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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí – překladu francouzského textu do češtiny a
jeho komentáře. Překládaným textem je část turistického průvodce Turquie de l´ouest et mer
Noire, konkrétně oddíly věnující se turecké společnosti, politice, náboženství a ekonomice.
Průvodce vyšel ve francouzském nakladatelství Hachette v edici Guides Bleus Évasion a jeho
autorem je cestovatelka Astrid Lorberová. Komentář se nejprve věnuje analýze výchozího
textu a poté je představena metoda překladu a typologie překladatelských problémů.
KLÍČOVÁ SLOVA
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ABSTRACT
This bachelor thesis consists of two parts – translation of a French text into Czech and its
commentary. The translated text is a part of the travel guide Turquie de l´ouest et mer Noire,
specifically sections about Turkish society, politics, religion and economy. The travel guide
was published by French Publisher Hachette in edition Guides Bleus Évasion and was written
by traveller Astrid Lorber. The first part of the commentary is an analysis of the source text,
the second part presents the method of translation and the typology of translation problems.
KEY WORDS
commented translation, translation analysis, translation problems, translation methods, travel
guide, Turkey
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Úvod
Cílem této bakalářské práce je přeložit populárně naučný text a následně k tomuto překladu
vypracovat komentář. Jako výchozí text jsem si zvolila část z turistického průvodce Turquie
de l´ouest et mer Noire1, vydaného prestižním francouzským nakladatelstvím Hachette.
Pro tento výběr mi bylo hlavní motivací mé studium na Ústavu Blízkého východu a Afriky,
kde se věnuji oboru Turkologie. V rámci tohoto studia jsem nabyla mj. znalosti ohledně
blízkovýchodní historie, kultury a politiky, jež v této práci mohu zúročit. Vedlejším důvodem
pro výběr této publikace byla moje zvědavost, jaké překladatelské problémy v sobě skrývá
text tohoto charakteru. Ačkoliv jsou mi vzhledem k zájmu o cestování turistické průvodce
blízké, do této doby jsem se jimi nikdy nezabývala z translatologického hlediska. Tato
publikace obsahuje různorodá témata a je bohatá na termíny z mnoha oblastí, proto si myslím,
že mi vypracování překladu a následný komentář přinesou mnoho praktických i teoretických
poznatků, které budu moci případně využít i v budoucnosti.
V komentáři se budu věnovat analýze překladu, metodě překladu, překladatelským
problémům a překladatelským postupům, nebudu nicméně uvádět vyčerpávající seznam všech
konkrétních řešení. Pro ilustraci jednotlivých jevů budu používat příklady z výchozího textu a
z mého překladu.

1

LORBER, Astrid, 2004. Turquie de l'ouest et mer Noire. Paris : Hachette. 319 s. [ISBN 9782012438743]
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Překlad
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SPOLEČNOST
Národ spojující Východ se Západem
Co je to turecká identita? Její vznik je spjat s historickým obdobím, kdy se na území
spojujícím Evropu s Asií mísily jako v tavicím kotlíku různé rasy. Když první turecký
prezident Atatürk na troskách Osmanské říše zakládal Tureckou republiku, dal tehdy přednost
Evropě před Asií, Západu před Orientem. Od té doby se Turecko, jež je od roku 1949
členskou zemí Rady Evropy a od roku 1952 členem NATO, Evropě už jenom přibližovalo.
Turečtí vládní představitelé a evropští zastánci rozšíření EU by je rádi viděli v roli země
spojující Východ se Západem a islám s křesťanstvím.

Mimořádná rozmanitost tureckého národa
V pátém století žil na severu Číny jeden altajský bojovník, kterého Turci považují za svého
prapředka. Mladík byl po jednom souboji ponechán napospas smrti, ale zachránila ho vlčice,
se kterou poté žil v jeskyni. Narodilo se jim deset chlapců, kteří se později oženili s ženami
z okolí Altaje. A právě tak se rozšířila turecká „rasa“. Díky této pověsti přetrvalo až do
období Osmanské říše pravidlo exogamie, tedy princip uzavírání sňatků s příslušníky jiných
klanů a kmenů. Tato tradice společně s vlnami přistěhovalectví značně proměnila vzhled
původního

Turka,

nomádského

válečníka

mongolských

rysů.

Dnes

je

jednou

z nejnápadnějších vlastností tureckého obyvatelstva mimořádná rozmanitost fyziologických
typů. Zelenoocí potomci starodávných Kyrgyzů s blond vlasy tu žijí vedle středomořských
brunetů a Turků balkánského původu (téměř 10 milionů lidí). Jednota tureckého národa se
navzdory tomu, co hlásá radikální nacionalistické hnutí „Šedí vlci“ (název odkazuje
k legendě), zakládá na tureckém jazyce.
Menšiny na ústupu
V roce 2004 v zemi žilo téměř 71 milionů obyvatel. Kromě většinových Turků (80 až 90 %
populace) se zde nachází celkem 51 dalších etnik, která jsou důkazem pradávné role Turecka
jako křižovatky národů. Kromě Kurdů, kteří představují 7 až 15 %, však tyto menšiny ztratily
význam, který měly v 19. století. Dále se zde nachází Arabové (1,2 % populace), mezi něž
patří i syrští pravoslavní křesťané (přibližně 100 tisíc lidí). Řekové (okolo 2 tisíc lidí) většinou
opustili zemi v roce 1923 na základě Lausannské smlouvy, nebo v roce 1965, kdy se vyhrotila
situace na Kypru. Arméni (okolo 45 tisíc lidí), kteří na tureckém území zůstali po masakrech
9

v roce 1915, vsadili na asimilaci a přijali turecká příjmení. Židé, kteří zde zakořenili po svém
vyhnání ze Španělska v roce 1492, se buď integrovali, nebo odešli do Izraele (asi 25 tisíc lidí).
Co se týče katolíků, potomků Francouzů a Italů, zůstala jich jen malá hrstka v okolí Izmiru a
Adany.
Ve skutečnosti je současná podoba země výsledkem progresivní turkizace, kterou zahájil
Atatürk po podepsání Lausannské smlouvy v roce 1923. Na základě této smlouvy byla
provedena výměna obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem. Cílem této politiky bylo upevnit
silnou národní identitu v sekulární republice a vymazat etnické rozdíly, které by mohly
„narušit“ jednotu národa.
Turci zůstávají smíšeným národem ovlivněným dvěma kulturami, přestože zde stále vládne
silný komunitarismus (pocit sounáležitosti s turkickými národy mimo hranice Turecka) –
uplatňuje se obzvlášť v politice. V roce 1989 země přijala 300 tisíc Turků, kteří v Bulharsku
čelili silné xenofobii a následně odtud byli vyhnáni, v devadesátých letech zase tisíce
„souvěrců“ Bosňáků. Ovšem s průměrným měsíčním platem 10 000,- Kč (ve veřejném
sektoru) se Turecko dá těžko považovat za zemi zaslíbenou pro potenciální emigranty.
Kurdský problém
Kurdové, prastarý indoevropský národ s feudálně-kmenovým uspořádáním usilující o
nezávislost, naráželi od 19. století na lačnost Rusů, Peršanů a osmanských Turků. Po vzniku
Turecké republiky bylo kurdskému lidu v zájmu asimilace menšin oficiálně upíráno veškeré
právo na odlišnost. Od té doby ho Ankara označovala za „horské Turky“. V roce 1978
založilo několik extrémně levicových studentů Stranu kurdských pracujících (PKK), jež
v roce 1984 přešla k ozbrojenému boji. Cílem strany bylo získat nezávislost pro miliony
tureckých Kurdů. Rok 1992 byl pro Kurdy největší tragédií od masakrů spáchaných mezi lety
1925 a 1939 Atatürkem. Reakcí na stupňující se násilí byla vládní represe, jež měla za
následek více než 2 300 mrtvých za jediný rok (mezi lety 1984 až 2000 měl tento konflikt na
svědomí 37 tisíc obětí). Tři miliony Kurdů bylo donuceno opustit venkov a odejít do měst na
východě nebo na západě země.
Hrozba vyhlazení a beznaděj této části obyvatelstva, už tak tvrdě postiženého
nezaměstnaností, přivedly některé odvážné politiky k tomu, aby prolomili hlavní turecké tabu
a začali mluvit o právech Kurdů. Do vývoje situace zasáhly dvě události zásadního významu
– v roce 1999 byl zatčen šéf PKK Abdullah Öcalan, zvaný Apo a státní bezpečnostní složky
zlikvidovaly turecký Hizballáh (Stranu Boží), radikální islamistickou organizaci, která byla
10

zodpovědná za masakry na jihovýchodě země. Od té doby PKK nebojovala (přestože v říjnu
2003 byl ohlášen konec jednostranného příměří) a jihovýchod opět nalezl svůj předchozí klid.
Práva menšin
Od devadesátých let turecká vláda zmírňovala asimilační politiku, v roce 1991 povolila
používání kurdštiny na veřejnosti a v srpnu 2002 obnovila právo menšin. Řecké, židovské a
arménské komunity získaly právo nabývat nemovitosti (ne fyzické osoby, pouze gymnázia,
nemocnice atd.) a Kurdům byla rozšířena svobodu projevu, když Ankara povolila užívání
menšinových jazyků. Turecký televizní kanál TRT vysílal od roku 2004 každý den jedno
vysílání v jazyce některé menšiny – v arabštině, bosenštině, kurdštině nebo čerkeštině
(kavkazský jazyk, kterým se mluví u Černého moře). V červenci 2003 byl v parlamentu přijat
zákon o amnestii pro kurdské povstalce, kteří projevili lítost nad svými činy (a souhlasili
s podáváním informací o nelegálních aktivitách PKK).
Kurdská otázka se jeví více jako hluboká politická nespokojenost než společenský problém,
téměř všichni obyvatelé Malé Asie totiž vzešli z prostředí, kde probíhá rozsáhlý proces
přizpůsobování se většinové kultuře. Základní ideou kemalistické republiky je sekulární stát,
který bdí nad celistvostí svého území. Z tohoto důvodu je na uznávání menšin pohlíženo jako
na hrozbu pro stabilitu národa. Nedá se vyloučit, že na jihovýchodě Anatolie opět vybuchne
sud s prachem, pokud v Iráku znovu vypuknou etnické konflikty.

Chce Evropa Turecko, nebo Turecko Evropu?
Hlavními obchodními partnery země jsou Německo (čtvrtina vývozu), Itálie, Španělsko,
USA, Velká Británie a Francie, je proto logické, že Turecko požádalo o přistoupení
k Evropské unii. Žádost byla náležitě podána v roce 1987. O dva roky později ovšem narazila
na zdvořilé, ale neústupné odmítnutí Evropanů. Jako důvod byla uváděna ekonomická a
sociální zaostalost. Ale nebyly přiznány další argumenty proti – zneklidňující demografická
situace, obezřetnost Řecka, které chtělo vyřešit kyperskou otázku, a hlavně zdrženlivost
křesťanské Evropy ohledně přijetí muslimské země.
Přání Evropy
Nakonec byla v březnu 1995 podepsána dohoda o celní unii a následujícího roku vešla
v platnost. Měla vést k integraci Turecka jako jednoho z deseti rozvíjejících se světových trhů
do Evropské unie. V roce 1994 bylo Turecko jejím desátým nejdůležitějším obchodním
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partnerem, o deset let později se už dělilo o šestou příčku s Polskem. Před navázáním užších
pout s Tureckem ale státy osmadvacítky čekají, až Ankara ozdraví svoji ekonomiku a vyřeší
tři palčivé záležitosti – Kypr, nároky Kurdů a spor s Řeckem o Egejské moře, který se týká
sdílení leteckého prostoru a teritoriálních vod podél Aiolských ostrovů. V roce 1999 byl
nakonec po dlouhém otálení Turecku přidělen status kandidátské země.
Identita zakotvená na Východě
Ve prospěch integrace hraje mnoho kritérií, a podpořit muslimskou a přísně sekulární zemi,
aby zakotvila v modernitě, není jediným důvodem. Evropa posuzuje geostrategickou roli
brány do Asie otevírající přístup k ropě, jež by Turecko mohlo hrát. Spojené státy plně
podporují jeho žádost a doufají, že si na výběžku Evropy udrží klíčovou blízkovýchodní zemi.
V případě zamítnutí vstupu by se Turecko cítilo pokořeno a podvedeno Evropou.
Pravděpodobně by navázalo ještě užší vztahy se svým spojencem v NATO, se Spojenými
státy. Náhradním řešením by také mohla být federace postsovětských turkofonních republik
(Ázerbájdžán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán), které si vyhovují
mentalitou a tradicí. V roce 1992 se v Ankaře konal první summit turkofonie, ale ten nesplnil
očekávání. Druhé zasedání v roce 1994 však vyústilo v podpis smlouvy, která se týkala stavby
ropovodu spojujícím přes Turecko tyto „sesterské republiky“ s Evropou a Středomořím, což
by poškodilo Rusko, primárního partnera těchto mladých křehkých národů. Rusko se obává
návratu panturkismu (hnutí vedoucího ke sjednocení všech turkických národů), jako tehdy,
kdy mu bylo Turecko silným soupeřem na Černém moři.
Krok směrem k integraci
Vláda Recepa Tayyipa Erdoğana důkladně pracovala na tom, aby byly otevřeny přístupové
rozhovory, a v roce 2004 dostala od Evropské unie zelenou. Díky příznivé ekonomické situaci
(inflace na nejnižší úrovni za posledních 28 let) začala přijímat opatření vyžadovaná
Bruselem, zejména přijetí ústavy odpovídající evropským požadavkům na dodržování
lidských práv a vytvoření nejrůznějších iniciativ, které měly vyřešit situaci na Kypru.
Co se týče institucí, nejvýznamnější změnou je zrušení Státních bezpečnostních soudů, které
od roku 1980 posílaly do vězení „politiky“ obžalované ze separatismu. Tento soud 22. dubna
2004 potvrdil, že v roce 1994 odsoudil k patnáctiletému trestu vězení čtyři kurdské poslance
za to, že při nástupu do funkce pronesli v parlamentu svůj projev v kurdštině.

