9. Příloha (výchozí text) 
 

 