12

Co se týče demilitarizace institucí, generální štáb armády ztrácí svého zástupce v Radě pro
vzdělávání a ve Vysokém úřadě pro televizní a rozhlasové vysílání. Účetní dvůr je oprávněn
dohlížet nad armádními výdaji. Evropská unie tuto iniciativu přivítala, ačkoliv ji nepokládá za
dostačující, a dohlíží na plnění závazků předtím, než se rozhodne o přistoupení Turecka.
Řešení lidských práv se odkládá
Přestože turecký parlament v srpnu 2002 zrušil trest smrti, političtí vězni „hnijí" dál
v tureckých kobkách. Pravda, je jich pouze 250 tisíc, nicméně stejně jako v neradostném
období mezi lety 1980 až 1988 je mučení stále na denním pořádku. Amnesty International
každý rok upozorňuje na závažná porušování lidských práv.
V roce 1995 chtěla vláda v čele s Çillerovou uklidnit obyvatelstvo znepokojené stupňováním
násilí na východě země a rozšířila pojem ohrožování bezpečnosti státu – na základě paragrafu
312 trestního zákoníku (používaného hlavně pro omezování svobody tisku) se stávala trestnou
jakákoli podpora teroristů. Turecké soudy uložily 15 let tvrdého vězení poslancům
Demokratické strany (DEP, legální kurdská politická strana) za „pomoc“ ozbrojené skupině.
V roce 1998 vzbudil soucit evropských institucí masivní exodus kurdských uprchlíků do
Evropy a v roce 2000 je zasáhla smrt dvacítky vězňů, kteří drželi hladovku na protest proti
reformě vězeňského systému. Evropa vyžaduje, aby Ankara lépe dohlížela na své hranice
(Turecko se stalo vstupní branou pro přistěhovalce z Blízkého východu – ti se pro nelegální
přechod přes hranice svěřují do rukou mafie) a aby respektovala kulturní a politická práva
menšin, nedávno právně uznaná.
Integrace Turecka do EU je podmíněna dodržováním těchto závazků. Věci se ovšem vyvíjejí
velmi rychle, neboť Erdoğanova vláda už přijala řadu opatření, která penalizují mučicí
praktiky.
Doprovodné texty k oddílu SPOLEČNOST (str. 14-17):
Kurdové
Kurdské obyvatelstvo je dnes rozděleno mezi čtyři země – Turecko, Sýrii, Irák a Írán.
V Turecku Kurdové obývají především jihovýchodní Anatolii, ale bydlí i ve velkých
tureckých městech. Po rozpadu Osmanské říše byla v roce 1920 podepsána Sèvreská smlouva,
která kurdskému etniku, vedenému silnými politickými skupinami, přiznala právo na založení
vlastního státu. Lausannská smlouva z roku 1923 nicméně tento sen o nezávislosti zmařila.
Z tohoto neúspěchu lze vinit mezinárodní politiku, ale také kurdský feudální systém,
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podrývaný vnitřní rivalitou. Navzdory špatným vzájemným vztahům se Turecko, Sýrie, Irák i
Írán vždy shodly ve snaze zabránit vzniku nezávislého kurdského státu, který by narušil jejich
územní integritu.
Arméni
V roce 1915 došlo k masakrům na arménském obyvatelstvu, což část světa (především
západní Evropa v čele s Francií) oficiálně uznala za genocidu, Česká republika nicméně zatím
toto stanovisko nezaujala. Masakry byly spáchány osmanskou mocí, která chtěla zabránit
postupu Rusů na své území. Podle Turecka se mělo jednat o 250 tisíc až 500 tisíc obětí, podle
Arménů o 1,5 milionu.
Jurukové
Původně nomádský kmen Juruků je jedním z etnik, která osídlila pohoří Taurus. Když se blíží
léto, ženou svá stáda z náhorních planin (yayla) do hor, v zimě se vracejí do svých vesnic.
Jurukové žijí hlavně na vrchovinách okolo Muğly a Antalye a také v krajích Mersin a Adana.
Doslovný překlad označení Juruk (Yőrük) je „ten, který kráčí“, v návaznosti na jejich
nomádskou minulost. Na konci osmanské éry státní správa nařídila nomádským kmenům
usídlit se, aby mohla lépe kontrolovat pohyb obyvatelstva a vybírat daně. Toulavá duše
nicméně Juruky táhne ke svéráznému způsobu života. Jurukové konvertovali k islámu, ale
přesto lpí na animismu oslavujícím přírodu, tedy na uctívání hor a pramenů. Vynikají také ve
tkaní koberců (kilim).
Lázové
Pro Turky se každý Láz (černomořské etnikum) jmenuje Temel nebo Dursun. Jí ančovičky a
chová se ztřeštěně. Lázové jsou totiž veselé kopy a neberou se moc vážně. Nejlepší vtipy o
Lázech jsou ty, které sami vymysleli. Z jejich humoru je občas těžké rozpoznat, kdo se tady
komu vlastně posmívá.
Utopický „Velký Orient“
Islámský proud v Turecku vstup do Evropské unie nepodporuje, raději by zavedl něco jako
„Společný muslimský trh“, kde by spolupracoval s dalšími blízkovýchodními zeměmi. To je
ale skutečně utopická myšlenka. V posledních letech turečtí obchodníci prověřili íránský,
pákistánský a dokonce i malajský trh, ale cítí se blíž New Yorku a Bruselu než Damašku.
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Dokonce i v Gaziantepu a Diyarbakıru, které jsou vzdáleny 50 km od Sýrie a 150 km od
Iráku, jsou nejdůležitějšími obchodními toky ty s Evropou. Anatolští průmyslníci považují
orientaci na Evropu za příslib rychlého růstu.

Pro vstup, nebo proti vstupu
Evropská pravice se staví spíše proti vstupu Turecka do EU. Nechce však zpřetrhat vzájemná
pouta a přiklání se raději k formě privilegovaného partnerství s Tureckem a zároveň i se
zeměmi Maghrebu a se státy na jihu bývalého sovětského bloku. Evropští vládnoucí činitelé
jsou však připojení Turecka nakloněni.
Reforma vězeňského systému
Reforma byla přijata v roce 2000 a v roce 2001 vešla v platnost. Jejím cílem bylo nahradit ve
vězení společné ložnice celami. Ložnice nahrávaly politickému aktivismu a vzpourám,
protože vězni zde byli umístěni po desítkách. Proti této modernizaci se postavili samotní
trestanci, znamenala pro ně totiž izolaci a rostoucí represi.
Kyperská otázka
Na ostrově, který je stále rozdělen mezi Turecko a Řecko, se po třiceti letech statu quo
změnila situace. V roce 2002 se turecké kyperské úřady rozhodly zřídit „zelenou linii“,
hranici mezi těmito dvěma státy.
Plán vytvořený Kofim Annanem a schválený Erdoğanem předpokládal sjednocení ostrova,
složeného ze dvou ústavodárných a politicky rovnocenných států. Mělo zde fungovat
kolektivní předsednictví o šesti členech (dva Turci a čtyři Řekové), funkce hlavy státu měla
být střídavě zajišťována jedním kyperským Řekem a jedním kyperským Turkem, zatímco
druhý z nich stál zatím v čele kolegia. Řecko, které neuvažovalo o ničem jiném, než o
jednotném státě, prohlásilo, že bude respektovat rozhodnutí kyperských Řeků. Evropská unie,
Turecko a Spojené státy vyzvaly Kypřany ke schválení plánu sjednocení v referendu 24.
dubna 2004, přičemž výsledkem bylo turecké ano a řecké ne. Kypr tedy 1. května 2004
nevstoupil do Evropské unie sjednocený. V prosinci 2004 se měla řecká Kyperská republika
vyjádřit ke kandidatuře Ankary do Evropské unie.
Obr. (str. 12): Školní uniforma je povinná, maže všechny sociální a etnické rozdíly. Turecká
republika stojí na principu sekularismu, který se snaží prosadit už ve školách.
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POLITIKA
Bouřlivé politické dění
Turecko je moderní národ, který směřuje k liberalismu, ale přesto se potýká s jistými
potížemi. Zdejší instituce jsou totiž neoficiálně pod kontrolou armády. Ta ručí za princip
sekularismu, jenž je ústavně zakotven ze všech muslimských zemí pouze v Turecku. Silná
výkonná moc chrání zemi před případným příklonem k radikalismu. V jejím čele stojí
prezident republiky (Recep Tayyip Erdoğan), volený na sedm let bez možnosti opětovného
zvolení, který může rozpouštět Poslaneckou sněmovnu, má právo vetovat zákony a jmenovat
úředníky do funkce. Poslanecká sněmovna je volena na základě všeobecného volebního
práva, v současnosti zde mají většinu poslanci z konzervativní strany AKP. Tato strana
odmítá podezření z islamismu a prohlašuje se za liberální a demokratickou. Její lídr, Recep
Tayyip Erdoğan, podporuje vstup Turecka do Evropské unie a zdůrazňuje větší svobodu slova
a svobodu vyznání v souladu s evropskými demokratickými normami.
Politická koexistence je nemožná
Po roce 1950 byl zaveden pluralismus politických stran a poměrný volební systém, což
vyvolalo vleklou vládní krizi. Stranám občas nezbývá jiná možnost, než jít do koalice
dokonce i s partnery se zcela odlišným volebním programem.
Strana správné cesty (DYP, středopravá strana) uzavřela v roce 1992 spojenectví se svým
rivalem, Stranou sociálně-demokratickou (SHP, středolevá strana), protože se chtěla postavit
oslabené pravicové straně ANAP (Strana vlasti) a hlavně fundamentalistům ze strany Refah
(Strana prosperity). V roce 1993 byl po smrti Turguta Őzala zvolen prezidentem Süleyman
Demirel (ANAP), jenž jmenoval do úřadu předsedy vlády ženu, Tansu Çillerovou (DYP), aby
tuto křehkou koalici řídila. Ve své funkci čelila kurdskému povstání a rekordní devalvaci
měny. V parlamentních volbách v roce 1995 zvítězila strana Refah. Strana ANAP vedená
Mesutem Yilmazem se domluvila s Çillerovou na koalici, jež vydržela pouze devět měsíců.
Navzdory všemu očekávání se poté Tansu Çillerová spojila s Refahem. Jeho lídr, Necmettin
Erbakan, byl v červenci 1996 jmenován premiérem. Pod tlakem armády byl však v červnu
1997 donucen odstoupit.
V čele vlády měla původně stát Tansu Çillerová, prezident však dal přednost Mesutu
Yilmazovi (ANAP), který měl koaliční podporu strany DSP (strana demokratické levice),
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strany DTP (odpadlíci ze strany Tansu Çillerové) a strany CHP (Republikánská lidová strana,
která se vymezuje jako sociálně demokratická). Tyto různorodé sekulární strany
proklamovaly jeden společný cíl: boj proti Refahu. Ten byl nakonec v roce 1998 na základě
soudního rozhodnutí rozpuštěn, ale následně byl obnoven pod jménem Fazilet (Strana
ctnosti). Parlamentní volby v roce 1999 potvrdily oslabení středopravých stran a vzestup
nacionalistických proudů. Vláda vytvořená Bülentem Ecevitem (DSP) společně s Devletem
Bahçeli (MHP) a s Mesutem Yilmazem (ANAP) čelila v roce 2000 vážné finanční krizi,
kterou ještě více prohloubily rostoucí lidové protesty.
Rodí se občanská společnost
Opakující se společensko-ekonomické krize ukazují na nedostatky kemalistického
republikánského modelu, který už neodpovídá touze turecké společnosti po pokroku.
Státnímu aparátu svazuje ruce přemíra administrativy a poručnictví armády, která usměrňuje
jeho rozhodování. Je odstřižen od společnosti, jež mu vyčítá jeho netečnost a špatnou správu
veřejných financí.

Minuta pro pravdu
Všechno to začalo 3. listopadu 1996 v Susurluku „banální“ dopravní nehodou. Mercedes
jedoucí rychlostí 200 km/h narazil do kamionu. Výsledkem byli tři mrtví a jeden zraněný.
Záchranáři se tehdy velmi podivili, koho to vlastně z havarovaného auta vyprostili. Ve voze
jel 20 let hledaný terorista s falešnými doklady, Abdullah Çatlı, dále policejní komisař
působící ve vysoké funkci na Generálním ředitelství pro bezpečnost a kurdský poslanec a
zároveň šéf strany Tansu Çillerové. Tento „trojlístek“ doprovázela navíc ještě prostitutka.
Šokované Turecko odhaluje nezpochybnitelné propojení mafie, politiky a justice.
Poté, co se korupce dostala na denní světlo, veřejnost neskrývala hněv a poprvé v historii
republiky demonstrovala v ulicích a volala po skládání účtů. Tak začala operace Aydınlık için
bir dakika (Minuta za světlo), které se po dobu jednoho měsíce účastní tisíce domácností – ty
každý večer přesně ve 21 hodin na minutu zhasnou světlo.
Ukažme si na stát
V roce 1999 série zemětřesení otřásla tureckou společností. Katastrofa odhalila, že ze strany
orgánů veřejné moci došlo k zanedbání urbanistického plánování. Obětním beránkem, na
kterého se snesl hněv veřejnosti a tisku, se stal významný stavební investor Veli Göçer. Byl
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obviněn ze smrti 166 osob. Nepřímo je ale zpochybněno fungování celého systému
zahrnujícího starosty, ministry, stavitele.
Politická scéna je už několik desítek let zamořena korupcí, protěžováním a klientelismem,
nicméně Turecko si uvědomuje, že další setrvání v tomto stavu je nebezpečné. Znamením
doby je hlas veřejného mínění, aktivně šířený médii, přičemž diskuze vedou především
k odsouzení lehkovážných stavitelů a četným antikorupčním operacím.

Konzervativci u moci
Veřejnost byla unavena ekonomickou krizí trvající už půldruhého roku, a proto dali bezradní
voliči v parlamentních volbách v listopadu 2002 šanci konzervativní straně (AKP, Strana
spravedlnosti a pokroku). Tato strana vznikla z islámské strany Fazilet, rozpuštěné v červnu
2001 za „narušování sekulárního ústavního pořádku“, v těchto volbách ovšem posbírala
34,2 % hlasů, a získala tak absolutní většinu křesel v parlamentu.
Její charismatický šéf, Recep Tayyip Erdoğan, použil ve svém projevu během jednoho
politického mítinku v roce 1997 verše tureckého básníka Ziyi Gőkalpa: „Minarety jsou naše
bajonety, kopule naše přilby, mešity jsou naše kasárna, věřící naši vojáci!“ Za tato slova si
vysloužil v roce 1998 čtyři měsíce vězení za „podněcování k náboženské nenávisti“. Erdoğan
také nemohl pomýšlet na premiérské křeslo, neboť dostal doživotní zákaz kandidovat.
Předsedou vlády se však stal jeho věrný pobočník, Abdullah Gül. Nově zvolená Poslanecká
sněmovna pak odhlasovala změnu Ústavy a vyhlásila doplňovací parlamentní volby, kterých
se už Erdoğan mohl zúčastnit. V březnu 2003 byl zvolen poslancem za provincii Siirt a o něco
později se mohl stát předsedou vlády.
Ne válce v Iráku
Jako partner Velké Británie a Spojených států v NATO se Turecko muselo logicky zařadit
mezi jejich spojence. Vzhledem k „životně důležitým zájmům“ byla Poslanecká sněmovna
původně připravena poslat turecké jednotky do Iráku, ale nakonec se stáhla pod tlakem
nespokojené veřejnosti, jež jakoukoliv intervenci odmítala. Tak bylo zaseto zrnko sváru do
americko-tureckých vztahů.
Na začátku tohoto konfliktu Turecko dokonce odmítlo otevřít svoji severní hranici, přestože
George W. Bush slíbil vytvoření podpůrného fondu a odměňování zúčastněných zemí za
bojové nasazení. V ohnisku neshod se nacházela kurdská otázka: Ankara odmítla, aby byla
města Mosul a Kirkúk pod kontrolou kurdských separatistických oddílů (a také to, aby se
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podíleli na vládě v Bagdádu), které odsouvaly ze severu Iráku Turkmeny a podporovaly
kurdská povstání v Turecku. Co se týče Spojených států, ty v těchto městech odmítly
přítomnost tureckých vojáků, neboť vyvolávala roztržky s iráckými Kurdy.
Turecká armáda srovnána do latě
Turecký parlament přijal v červenci 2003 reformy usilující o snížení vlivu armády v řízení
věcí veřejných. Podle nové legislativy se měla Národní bezpečnostní rada scházet jednou za
dva měsíce a její role měla být pouze poradní. Generální sekretariát, jmenovaný předsedou
vlády a schválený prezidentem, se měl od této doby zabývat civilními procesy. Kromě toho
dostal parlament také právo dohlížet nad výdaji armády, obviňované z toho, že spolkne celou
třetinu státních financí. Tato malá revoluce se stala součástí úsilí vynaloženého Tureckem na
své cestě za přijetím do Evropské unie.
Doprovodné texty k oddílu POLITIKA (str. 20-21):
Utrpení sjednocuje (štítek: Diplomacie)
Pro sblížení dvou znepřátelených bratrů, Turecka a Řecka, bylo třeba neštěstí způsobeného
vrtochy přírody v roce 1999. Po oznámení seizmické katastrofy poskytla řecká vláda Turecku
své pohotovostní oddíly. O několik týdnů později jí Turecko prokázalo na oplátku stejnou
službu, další zemětřesení totiž zasáhlo Atény. Oba státy dočasně zapomněly na své rozepře a
vzájemně

si

prostřednictvím

médií

blahopřejí

k oboustrannému

„znovunalezení“.

V diplomacii to vyústilo v cestu řeckého ministra zahraničí do Ankary, následně jeho turecký
protějšek navštívil Atény (poprvé po čtyřiceti letech!). Řecko zvažuje skutečnost, že integrace
jeho starého nepřítele do Evropské unie se jeví jako méně nebezpečná než jeho vyloučení, a
přehodnocuje svoji ostrakizační politiku vůči Turecku. Tento významný taktický obrat
nicméně naráží na skepsi veřejnosti, silně poznamenané kyperskou krizí, kurdským
problémem a samozřejmě arménskou otázkou.
Národní bezpečnostní rada
Národní bezpečnostní rada byla zřízena 27. května 1960. Sestává z prezidenta republiky,
předsedy vlády, ministra obrany, ministra vnitra, ministra zahraničních věcí, ministra
spravedlnosti,

tří

místopředsedů

a

pěti

nejvyšších

představitelů

armády.

Během

nejdůležitějších událostí v turecké politice se schůzky Rady konaly každý měsíc, aby mohl
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vojenský štáb nadiktovat vládě své „prioritní požadavky“. Právě v tomto kolektivu se
rozhodlo o Erbakanově demisi a rozpuštění jeho strany Refah.

Cola Turka nebo Coca-Cola?
V roce 2003, během studené války mezi Ankarou a Washingtonem, byla s velkým úspěchem
uvedena na trh nová turecká sodovka Cola Turka. Jako konkurent americké Coca-Coly byl
tento nápoj v červenobílé okamžitě spojován s politickými konotacemi – kdo pije Cola Turku,
nesouhlasí s válkou v Iráku.
Obr. (str. 19): Dne 29. října se slaví Státní svátek republiky, při této příležitosti jsou pořádány
vojenské přehlídky a četné průvody.
Obr. (str. 20): Tansu Çillerová je první tureckou ženou na nejvyšších státních postech.

NÁBOŽENSTVÍ
Turecko a islám
Mustafa Kemal se snažil udělat tlustou čáru za osmanskou a muslimskou minulostí země a
udělat z Turecka stát „západního střihu“. V roce 1923 se islám stal synonymem pro
zpátečnictví a nepřítelem, kterého je třeba porazit pro dosažení potřebného stupně
„civilizace“. Sekularismus jakožto základní princip státu byl hlavním tématem politické
debaty během období jediné strany, respektive do roku 1946. Dnes se země snaží skloubit
modernitu s tradicí.

A jak je na tom víra?
Náboženské cítění je v turecké společnosti stále přítomno. Z minaretů se pětkrát denně
rozléhá volání k modlitbě a během ramadánu drží půst většina Turků, kromě alevitů a
obyvatel některých měst. Na předměstích rostou mešity jako houby po dešti, stejně jako
gecekondu (chudinské čtvrti). Ženy, které nosí šátek, plášť až ke kotníkům a neprůhledné
punčochy, nemusí být dnes nutně jen ženy ze zapadlých koutů Anatolie nebo z chudých
istanbulských čtvrtí. Jsou to také studentky, které chtějí otevřeně vyjádřit svou individuální
svobodu. Sekulární zákony jsou v tomto ohledu velmi striktní: od roku 1989 je přísně
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zakázáno nosit šátek na univerzitách, na úřadech a při oficiálních událostech. Některé
vynalézavé dívky obcházejí tento zákaz tak, že si zakryjí své vlastní vlasy parukou.
Poté, co AKP nastoupila v listopadu 2002 k moci, se spor ohledně šátků mezi stoupenci
sekularismu a představiteli proislámského hnutí vyostřil. Při příležitosti 80. výročí Turecké
republiky (v roce 2003) se celá záležitost dokonce zvrhla v politickou aféru. Tehdejší
prezident Ahmet Necdet Sezer odmítl na slavnostní recepci pozvat manželky poslanců AKP,
jež si většinou zahalují vlasy šátkem. Samotní poslanci se poté rozhodli slavnost bojkovat.
Nonkonformní islám
Většina Turků vyznává sunnitský islám (viz doprovodný text), ovšem 20 % obyvatelstva tvoří
alevité, kteří bývají často mylně zaměňováni s šíitskými alevíjci.
Alevité se odvolávají na Aliho, Prorokova zetě, který nebyl na základě teologických debat
uznán jako jeho nástupce. Z tohoto důvodu pak vzniklo islámské schizma. Náboženství
alevitů v sobě snoubí prvky turkmenského šamanismu, křesťanství, buddhismu, manicheismu
a mazdaismu (předchůdce zoroastrismu). Jedná se tedy spíše o synkretické náboženství. Na
rozdíl od sunnitů, kteří se modlí v arabštině - tradičním jazyku islámu, alevité vykonávají své
náboženské povinnosti v turečtině a nechodí do mešity. V tajných duchovních bratrstvech se
zabývají ezoterickými vědami (numerologie a symbolika, viz doprovodný text).
Ve vztahu k alkoholu jsou alevité umírnění, víno je připodobňováno ke krvi mučedníků a má
mj. náboženskou funkci při obřadech. Mezi další zvláštnosti patří půst, který alevité nedrží
během ramadánu, ale pouze týden během měsíce muharremu. Duchovenstvo nahrazuje u
alevitů systém patriarchů (dede). Alevitská obec je větším zastáncem odluky církve od státu
než sunnité, s republikánským státem udržuje výborné vztahy a v sekularismu ho podporuje.
Mezi alevity a sunnity vládne nedůvěra, ale díky alevitům je zajištěna náboženská a politická
rovnováha v zemi, neboť fungují jako pojistka proti vzestupu radikalismu.
Útrapy politického islámu
V roce 1950 se v Turecku změnila politická situace, byl zde totiž povolen vícestranický
systém. Díky tomu mohla být vedena klasická rozprava mezi pravicí a levicí. Od té doby se
islám objevoval v diskuzích také jako opěrný pilíř pro sociální solidaritu, kterou dogmaticky
individualistický liberalismus opomíjel. Od vlády Turguta Őzala političtí představitelé přijali
vůči islamismu umírněný postoj. V parlamentních volbách v roce 1996 zvítězila islámská
strana Refah, která už od komunálních voleb v roce 1994 spravovala všechna větší města. To
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znamenalo obrat v politických dějinách země – chtělo se snad Turecko zbavit sekularismu?
Z tohoto důvodu se armáda měla na pozoru.
Dne 8. července 1996 se předseda Refahu, Necmettin Erbakan, stal prvním islámským
předsedou vlády v historii Turecka. Jeho první oficiální zahraniční cesta vedla do Íránu, který
navštívil hned v září. Avšak pod tlakem armádních činitelů podepsal dohodu o vojenské
spolupráci s Izraelem. Železná pěst armády se nicméně měla svírat stále pevněji.
Dne 31. ledna 1997 se v Sincanu (předměstí Ankary) koná vzpomínková akce „Den
Jeruzaléma“, během které místní starosta a íránský velvyslanec veřejně vysloví přání, aby se
z Turecka stala islámská republika. Reakce armády na sebe nenechala dlouho čekat – starosta
byl zatčen, velvyslanec vyhoštěn a do ulic vyjely hlídkovat obrněné transportéry.
Dne 28. února 1997 Národní bezpečnostní rada nařídila vládě reformovat školství, aby
ochromila islamisty. Reforma se týkala především imam hatıpů (viz doprovodný text), státních
vzdělávacích zařízení, jejichž cílem bylo vyškolit budoucí zaměstnance mešit. Ačkoliv byly
tyto školy vázány klasickým učebním plánem, v praxi se staly paralelním vzdělávacím
systémem pro ty rodiny, které si pro své potomky přály důkladné náboženské vzdělání.
V 70. a 80. letech z těchto škol vzešly desítky tisíc studentů, kteří jsou dnes rozeseti ve státní
správě (nebo v politice, jako Recep Tayyip Erdoğan).
Dne 11. května 1997 v Istanbulu demonstrovalo sto tisíc lidí na podporu imam hatıpů. O dva
týdny později se konala další, neméně důležitá demonstrace, kde levice požadovala pád vlády.
Dne 21. května kasační soud obvinil Refah z aktivit neslučitelných s principem státního
sekularismu a zahájil řízení, jež vedlo nejprve k Erbakanově demisi v červnu 1997 a pak
v lednu 1998 i k úplnému zákazu strany. V listopadu 2002 k moci nastoupilo další
konzervativní uskupení, strana AKP, což dokládá spíše zmatenost voličů, unavených dvěma
lety ekonomické krize, než rozhodnutí opustit nastoupenou cestu modernizace.

Rodina, spolehlivá hodnota
Díky Atatürkovým reformám se turecký rodinný model přiblížil západnímu vzoru, muži a
ženy mají stejná práva. Přesto mají poněkud jinou úlohu. Muž z tradičního prostředí bere v
úvahu názor své ženy, pokud jde o rozhodnutí každodenního života. Nevezme ji ale s sebou
do kavárny a své dceři nedovolí, aby žila sama nebo s přítelem.
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Různé tváře turecké ženy
Podle zákona je žena rovna muži, od roku 1934 má aktivní i pasivní volební právo (to je
například o čtrnáct let dříve, než tato práva získaly Francouzky). Jedna taková žena byla
v roce 1993 dokonce jmenována předsedkyní vlády – byla to Tansu Çillerová. Pro mnoho
Turkyň to byl impuls k tomu, aby začaly veřejně uplatňovat své právo projevit se a být
vyslyšeny. Ve skutečnosti neexistuje jediná podoba turecké ženy, je jich mnohem víc. Nelze
srovnávat nezávislou právničku z Istanbulu nebo Ankary se ženou ze zapadlé osady na
jihovýchodě Anatolie, jež byla za patřičný obnos odevzdána muži v dohodnutém sňatku a
následně se stala jednou z jeho manželek. Mezi těmito dvěma extrémy si lze představit mnoho
dalších typů, dělnici česající bavlnu, uznávanou akademičku i zahalenou stoupenkyni
fundamentalistů. Během rychlého vývoje dochází v jednotlivých generacích ke změně mravů.
Všude lze pozorovat „míšení“ zastánkyň šátků a těch, které ho nenosí, a to dokonce i na
jihovýchodě země. Různá feministická hnutí vedla od osmdesátých let kampaň proti
diskriminačním paragrafům v zákoně o rodině. V roce 1990 byl například zrušen ten, který
stanovil, že ženino zaměstnání musí být schváleno jejím mužem.
Královny domácnosti
Muž vládne venku, žena doma. Tento princip stále funguje, zejména v menších anatolských
městech a na venkově. Ale i ve velkoměstech, jako je Istanbul, kde se nachází většina
vysokoškoláků, většina žen tradičně zůstává v domácnosti a stará se o rodinu. Tyto matky si
pravou emancipaci nepřejí pro sebe, přejí si ji pro své dcery. Dívky jsou pobízeny ke studiu,
aby získaly větší nezávislost a lepší postavení. Na venkově se ženy vdávají velmi mladé,
v zapadlých vesnicích na jihovýchodě země uzavírají pouze náboženský sňatek, který jim
přidělí pouze status „družky“ a nemnoho práv. Pro plnohodnotné uznání svazku turecká
ústava vyžaduje civilní obřad.
Mravní revoluce
Od roku 1995 udělala turecká společnost velký pokrok směrem k modernitě, tak jak ji
chápeme v Evropě, tzn. především emancipaci žen, uvolnění mravů, rozvoj demokracie či
prosazování individualismu.
Uvolnění televizních vln vedlo ke znásobení soukromých kanálů, což značně přispělo
k formování způsobu myšlení. Ve vysílání se veřejně diskutuje o postavení žen, bez okolků se
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probírá sexualita apod. Mládež z Istanbulu, Izmiru a Ankary si užívá volnost mravů, jež byla
ještě do roku 1998 nepředstavitelná.
Na jedné straně pokrokovost, na druhé návrat k islámu. Tyto dvě protichůdné tendence spíše
dokazují touhu nalézt rovnováhu mezi tradicí a modernitou.
Doprovodné texty k oddílu NÁBOŽENSTVÍ (str. 24-27):
Sunnitský islám (štítek: Teologie)
Ve své nejčistší podobě má islám za cíl následovat Abrahamovo poselství o monoteismu.
Opírá se o Korán (qur´an: „určen ke čtení“), slovo Boží předané Mohamedovi (569-632)
archandělem Gabrielem, a o hadísy neboli sunnu, soubor Prorokových výroků a činů. Muslim
(„ten, který je oddán Bohu“) odevzdává své tělo a duši Bohu (islâm: „odevzdání se Bohu“).
Islám je čistě monoteistické náboženství. Neexistuje zde prvotní hřích, ani lidský úpadek.
Boží ustanovení předurčuje osud každého člověka. Ďábel zde neexistuje. Každý muslim má
dva strážné anděly: jeden ho navádí k dobru, druhý ke zlu. V den Posledního soudu je Bohu
předložena kniha, ve které je zaznamenán celý život dotyčného. Po Mohamedově přímluvě
jdou ti dobří do ráje a špatní do pekla.
V islámu pekelná muka netrvají navěky a hříšníkům je vždy odpuštěno. „Lidé knihy“ (židé a
křesťané) nejsou považováni za nevěřící (ateisty nebo modloslužebníky). Mohou být spaseni,
přestože zkreslili Písmo.
Šíření islámu
Islám byl v Malé Asii nepřímo šířen prostřednictvím islámských škol, arabských obchodníků
přicházejících po Hedvábné stezce a především potulných dervišů a nakonec zde zdomácněl.
Součástí prvních tureckých mešit byly zaviye (náboženské školy). Zpočátku zde nefungovala
žádná církev, muslimové byli s Bohem v přímém spojení. Za Osmanské říše byl zaveden
systém devşirme (doslova „sběr formou odvodu“, známo také pod pojmem „daň v krvi“),
který spočíval v odvádění dětí křesťanů z celé říše a jejich poslání do speciálních škol, kde
byly daleko od svých rodin islamizovány. Po dokončení studia jim byly svěřeny posty ve
státní správě. Všichni nemuslimští obyvatelé měli povinnost odvádět státu vysoké daně, což
pochopitelně také podnítilo masivní konverzi k islámu.
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Jediný Bůh
V Byzanci se kvůli řecké polemice o dvojí Kristově podstatě (lidské a božské) rozmnožily
náboženské roztržky. V Anatolii tyto spory nakonec islámu hrají do karet, neboť víra
v jednoho Boha je srozumitelnější než učení o svaté Trojici.
Súfismus
Ze všech forem islámu se jako nejosobitější jeví súfismus, který hlásá svobodu myšlení a
výkladu. V roce 1925 byla súfijská bratrstva oficiálně zakázána, od té doby přežívala na
hranici ilegality. Mezi nejznámější řády patří Bektášíja, Nakšíbendíja a Mevlevíja. Toto učení
se nikoho nesnaží přemlouvat, aby k súfismu konvertoval. Alevitou nebo sunnitou se člověk
narodí, ale súfím se může stát kdykoliv na základě vlastního rozhodnutí úplně každý.
Reforma školství
Národní bezpečnostní rada v roce 1997 prosadila zákon prodlužující povinnou školní
docházku z pěti na osm let, aby omezila vliv soukromých islámských škol a imam hatıpů.
Následkem toho byly zrušeny nižší střední školy s odborným zaměřením (pro děti ve věku 1115 let), mj. jsou zavřeny také školy imam hatıp. Žáci měli nově studovat na všeobecných
základních školách do 15 let a až poté si vybrat specializaci na střední škole. Z tohoto důvodu
klesl počet studentů navštěvujících imam hatıpy ze 190 tisíc v roce 1998 na 65 tisíc v roce
2004. Tyto školy jsou podporovány stranou AKP, která v zájmu o jejich obnovení usiluje o
reformu školství. Tehdejší premiér Erdoğan navrhl parlamentu zákon, jenž by pravděpodobně
narazil na odpor z tábora ochránců sekularismu a prezidenta republiky.
Náboženská identita
Přestože je v Turecku pevně zakotven sekularismus, na průkazech totožnosti musí mít každý
občan uvedeno své náboženské vyznání.
Symbolika čísel
U alevitů má všechno nějaký skrytý význam, uspořádání světa se řídí šesti svatými čísly: číslo
jedna označuje Boha, číslo tři náleží trojici Bůh, Ali a Mohamed, číslo pět představuje pětici
Mohamed, Fatima (jeho dcera), Ali (jeho zeť), Hasan a Husajn (jeho vnuci). Číslo sedm
představuje lidskou tvář (ze sedmi veršů se také skládá první súra Koránu; tato číslice se
nachází i v legendě o sedmi spáčích z Efezu apod.). Číslo dvanáct odkazuje na dvanáct
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šíitských imámů (obdobně se v křesťanství vyskytuje dvanáct apoštolů). Symbolika čísla
čtyřicet vychází z počtu nebeských podstat při stvoření světa (viz také Mohamedova rozprava
se čtyřiceti svatými v Jeruzalémě nebo čtyřicet mučedníků ze Sebaste atd.).
V mešitách
Než vejdete do mešity, nezapomeňte si zout boty. Uvnitř svatostánku nemluvte nahlas a
nerušte věřící při modlení. Ve většině mešit hlídači půjčí ženám šátky, aby si zakryly vlasy.
Pokud na sobě máte kraťasy nebo minisukni, požádají vás, abyste se buď zahalili zapůjčeným
pruhem látky, nebo zůstali venku. V době modliteb jsou mešity turistům uzavřeny.

Zvyklosti
Mezi základní ctnosti patří v islámu pohostinnost, a co se týče vlídnosti k cizincům, mají
Turci velmi dobrou pověst. Jednou vám dají ochutnat sladkosti, jindy vám nabídnou čaj, jídlo
či dokonce nocleh. A pokud jste zabloudili, neváhají si zajet třeba deset kilometrů, aby vám
ukázali správnou cestu.

Náboženské svátky (štítek: Tradice)
Ramadán se v Turecku slaví různým způsobem, každodenní život ale nijak nenarušuje.
Obchody i restaurace normálně fungují, v některých podnicích vám nanejvýš odmítnou nalít
alkohol. Jakmile odbije hodina přerušující půst, ve větších městech zavládne horečnatý shon,
neboť nikdo nemyslí na nic jiného, než že se konečně zase nají. Mezi významné rodinné
oslavy v celé zemi patří Svátek sladkostí a Svátek oběti. Během těchto slavností je velmi
obtížné cestovat, protože dopravní prostředky bývají absolutně přeplněné. Také bývá zavřeno
na úřadech a ve většině obchodů.
Ramadán (Ramazan)
Během ramadánu, tedy celého jednoho měsíce, drží každý muslim od východu do západu
slunce půst (co se týče jídla, pití, kouření i sexuálních vztahů). Z této povinnosti jsou však
vyňaty těhotné ženy, malé děti a nemocní. Jakmile muezzin za soumraku ohlásí přerušení
půstu, mohou muslimové začít hodovat, poslední jídlo musí být ale podáno před svítáním.
Datum ramadánu se vypočítává na základě islámského kalendáře a mění se tedy každý rok (je
to devátý měsíc lunárního roku, tzv. hidžry). V období ramadánu se v konzervativnějších
čtvrtích vyhněte nápadné konzumaci jídla a pití.
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Svátek sladkostí (Şeker bayrami)
Po skončení ramadánu následuje třídenní svátek, během kterého se sejde celá rodina.
Společně se nají, popřejí si a podarují se cukrovinkami nebo typickými tureckými amulety pro
štěstí, které vypadají jako „modré oko“. Pro cizince se nekoná žádná pozoruhodná podívaná,
v ulicích lze pouze vidět rozradostněné davy lidí a v některých obchodech vám možná
nabídnou bonbony nebo symbolický dárek.
Svátek oběti (Kurban bayrami)
Svátek oběti je jednou z nejkrásnějších tradic v islámu. Připomíná, že dobročinnost je
povinností každého muslima. Svátek začíná deset týdnů po skončení ramadánu a trvá čtyři
dny, během kterých se vzpomíná na mrtvé a uctí se památka Abrahámovy oběti. Každá
rodina, která na to má prostředky, obětuje v první den svátku ovci nebo býka, z kterého se
pak připraví rodinná hostina. Ve skutečnosti se ale celá obětina nebo její velká část rozdá
potřebným.
Obřízka jako rodinná událost
Pro provedení obřízky (sünnet) není stanoven přesný věk, tradičně bývají chlapci obřezáni
předtím, než dosáhnou dvanácti let, většinou pak mezi čtvrtým až šestým rokem.
Chlapec se pro tuto příležitost oblékne jako princ, nebo jiná postava ztělesňující mužnost a
odříká modlitby v mešitě. Zákrok provede obřezávač v domácím prostředí za přítomnosti
všech mužských členů rodiny. Následuje oslava na počest obřezaného chlapce odpočívajícího
mezi svými blízkými, kteří ho podarují drobnými dárky.
Obřízka je nejen náboženský svátek, ale také iniciační rituál. Chlapec totiž definitivně
opouští svět žen a vstupuje do světa mužů. Dnes se obřízka čím dál častěji provádí hned po
narození a oslavy jsou odloženy na později.
Obr. (str. 23): Imám pronáší svá páteční kázání z kazatelny (minbar).

27

EKONOMIKA
Měnící se ekonomika
Turečtí vládní činitelé se chystají reformovat hospodářství, ve kterém už dlouho převládá
ekonomický protekcionizmus. Ultraliberální politika nese ovoce, přestože naráží na tichou
nespokojenost obyvatelstva, která pramení především z oslabení střední třídy, malých příjmů
a míry nejistoty na pracovním trhu. Hrubý národní produkt (HNP) ale neustále roste, i když je
stále nižší než v zemích Evropské unie – turecký HNP ročně vzroste v průměru o 6 %, v roce
2004 dosáhl 10 %. Turecko se také otevřelo zahraničnímu trhu, staví dálnice, přehrady, letiště
a mosty a chtělo by vybudovat ropovod, kterým by přivádělo černé zlato z oblasti Kaspického
moře do Ceyhanu (poblíž Adany). Případná stavba ropovodů a plynovodů by totiž státu
přinesla nesčetné výhody. V roce 2001 nicméně kvůli bankovní krizi narostl zahraniční dluh a
zvýšila se míra nezaměstnanosti (na 11 % aktivní populace). Skutečnost, že šedá ekonomika
tvoří podle odhadů 30 až 40 % HDP, mluví sama za sebe: aby lidé dokázali čelit poklesu
kupní síly, často si najdou dvě zaměstnání. V roce 1999 byl zahájen plán na potírání inflace,
ale už v roce 2001 byl ukončen na základě zásahu Mezinárodního měnového fondu (od
července 2003 do července 2004 klesla inflace o 9,57 %). Tato intervence také spustila
privatizaci, jež se dotkla v první řadě tureckých bank a sdělovacích prostředků.
Obilnice Blízkého východu
Obilí se pěstuje na více než polovině z 200 tisíc km2 obdělávané půdy, hlavně na anatolské
náhorní plošině. Turecko je sedmým největším producentem obilnin, v porovnání s Evropou
se nachází hned za Francií. V současnosti se země rozvíjí v přímořských oblastech, tam kde
vládne mírné podnebí. Soustředí se také na výnosnější zemědělská odvětví, jako je produkce
suchých plodů (tzn. fíky, lískové oříšky, pistácie a proslulé rozinky z Izmiru), pěstování ovoce
(např. pomeranče, meruňky, jablka) a také produkce cukrové řepy, čaje a bavlny. Důležitou
složkou zemědělství je také chov ovcí, země kebabu je pátým největším producentem na světě
v této oblasti.
Průmysl, energie, turizmus
Průmyslová výroba představuje 84 % z celkového vývozu. Stěžejním pilířem turecké
ekonomiky je automobilové a textilní odvětví (i přes silnou konkurenci oděvního průmyslu
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v jihovýchodní Asii). Výnosná je také produkce rukodělných výrobků, metalurgie a výroba
cementu.
Od osmdesátých let měly jednotlivé vlády v úmyslu rozvinout hydroelektrický potenciál na
východě Anatolie. Turecko bývá považováno za zásobník vody na Blízkém východě, na
řekách Eufrat a Tigris postavilo 22 přehradních nádrží, které měly zemi zajistit energetickou
nezávislost a přeměnit tuto oblast na „sýpku“ Turecka. Důležitým milníkem tohoto projektu
bylo napuštění nádrže Atatürk, která se stala pátou největší přehradou na světě. To všechno se
děje k velké nelibosti Sýrie a Iráku, které podezírají Turecko z toho, že se snaží přivlastnit si
„modré zlato“ a na základě vodohospodářské situace ovládat dění v regionu.
Turizmus a finance Turků žijících v emigraci představují pro Turecko zásadní příjem v cizí
měně. V roce 2003 navštívilo Turecko dokonce čtrnáct milionů cizinců. Svou zemi a její
kulturní dědictví začali objevovat i samotní Turci (před rokem 2000 se tuzemská turistika v
Turecku v podstatě neobjevovala). V současnosti je mezi cestovateli velmi oblíbený hlavně
jihovýchod země, zatímco střední Asie zůstává ekonomicky stále pozadu.
Honba za lepším životem
V roce 1935 mělo Turecko 16 milionů obyvatel, v roce 1970 už jich bylo 35 milionů a v roce
2004 se počet obyvatelstva zvýšil na přibližně 71 milionů. Od té doby se nárůst populace
pohybuje okolo 1,6 % za rok. Musíme si však uvědomit, že turecké obyvatelstvo je velmi
mladé (průměrný věk je 22 let). Ovšem už teď lze říct, že Turecko je jednou
z nejzalidněnějších zemí Evropy. Počet obyvatelstva se pro území velké jako Francie a Velká
Británie dohromady nezdá být zas tak vysoký, nicméně demografické rozložení je v Turecku
skutečně nerovnoměrné. Ve střední Anatolii a na jihovýchodě země proběhla mechanizace
zemědělství, chybělo dostatečné pracovní uplatnění a byla zde vysoká míra porodnosti, proto
místní obyvatelé ze znevýhodněných oblastí začali odcházet za příznivějšími podmínkami,
tedy do velkých měst na západě země a na pobřeží Středozemního moře. Nakonec se odliv na
západ zvolnil, situace na jihovýchodě se uklidnila a venkov se začíná opět zalidňovat.
Přitažlivá síla měst
Ve městech žije více než 60 % populace. Města Izmir a především Istanbul, zásadní
ekonomická centra Turecka, slouží jako útočiště. Oficiální počet obyvatel Istanbulu se od 80.
a 90. let ztrojnásobil na 16 milionů, což přineslo nevyhnutelné problémy s bydlením.
V Adaně, nacházející se nedaleko východních regionů, ve kterých dlouhodobě vládne
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nezaměstnanost, je situace ještě znepokojivější. Takřka ze dne na den zde byly na městských
pozemcích na černo postaveny chudinské betonové čtvrti zvané gecekondu. Toto čtvrté
největší město Turecka je těmito slumy obklopeno a dál se rozrůstá závratnou rychlostí o 6 %
rozlohy ročně.
Ti z Německa
S nadějí na společenský vzestup se někteří Turci rozhodli odejít do ciziny. Odešli v roce 1960
a dnes jich je v Evropě více než tři miliony (z toho dva miliony jsou v Německu). Když
přijedou na dovolenou do Turecka, říká se jim almanlı (ti z Německa). A vůbec nezáleží na
tom, že velkým autem symbolizujícím úspěch přijeli třeba z Belgie, z Nizozemí, z Francie
nebo z některé ze zemí v Zálivu. V případě vstupu Turecka do EU by hlavní nevýhodou pro
Evropu byla zcela jistě imigrace – podle odborníků by se mohlo jednat až o 15 milionů Turků,
kteří by se rádi usadili v evropských státech.
Doprovodné texty k oddílu EKONOMIKA (str. 31-32):
Kolébka zemědělství
Kolébkou zemědělství se stává jihovýchod Turecka v období zhruba před jedenácti tisíci lety.
V Evropě se půda začala obdělávat až o tři tisíce let později. Na „úrodném půlměsíci“, jak se
také někdy říká oblasti Blízkého východu, byli lovci a sběrači postupně nahrazeni prvními
rolníky, pěstujícími obilí a luštěniny. V roce 1997 provedli evropští biologové analýzu
genetického otisku 250 rostlin příbuzných divoké pšenici a odhalili, že původní odrůda
dnešní pšenice rostla na svazích hor Karacadağ jižně od Diyarbakıru. Pro archeology to
nicméně nebylo žádné překvapení, v tomto regionu byla už dávno nalezena semena
vyšlechtěné pšenice, stará minimálně 9 tisíc let.
Země se zatřásla (štítek: Katastrofa)
Zemětřesení, ke kterým nečekaně došlo 17. srpna a 12. listopadu 1999 v Marmarském moři,
skončila nezanedbatelnými materiálními škodami a ztrátami na životech (podle oficiálních
zdrojů se jednalo o 18 tisíc mrtvých v srpnu a o tisíc obětí v listopadu). Některá turecká
sdružení ale ničivý dopad této tragédie zpochybňují. Zemětřesení mimo jiné zasáhlo také záliv
u města Izmit, což je průmyslová zóna, kde se soustřeďuje 45 % turecké výroby (např. těžký
průmysl, oděvní průmysl, chemický průmysl, výroba automobilů a ropné rafinerie). Turecko
se z 91 % celkové rozlohy nachází v seismicky aktivních oblastech, je tedy obzvlášť
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v ohrožení. Přesto dosud nebylo přijato žádné významnější opatření, aby se těmto katastrofám
dalo předcházet. V epicentru zemětřesení na Severoanatolském zlomu by se jednou mohl také
ocitnout dokonce i Istanbul, o který se opírá turecká ekonomika.
Obr. (str. 29): Istanbulské mosty klenoucí se nad Bosporem usnadňují dopravu mezi
evropskou a asijskou částí města.
Obr. (str. 30): Na anatolské náhorní plošině se rozprostírá travnatá step. Pšenice a jiné
obilniny dokážou odolat i nepříznivým klimatickým podmínkám.
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1 Překladatelská analýza originálu
V této části jsem se rozhodla čerpat z modelu Christiane Nordové2, podle kterého nejprve
stanovím vnětextové a vnitrotextové faktory a zjistím tak komunikační funkci výchozího
textu. Na základě vnětextových faktorů pak určím dominantní funkce v textu podle
Jakobsona3. V komentáři budu uvádět příklady z výchozího textu (O: číslo stránky) a
z překladu (P: číslo stránky).

1.1 Vnětextové faktory
1.1.1 Autor
Autorkou výchozího textu je Astrid Lorberová, francouzská cestovatelka a odbornice na
Blízký východ. Můžeme se o ní dočíst pouze na pár internetových stránkách věnujících se
cestování a knižním publikacím4. Podle nich také vystudovala humanitní studia se zaměřením
na média. Tyto údaje musíme nicméně s ohledem na nedostatek ověřených zdrojů brát
s rezervou, bohužel ani v samotném turistickém průvodci o ní žádná informace uvedena není.
Na základě dlouholetých zkušeností ze svých cest začala psát pro nakladatelství Hachette
turistické průvodce o Turecku a Íránu. Zde je nutné zdůraznit, že autorka má podle všeho
k těmto zemím velmi blízký vztah, v textu se tedy mohou objevit tendence k subjektivizaci
faktů. V tomto literárním útvaru to však není příliš závažné vzhledem k jeho účelu, který
zmíníme v následujícím oddílu.

1.1.2 Autorský záměr
Výchozí text je součástí turistického průvodce, záměrem autora je tedy podat informace tak,
aby byly pro adresáta srozumitelné a aby v něm vzbudily chuť po dalším poznávání dané
2

NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model
for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi. 1991. s. 35-140.
3

JAKOBSON, Roman. Lingvistika a poetika. In Poetická funkce. Jinočany: H & H. 1995. s. 73-85.

4

viz zde URL: <http://www.intermedes.com/voyages/conferenciers/astrid-lorber> [citováno 16. května 2015]
URL: <http://www.babelio.com/auteur/Astrid-Lorber/67130> [citováno 16. května 2015]
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země. V našem případě se jedná o úvodní část průvodce, autorka se zde tedy snaží shrnout co
nejvíce všeobecných informací o dějinách, náboženství, politické a ekonomické situaci
v zemi. Dalo by se říct, že tato publikace je určena spíše náročnějšímu adresátovi, neboť
některé části jsou překvapivě detailní (například politický vývoj země, střídání jednotlivých
politických stran u moci viz pododdíl L´impossible cohabitation apod.). Na druhou stranu i
pro běžného příjemce může být příjemné zjištění, že průvodce obsahuje pasáže téměř
encyklopedického charakteru. Přestože tyto části při čtení třeba přeskočí, alespoň nezíská
pocit, že byl o něco ochuzen.
Jak již bylo zmíněno výše, autorka do textu implicitně promítá svůj kladný vztah k zemi. Tato
skutečnost je ovšem naprosto v souladu se záměrem přesvědčit adresáta o tom, že by se měl o
danou zemi zajímat.

1.1.3 Adresát
Adresátem je každý člověk, který se o Turecko nějakým způsobem zajímá, např. se ho chystá
navštívit, nebo se v něm právě nachází. Během procesu překládání je ale nutné zohlednit, že
výchozí text cílí primárně na francouzského adresáta. Z tohoto důvodu se v textu objevují
místa, kde se autorka snaží adresátovi přiblížit konkrétní jevy porovnáním s Francií (např.
„[…] est l’extrême variété des types physiques, une diversité comparable à celle de la
France.“ (O: 13)). V originálu se také nacházejí pasáže komentující turecko-francouzské
vztahy (např. „En 2001, la France a officiellement reconnu le génocide arménien de 1915.“
(O: 13)). Více o tomto překladatelském problému pojednám dále. Překladatel musí vzít také
v úvahu, že český adresát může mít jiné presupozice a odlišný stupeň znalostí než
francouzský příjemce. Dá se ovšem předpokládat, že v těchto dvou evropských zemích
nebudou rozdíly ve znalosti Turecka a v jeho vnímání nijak propastné.

1.1.4 Médium
Výchozí text je součástí turistického průvodce „Turquie de l´ouest et mer Noire“, který byl
vydán ve francouzském nakladatelství Hachette. Toto nakladatelství má už téměř
dvousetletou historii a zaujímá přední místo na francouzském knižním trhu.
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V sekci věnující se publikacím o cestování už řadu let vychází specializované edice
turistických průvodců, např. edice Guides Bleus Évasion, do které spadá i tento průvodce o
Turecku. Lze přepokládat, že všechny publikace vydávané pod hlavičkou nějaké knižní řady
mají předem stanovenou formu. Pro adresáta majícího předchozí zkušenost s daným
nakladatelstvím to má například tu výhodu, že se v turistickém průvodci lépe orientuje. Pro
autora a případně pro překladatele může být forma svazující z toho důvodu, že má přesně
vymezen prostor, který musí zaplnit stanovenými tématy.
Z technického hlediska se jedná o velmi praktický formát, průvodce je určen na cesty a ne do
knihovny adresáta, proto jsou velmi užitečné menší rozměry a měkká vazba, vhodná pro časté
listování. Snadné orientaci v průvodci napomáhá natištění štítků označujících jednotlivé
oddíly do záhlaví každé dvojstrany.

1.1.5 Místo
Jak jsem již uvedla výše, kniha byla vydána ve Francii a je určena především francouzskému
adresátovi, popř. příjemci z frankofonní země. Faktor místa je nicméně v daném případě
komplikovanější, neboť se zde nevyskytuje pouze kultura vysílacího a přijímacího prostředí,
ale i třetí kultura – kultura turecká, o které publikace pojednává. Při překladu se tedy střetávají
tři kulturní prostředí. U českých turistických průvodců jde o zcela běžný fenomén, poněvadž
jsou do češtiny často překládány přes angličtinu.

1.1.6 Čas
Faktor času je v tomto případě velmi významný, časový odstup mezi vydáním a překladem
publikace je totiž značný a přináší s sebou mnoho překladatelských problémů. Turistický
průvodce byl ve Francii vydán v roce 2004. Dnes, o jedenáct let později, je například
ekonomická a politická situace naprosto jiná než tehdy. Problematické jsou také případy
časové deixe (např. „Ces dernières années, le gouvernement turc a assoupli sa politique
d’assimilation […]“ (O: 15)). Tomuto tématu se budu podrobněji věnovat dále.
Co se týče jazykové stránky, časový odstup neměl na text takřka žádný vliv, jazyk působí
stále aktuálně.
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1.1.7 Funkce textu
Podle Romana Jakobsona existuje šest jazykových funkcí: referenční funkce je orientována na
kontext; expresívní funkce se zaměřuje na mluvčího a na jeho postoj; konativní funkce se
orientuje na adresáta, fatická funkce na kontakt, metajazyková na kód, poetická na sdělení
jako takové. V tomto textu výrazně převažuje funkce referenční, neboť hlavním cílem
turistického průvodce je zprostředkovat adresátovi informace o dané zemi. V menším rozsahu
se zde uplatňuje také konativní funkce, neboť autorka se implicitně snaží zapůsobit na
příjemce, aby začal uvažovat o návštěvě Turecka, popř. aby k němu zaujal kladný postoj
(např. „Ici, on vous offrira des douceurs, là, on n’hésitera pas à faire un détour de 10 km en
voiture pour vous montrer le chemin si vous êtes égaré […]“ (O: 26)). Čechová (1997, s. 201)
zmiňuje persvazivní funkci, která je určitou měrou přítomna ve všech komunikátech – ačkoliv
se v tomto případě jedná spíše o doprovodný efekt předání informací adresátovi, pro turistické
průvodce je tato funkce přesto typická. Kromě této snahy se v textu objevují konkrétní rady,
jak se v Turecku chovat, kde autorka adresáta přímo oslovuje (např. „Pendant la période de
jeûne, évitez de boire ou de manger ostensiblement dans les rues des cartiers dits
traditionalistes.“ (O: 27)).

1.2 Vnitrotextové faktory
1.2.1 Téma a obsah
Část vybraná k překladu se skládá z úvodních oddílů turistického průvodce. Předkládá tedy
adresátovi vybrané informace z tureckých dějin a společnosti, politiky, náboženství a
ekonomiky. Jedná se tedy o polytematický text.
První oddíl – pod hlavičkou Société (Společnost) – se věnuje stručnému nastínění dějin,
demografii, menšinám, mezinárodním vztahům, integraci do Evropy a lidským právům. Ve
druhém oddílu se štítkem Politique (Politika) se čtenář dozví o tématech spojených s vývojem
a současným stavem vnitropolitické situace, velmi detailně je popsán boj mezi politickými
stranami, je zmíněna korupce a vliv turecké armády. Třetí oddíl, označený jako Réligion
(Náboženství), seznamuje čtenáře s různými formami islámu v Turecku, s islámem v turecké
politice, s reformou školství dotýkající se náboženských škol a s postavením žen v rodině a ve
společnosti. Je zde uveden souhrn nejvýznamnějších tureckých svátků a v souvislosti s tím
také drobné rady turistovi, jak se chovat za určitých situací. Ve čtvrtém oddílu se štítkem
36

Économie (Ekonomika) je hlavním tématem ekonomická situace Turecka, čtenář se dozví o
tureckém průmyslu, zemědělství, energetice, popř. dalších ekonomických sektorech. Dalšími
tématy jsou vnitřní migrace obyvatelstva a dopad přírodních katastrof.
Témata v jednotlivých oddílech jsou částečně doplněna obrazovým materiálem, jehož funkce
je někdy spíše podružná, spočívající v oživení textu fotografií, někdy ovšem přináší čtenáři
novou informaci (např. C´est de la chaire (minbar) que l´imam pronoce ses sermons du
vendredi (O: 23)).

1.2.2 Presupozice adresáta
Autorka se snaží podat čtivým způsobem informace o zemi, kterou adresát pravděpodobně
zatím příliš nezná. Ačkoliv se v textu mluví například o různých historických událostech, od
příjemce se nevyžaduje hlubší znalost souvislostí. Reálie jsou vysvětleny buď přímo
v hlavním textu, nebo v textech vedlejších. Domnívám se, že rozdíly mezi presupozicemi
francouzského a českého adresáta budou minimální. Ve výchozím textu se samozřejmě
nachází pár míst, které bude pro českého čtenáře nutné upravit (např. pododdíl Pour ou contre
l´adhésion (O: 16), který začíná popisem situace na francouzské politické scéně a zmiňuje
francouzského politika Alaina Juppého).

1.2.3 Výstavba textu
Z hlediska slohotvorných postupů je nejvíce zastoupen výkladový slohový postup, který
směřuje

k zachycení

vnitřních

souvislostí

sdělovaných

faktů.

K zachycení

těchto

komplikovaných vztahů využívá poměrně složitější větnou stavbu (Čechová, 1997, s. 67).
Výkladový slohový postup je charakteristický pro texty v odborném stylu, v případě
analyzovaného textu se konkrétně jedná o styl populárně naučný. Jak píše Čechová (1997,
s. 162), pro tento styl je typické omezení terminologie na nezbytnou míru, větší šíře vyjádření
a doplňování textu vedlejšími informace, například zapojením vyprávění do textu (např.
odstavec „Une minute pour la vérité“ (O: 21), kde je příjemce pomocí dynamizujícího
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přítomného času vtažen přímo do děje)). Podle Čechové může být v tomto žánru vyjadřování
hovorovější5.
Autorka pracuje se slovesnými časy, střídavě používá minulý, přítomný a budoucí čas
v závislosti na tom, zda podává historický výklad, nebo popisuje současnou situaci a případný
vývoj v Turecku.
Vzhledem k výše zmíněné polytematičnosti je text bohatě členěn v horizontální linii.6
Vybraná část je rozdělena do čtyř hlavních oddílů, tematicky označených v záhlaví. Tato
témata jsou dále členěna do pododdílů, věnujících se konkrétní problematice. Tyto pododdíly
jsou dále sestaveny z kratších úseků, které jsou uvozeny podtrženým nadpisem.
Kromě tohoto třístupňového horizontálního členění je text členěn i vertikálně. Vyskytuje se
zde poměrně hodně doprovodných textů buď ve formě petitových pasáží ve spodní části stran,
nebo v rámečcích s konkrétním štítkem. V rámci celého textu lze narazit na pojmy vyvedené
tučným písmem, které podobně jako četné nadpisy a různě odlišené mezititulky usnadňují
čtenáři orientaci v knize. Podobným usnadňujícím prostředkem jsou odkazy obracející se
dovnitř samotného textu, v originálu autorka často pomocí závorek v kurzivě odkazuje na jiné
stránky publikace a doprovodné texty. Kurzivou jsou rovněž vyznačeny popisky k obrazové
příloze.7

1.2.4 Lexikum
Jedná se o populárně naučný text, mísí se v něm tedy prvky odborného stylu s užitím
hovorovějších výrazů (např. „Il se nourrit d´anchois et se conduit d´une manière
farfelue.“ (O: 14)), výrazů s přeneseným významem (např. „L´État montré du doigt“ (O: 21))
nebo obrazných vyjádření (např. „Le bras de fer avec l´armée […] ne faisait que
commencer.“ (O: 25) nebo „La Turquie est loin d´être considerée comme un eldorado […].“
(O: 14)). Příklady odborných termínů z jednotlivých sémantických polí uvádím níže:

5

Z tohoto důvodu jsem pro překlad výrazu „un short“ (O: 26) zvolila hovorové slovo „kraťasy“ (P: 26).
Domnívám se, že pro potřeby turistického průvodce se jedná o adekvátní překlad.
6

ČECHOVÁ a kol., 1997, s. 152

7

tamtéž, s. 153
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 právo: le droit de l´homme, la liberté d´expression, le code pénal, la réforme, la
laïcité,,...
 politika: la Chambre des députés, les législatives, le premier ministre, le système
carcéral, le parti conservateur,…
 mezinárodní vztahy: l’immigration, le traité de Lausanne, la diaspora, l’intégrité
territoriale, l’adhésion,…
 ekonomika: le taux de chômage, l’économie parallèle, le PIB, la pouvoir d’achat,
l’inflation,…
o průmysl: l’éxportation, la sidérurgie, la cimenterie,…
o energetika: le potentiel hydroélectrique, l’indépendance énergétique,…
o zemědělství: la terre cultivée, la production céréalière, la mécanisation, le
producteur d’ovin, la semence,…
o stavebnictví: le parpaing, le pipe-line, l’oléoduc, le barrage,…
 geografie: la faille nord-anatolienne, la région littorale, le climat témpéré, la pente, la
chaîne du Taurus,…
 náboženství: l’islam sunnite, le Prophète, le monothéisme, les Écritures, le Jour du
Jugement dernier,…

1.2.5 Syntax
Francouzská syntax se liší od české častějším používáním některých interpunkčních
znamének (dvojteček a středníků) a využíváním polovětných a přístavkových konstrukcí.
V textu se tedy vyskytují spíše delší souvětí a hromadění reálií, což také odpovídá autorskému
záměru podat co nejvíce informací na malém prostoru. Příkladem by mohlo být souvětí:
„L’époque ottomane eut recours au système des devşirme (ramassage), consistant à recruter
des enfants au sein des familles chrétiennes de l’Empire, puis à les islamiser dans des écoles
spéciales avant de leur confier des postes dans l’administration.“ (O: 25)
Z povahy textu vychází časté užití výčtů (v ukázce lze mj. ve velkém množství pozorovat
výše zmíněná interpunkční znaménka a také používání parenteze):
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„Le un : Dieu. Le trois : Dieu, Ali et Mahomet. Le cinq : Mahomet, Fatima (sa fille), Ali (son
gendre), Hassan et Hussein (ses petits-fils). Le sept : le visage humain (la première sourate
du Coran comporte sept versets ; les sept dormants d’Èphése...). [...]“ (O: 26)

1.2.6 Suprasegmentální prvky
Jak jsem již zmínila v předchozích oddílech, výchozí text je doplněn fotografiemi s popisky,
dále je členěn na hlavní text a doprovodné texty, které jsou od něj vizuálně odděleny. Pro
lepší přehlednost se tyto vedlejší informace nacházejí buď v barevných rámečcích, které jsou
označeny štítkem s klíčovým slovem, nebo v dolní části stránek pod tečkovanou čarou.
Jednotlivé informační úseky jsou vždy zakončeny černým puntíkem – podobným způsobem
jsou běžně značeny publicistické texty (např. články v novinách), se kterými má
pravděpodobně každý zkušenost, proto je tento neverbální prvek velmi funkční. Čtenář se
může také lépe orientovat podle graficky odlišených nadpisů (různá velikost, podtržení),
tučného písma či kurzivy v textu. Na některých místech autorka použila uvozovky, často
používá závorky s doplněním informace.

1.2.7 Intertextovost
Ve výchozím textu se intertextovost příliš neobjevuje, nicméně pro úplnost zmíním
výjimečný případ, kdy jsou v textu použity verše básníka Ziyi Gőkalpa: „Minarety jsou naše
bajonety, kopule naše přilby, mešity jsou naše kasárna, věřící naši vojáci!“ (P: 18).

1.2.8 Metoda překladu
Při překladu výchozího textu jsem byla konfrontována s problematikou volnosti a věrnosti
překladu, jak ji definuje Jiří Levý (Umění překladu, 1963, s. 52). V rámci věrnosti jsem se
snažila o reprodukci všech informací a o zachování stylu výchozího textu a slohových
postupů (v tomto případě se jedná především o výkladový postup). Volnější překlad jsem
zvolila v následujících situacích:
a) Pokud jsem ze své pozice turkoložky uznala za vhodné přiblížit nebo vysvětlit
českému adresátovi některé reálie, např.:
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„[…] le démantèlement du Hizbullah (Parti de Dieu) […] cautionée un temps par les
services de sécurités turcs.“ (O: 15)
„[…] státní bezpečnostní složky zlikvidovaly turecký Hizballáh (Stranu Boží) […].“
(P: 9, 10).8

„L’époque ottomane eut recours au système des devşirme (ramassage), consistant à
recruter des enfants au sein des familles chrétiennes de l’Empire, puis à les islamiser
dans des écoles spéciales avant de leur confier des postes dans l’administration.“
(O: 25)
„Za Osmanské říše byl zaveden systém devşirme (doslova „sběr formou odvodu“,
známo také pod pojmem „daň v krvi“), který spočíval v odvádění dětí křesťanů z celé
říše a jejich poslání do speciálních škol, kde byly daleko od svých rodin
islamizovány.“ (P: 24)

b) V případě, že by přenesení syntaktické stavby do cílového jazyka bylo stylisticky
neúnosné – např.:
„Ici, on vous offrira des douceurs, là, on n’hésitera pas à faire un détour de 10 km en
voiture pour vous montrer le chemin si vous vous êtes égaré, là, encore, on vous
offrira un verre de thé, un repas, parfois même le gîte.“ (O: 26)
„Jednou vám dají ochutnat sladkosti, jindy vám nabídnou čaj, jídlo či dokonce nocleh.
A pokud jste zabloudili, neváhají si zajet třeba deset kilometrů, aby vám ukázali
správnou cestu.“ (P: 25)
Dá se tedy říct, že jsem se snažila spíše o překlad věrnější. K volnému překladu jsem se
uchýlila pouze v případě, kdy by přílišná věrnost zkreslila příjemci správné porozumění a
poškodila konečnou podobu překladu.

8

V tomto konkrétním případě by mohlo dojít k záměně tohoto kurdského sunnitského hnutí s libanonskou
šíitskou organizací Hizballáh.
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Brala jsem také v úvahu funkční ekvivalenci podle Antona Popoviče (Originál-Preklad, 1983,
s. 189), tedy různorodost prvků jazyka originálu a jazyka překladu. Ján Vilikovský (Překlad
jako tvorba, 2002, s. 21) pak zdůrazňuje, že úkolem překladu není reprodukovat jednotlivé
jazykové prostředky, ale s ohledem na celek přenést funkci výchozího textu do textu cílového.
Veškeré termíny jsem si ověřovala v sekundární turkologické literatuře (viz Bibliografie),
jazykové problémy jsem řešila pomocí výkladových a překladových slovníků v knižní i
internetové podobě. Využila jsem také Internetovou jazykovou příručku 9 a modul KonText v
Českém národním korpusu10. Některé skutečnosti jsem konzultovala s francouzskými a
tureckými rodilými mluvčími.

9

URL: < http://prirucka.ujc.cas.cz/> [citováno 16. května 2015]

10

URL: < https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=omezeni/syn2010/> [citováno 16. května 2015]
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2 Překladatelské problémy
Levý (1963, s. 25) chápe překlad jako třífázový proces, spočívající v pochopení předlohy,
interpretace předlohy a přestylizování předlohy – postupovala jsem tedy podle tohoto
schématu, nejprve jsem text analyzovala a případné nejasnosti ověřila u odborníků. V tomto
oddílu se budu věnovat překladatelským problémům, na které jsem během těchto tří fází
narazila.

2.1 Čas
Jako největší problém výchozího textu se ukázala jeho zastaralost. Turistické průvodce jsou
určeny k bezprostřednímu použití a nemají trvalou platnost. Musí být často aktualizovány či
dokonce hlouběji přepracovány vzhledem k tomu, že uvádí proměnlivé informace ze
společenské, ekonomické a politické situace. Tento konkrétní průvodce byl vydán v roce
2004, proto jsem čelila dilematu, jak se k textu starému jedenáct let postavit. Téměř v každém
oddílu výchozího textu jsem narazila na neaktuální informace, týkající se většinou turecké
politiky či ekonomiky. Poněvadž se jedná o velké množství informací, rozhodla jsem se do
výchozího textu nezasahovat, abych se od přestylizování předlohy nechtěně neposunula
k vytváření nového textu. V případě knižního vydání tohoto překladu by bylo nutné domluvit
se na případných změnách se zadavatelem.
Problematiku času ve výchozím textu bych rozdělila do více kategorií:
a) zastaralost číselných údajů
b) změna reálií
c) absence informace o současném vývoji.
Zastaralé číselné údaje jsou uvedeny v oddílu Společnost, v části Menšiny na ústupu. Zde by
bylo nutné dohledat aktuální demografický stav v zemi a celou tuto část důkladně
přepracovat. V rámci ověřování informací jsem se pokusila dohledat současná čísla, ale
narazila jsem na fakt, že Turecko nevede vyjma počtu Kurdů žádné záznamy o počtech
příslušníků jednotlivých menšin. Podle údajů na webových stránkách Tureckého statistického
úřadu proběhlo poslední sčítání obyvatelstva v roce 2000, ale ani v tomto případě nebyly
zjišťovány stavy minorit. Existují různé odhady zahraničních institucí, ale ty se od sebe
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značně liší, proto je nelze považovat za vypovídající.11 Zajímavou otázkou by tedy bylo,
odkud tyto údaje ohledně demografické situace v Turecku čerpala samotná autorka. Pokud by
měl být překlad aktualizován, bylo by pravděpodobně nutné kontaktovat nakladatelství
Hachette, popř. Astrid Lorberovou, a tento původní zdroj zjistit. V této části by bylo také
kromě uvedených menšin nezbytné zmínit syrské uprchlíky, jejichž počet v Turecku je
vzhledem k aktuální situaci na Blízkém východě nezanedbatelný. Další zastaralé číselné údaje
se týkají např. průměrného měsíčního platu, údajů ohledně turecké diaspory, ročního přírůstku
obyvatelstva a ekonomických údajů (HNP, HDP).
Problematickým bodem byla také změna reálií, v první řadě reálií politických. Průvodce
pochází z doby, kdy byl Recep Tayyip Erdoğan čerstvě ve funkci předsedy vlády.
V aktualizovaném překladu určenému k vydání by bylo vhodné doplnit, že v tomto úřadu
setrval až do roku 2014, kdy byl zvolen prezidentem (např. v části Konzervativci u moci
(P: 17)). Také by bylo potřeba upravit pasáže věnující se reformám, které Erdoğan zamýšlel
prosadit (např. v části Reforma školství (P: 24) nebo v části Bouřlivé politické dění (P: 15) –
údaje ohledně prezidentského mandátu dnes už neplatí: prezident je volen na pět let atd.).
Kromě politických změn bych měla zmínit i další významné fakty, např. informaci o stavbě
ropovodů a plynovodů (část Měnící se ekonomika (P: 27)) – v tomto konkrétním případě se
pravděpodobně jedná o ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, který funguje od roku 2006 a
nepochybně už Turecku nesčetné výhody přináší. Situace se změnila také v souvislosti
s evropskou politikou (viz část Pro vstup nebo proti vstupu (P: 14)). Nad otázkou, zda je
Evropa připojení Turecka stále nakloněna, by se dalo polemizovat.
Příjemci by v přeloženém průvodci pravděpodobně také chyběla informace o vývoji událostí a
současné situaci v regionu, která je pro turistu důležitá z bezpečnostního hlediska. Ve
výchozím textu se vyskytlo hodnocení situace v jihovýchodní Anatolii (v závěru části Práva
menšin (P: 10)), což dnes už samozřejmě neplatí. V sousedních státech probíhají krvavé boje
s Islámským státem a přes turecké hranice nepřetržitě proudí uprchlíci a nelegální imigranti.
Vývoj se změnil také v souvislosti s kurdskou menšinou (viz Kurdský problém (P: 9), na
tomto místě by mohla být doplněna informace o dalším kladném vývoji.

11

Například na některých internetových stránkách arménské diaspory je uvedeno, že v Turecku žijí v současnosti
dokonce dva miliony Arménů. Ve výchozím textu autorka uvádí 45 000 Arménů. Jakkoliv se jedná o text
zastaralý, takový nárůst je za jedenáct let nepravděpodobný.
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Jak jsem již zmínila výše, vzhledem k četnosti neaktuálních údajů, jsem se do textu rozhodla
příliš nezasahovat. Výjimkou byly případy, kdy se nejednalo o zásadní změnu údaje, ale
pouze o drobnou úpravu, která text nedeformovala. Na některých místech jsem například
převedla informaci do minulého času (např. „Turecký televizní kanál TRT vysílal od roku
2004 každý den jedno vysílání v jazyce některé menšiny […]“ (P: 10)) nebo jsem explicitovala
daný časový údaj (např. „Od devadesátých let turecká vláda zmírňovala asimilační politiku
[…]“(P: 10)).

2.2 Místo
Už při překladatelské analýze bylo očividné, že se do textu o Turecku promítá i jiná kultura.
Výchozí text je napsán francouzskou autorkou a je primárně určen francouzskému příjemci.
Překlad je tedy samozřejmě nutné upravit pro potřeby českého adresáta. Konkrétně se jednalo
o pět míst, ke každému jsem přistupovala individuálně. V některých případech bylo možné
informaci vynechat, aniž by byl příjemce poškozen (např. úvodní věta směřována na
francouzského příjemce v části Pro vstup nebo proti vstupu (O: 16) – pro českého příjemce by
informace z francouzské politiky neměla význam). Jinde jsem musela pasáž přepracovat a
doplnit informaci z českého prostředí, aby bylo dosaženo autorského záměru podat příjemci
srozumitelnou informaci – např.:
„En 2001, la France a oficiellement reconnu le génocide arménien de 1915.“ (O: 13)
„V roce 1915 došlo k masakrům na arménském obyvatelstvu, což část světa (především
západní Evropa v čele s Francií) oficiálně uznala za genocidu, Česká republika nicméně
zatím toto stanovisko nezaujala.“ (P: 13)
Někde jsem francouzský prvek v překladu s mírnou úpravou ponechala, například v části
Různé tváře turecké ženy (P: 22), kde porovnání s Francií – všeobecně známou jako kolébka
lidských práv a svobod – působí na českého čtenáře podobně jako na toho francouzského:
„Elle est, dans les textes, l’égale de l’homme et jouit du droit de vote et d’éligibilité depuis
1934 (quatorze ans avant les femmes françaises).“ (O: 28)
„Podle zákona je žena rovna muži, od roku 1934 má aktivní i pasivní volební právo (to je
například o čtrnáct let dříve, než tato práva získaly Francouzky).“ (P: 22)
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2.3 Chyby ve výchozím textu
V originálu jsem narazila na pár překlepů, věcných chyb a nepřesností. Překlepy se objevily
v následujících případech:
„L´armée vieillait au grain!“ (O: 25): – správně: veillait
„[…] au système des devişme (ramassage) […]“ (O:25) – správným termínem je devşirme.
Z věcných chyb je nutné upozornit na špatně uvedený rok vstupu Turecka do Rady Evropy
(O: 12). Tato instituce vznikla až v roce 1949 – a ve stejném roce do ní vstoupilo Turecko.
Možná se v tomto případě také jedná o překlep, nicméně jedná se o poměrně významnou
chybu. V překladu jsem tedy údaj opravila.
Z hlediska nepřesností lze uvést příklad ze strany 30 originálu, kdy autorka zmiňuje „les
fameux raisins secs de Smyrne“. Smyrna skutečně existuje, ale pouze jako řecké označení pro
turecké město Izmir. V této oblasti nejsem odborníkem, připouštím tedy možnost, že pro
francouzského příjemce jde o známý pojem. V českém překladu jsem ale zvolila aktuální
název města, poněvadž se mi zdá pro českého adresáta (a především pro mladší generace)
méně matoucí a případně lépe dohledatelný (např. na mapě Turecka).
Jinak jsem žádné chyby zásadního charakteru ve výchozím textu neobjevila.

2.4 Lexikální problémy
Jelikož se jedná o polytematický populárně naučný text, je nutné počítat s termíny z mnoha
oblastí. V některých případech bylo možné termíny přeložit do češtiny a v textu ponechat
(např. termín la laïcité (O: 23) odpovídá českému termínu sekularismus12). Vyskytly se ale
také situace, kdy jsem použití termínu v češtině vyhodnotila jako násilné, ztěžující adresátovi
porozumění. Proto jsem se rozhodla tato místa přeložit srozumitelnějším opisem, např.:
„[…] la quasi-totalité des habitants de l’Asie Mineure étant issus d’un vaste processus
d’acculturation.“ (O: 15)
„[…] téměř všichni obyvatelé Malé Asie totiž vzešli z prostředí, kde probíhá rozsáhlý proces
přizpůsobování se většinové kultuře.“ (P: 11)
12

URL: < http://www.cnrtl.fr/definition/laicit%C3%A9> [citováno 16. května 2015].
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Podobnou strategii jsem zaujala i v části věnující se reformě tureckého školství, kde se ve
výchozím textu objevil termín le collège (O: 26). České vzdělávání je ovšem strukturováno
jinak, než to francouzské (respektive turecké), proto bylo nutné termín zasadit do českého
kontextu a příjemci ho dovysvětlit:
„Cette mésure s´est soldée par la fermeture des collèges d’enseignement technique ou
spécifique.“ (O: 26)
„Následkem toho byly zrušeny nižší střední školy s odborným zaměřením (pro děti ve věku
11-15 let), […].“ (P: 25)

V textu se vyskytly také specifické termíny z kulturního a náboženského kontextu, ke kterým
jsem při překladu přistupovala individuálně s ohledem na českého adresáta, např.:
le génocide (O: 13)

................... masakry (P: 14)

les alevis (O: 24)

................... alevité (P: 21)13

l´antique réligion des Mèdes (O: 24)

................... mazdaismus (P: 21)14

séjour de Mahomet chez les Quarante (O: 26)

...................

Mohamedova

rozprava

se čtyřiceti svatými v Jeruzalémě (P: 26)
neuvième mois lunaire de l’année hégirienne (O: 27)

...................

devátý

měsíc

lunárního roku, tzv. hidžry (P: 26)

Ohledně obrazných vyjádření a přenesených významů se nevyskytly významnější
komplikace, neboť si v těchto případech francouzština čeština víceméně odpovídaly, např.
le bouc émissaire (O: 21)

................... obětní beránek (P: 10)

les mosqueés poussent comme des champignons (O: 23)

................... mešity rostou
jako houby po dešti (P: 13)

13

V překladu explicitováni v kontrastu s alevíjci.

14

V překladu termín explicitován jako „předchůdce zoroastrismus“, který je možná českému příjemci známější.
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2.5 Propria
Ve výchozím textu se objevily názvy některých státních útvarů, politických stran, institucí
a mezinárodních smluv. Všechny názvy jsem se pokusila ověřit v odborné literatuře a
s pomocí internetu, nicméně v některých případech nebylo možné dohledat český překlad,
protože zatím neexistuje (to se týká především tureckých institucí). Tato místa jsem tedy
přeložila sama s ohledem na český kontext a českého příjemce, např.:
le Conseil de l´enseignement (O: 18)

................... Rada pro vzdělávání (P: 13)

la Haute Autorité de l´audiovisuel (O: 18) ..................

Vysoký

úřad

pro

televizní

a rozhlasové vysílání (P: 13)

Ženská příjmení jsem vzhledem k současné konvenci přechylovala, zabránila jsem tak navíc
špatnému porozumění čtenáře, který by se v konfrontaci s jemu naprosto cizím tureckým
jménem mohl na některých místech domnívat, že se jedná o muže, např.:
chef de file du parti de Tansu Çiller (O: 21) ..................

šéf strany Tansu Çillerové (P: 16)

Geografických názvů se v textu příliš neobjevilo. Pokud jsem však přesto na takovou reálii
narazila, ověřila jsem si její překlad jako u předchozích překladatelských problémů, např.:
la faille nord-anatolienne (O: 31)

...................

Severoanatolský zlom (P:30)

2.6 Typografie
Mezi hlavní grafické prostředky patří ve výchozím textu různá velikost písma. Tímto tématem
se zabývám výše v části věnující se horizontálnímu členění textu. Doplňující informace se
nacházejí v petitových pasážích, vyvedeny bezpatkovým písmem (stejně jako texty
v rámečcích). V překladu jsem zvolila jednotnou velikost písma pro hlavní i vedlejší text,
případná grafická úprava by záležela na výsledném formátu publikace, který si volí zadavatel.
Autorka dále používá kurzívy pro závorky, které odkazují na jiné stránky, rámečky
s vedlejšími informacemi a pro popisky obrázků. Využívá také tučné písmo pro zvýraznění
nadpisů, důležitých osobních jmen, vlastních názvů a klíčových pojmů přímo v textu. Tyto
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grafické prostředky jsem se v překladu víceméně snažila zachovat15, poněvadž jsou funkční a
usnadňují příjemci orientaci v textu.
Výjimečně jsem ve výchozím textu narazila na uvozovky, které jsem v překladu ponechala,
neboť mají v češtině stejnou funkci jako ve francouzštině. Např.:
„Tato strana vznikla z islámské strany Fazilet, rozpuštěné v červnu 2001 za „narušování
sekulárního ústavního pořádku“, v těchto volbách ovšem posbírala 34,2 % hlasů, a získala
tak absolutní většinu křesel v parlamentu.“ (P: 17)
V některých pasážích jsem uvozovky ze stylistických důvodů sama přidala, ale domnívám se,
že v překladu vzhledem k jeho populárně naučnému charakteru fungují a nijak ho
nepoškozují.
„Tento „trojlístek“ doprovázela navíc ještě prostitutka.“ (P: 16)
V textu se vyskytlo také mnoho číselných údajů. V tomto ohledu se francouzština a čeština
liší, proto jsem v překladu číslice tam, kde to bylo možné, nahradila slovy.
Někdy autorka použila termíny z turečtiny, v tom případě bylo nutné zachovat pravopis a
použít speciální znaky turecké abecedy, což se týká i vlastních jmen a geografických názvů.
Tato písmena mají svoji důležitou funkci při výslovnosti, a přestože běžný adresát
pravděpodobně nebude obeznámen s pravidly turecké fonetiky, pravopis je nutné zachovat.
Jedná se především o tyto znaky:

ı, ö, ü, ğ, ş, ç.

3 Překladatelské posuny
3.1 Intelektualizace
Levý (Umění překladu, 2012, s. 132) zmiňuje intelektualizaci v překladu, kterou dělí na tři
základní typy – zlogičťování, vykládání nedořečeného a formální vyjadřování syntaktických
vztahů.
Při překládání výchozího textu jsem tyto tendence sama pocítila, ve výsledku lze tedy
v překladu pozorovat všechny kategorie intelektualizace. Domnívám se ovšem, že v tomto
15

Vynechány byly např. závorky s čísly stránek, které odkazovaly na text mimo překládaný úsek.
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případě, kdy se nejedná o umělecký text, ale o text informativní, zlogičtění a doplnění
informací adresáta nepoškodí.
Na tomto místě tedy uvedu příklady intelektualizace. Z hlediska zlogičťování a vykládání
nedořečeného jsem informace na více místech upravila, aby byly českému příjemci jasnější a
přístupnější, např.
„[…] 20 % de la population est composée d’alevis (alaouites), classifiés à tort comme une
branche de l’islam chiite.“ (O: 24)
„[…] 20 % obyvatelstva tvoří alevité, kteří bývají často mylně zaměňováni s šíitskými
alevíjci. (P: 20)

„L´islam entend restaurer dans toute sa pureté le message d´Abraham.“ (O: 24)
„Ve své nejčistší podobě má islám za cíl následovat Abrahamovo poselství o monoteismu.“
(P: 23)

Kategorie formálního vyjadřování syntaktických vztahů spočívá v přizpůsobení překladu
stylistice cílového jazyka. Z důvodu koheze a koherence jsem tedy na některých místech
dlouhá souvětí rozdělila a jednotlivé výpovědi přeskupila (tomuto problému jsem se částečně
věnovala v kapitole Metoda překladu, bod b) „stylisticky neúnosná stavba věty“), popř. jsem
kvůli lepší návaznosti použila některá slova navíc, např.:
totiž
„Des prisonniers ont fait front contre cette modernisation, synonyme pour eux d´isolement et
de répression accrus.“ (O: 17)
„Proti této modernizaci se postavili samotní trestanci, znamenala pro ně totiž izolaci a
rostoucí represi.“ (P: 14)
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tedy
„Pendant un mois, le musulman s´astreint à l’abstinence (nourriture, boisson, tabac, relations
sexuelles) du lever au coucher du soleil.“ (O: 27)
„Během ramadánu, tedy celého jednoho měsíce, drží každý muslim od východu do západu
slunce půst (co se týče jídla, pití, kouření i sexuálních vztahů).“ (P: 25)

Na některých místech jsem syntax upravila z toho důvodu, že by pro českého čtenáře byla
informace nesrozumitelná. Tyto případy vyplývaly z odlišného používání interpunkce, jako
jsou dvojtečky a středníky. Do češtiny jsem tedy informaci převedla buď jako samostatnou
větu, nebo jsem ji alespoň upravila do rozvinutější podoby.
„Le sept: le visage humain (la première sourate du Coran comporte sept versets; les sept
dormants d’Ephèse...).“ (O: 26)
„Číslo sedm představuje lidskou tvář (ze sedmi veršů se také skládá první súra Koránu; tato
číslice se nachází i v legendě o sedmi spáčích z Efezu apod.).“ (P: 24)
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4 Překladatelské postupy
V této části jsem primárně čerpala z publikace Francouzština pro pokročilé (A. Tionová,
1989, s. 284-320) a z dalších translatotologických publikací (viz Bibliografie).

4.1 Transpozice
4.1.1 Transpozice slovního druhu
Tento typ transpozice spočívá ve vyjádření významu jiným slovním druhem, než jaký se
nachází v originálu. Častá je ve francouzštině transpozice výchozího substantiva na
adjektivum, Tionová říká, že francouzština má na rozdíl od češtiny nominální charakter
(Francouzština pro pokročilé, 1989, s. 285):
la chaîne de télévision (O: 15)

................... televizní kanál (P: 3)

le Conseil national de sécurité (O: 20)

................... Národní bezpečnostní rada (P: 12).

Uvedu také příklad transpozice substantiva za sloveso, neboť verbální vyjádření je pro češtinu
často přirozenější, než vyjádření nominální:
l´arrivée de l´AKP au pouvoir (O: 23)

................... AKP nastoupila k moci (P: 13).

4.1.2 Transpozice syntaktická
V případě syntaktické transpozice větné členy mění svou funkci, např. pasivní konstrukce se
změní na aktivní, větný člen ve výchozím textu je v překladu transponován do vedlejší věty
apod.
„Pour limiter l´action des imam hatıp et des écoles coraniques privées, le Conseil national
de sécurité a fait voter en 1997 une loi qui étend la durée de scolarité obligatoire de cinq à
huit ans.“ (O: 26)
„Národní bezpečnostní rada v roce 1997 prosadila zákon prodlužující povinnou školní
docházku z pěti na osm let, aby omezila vliv soukromých islámských škol a imam hatıpů.“
(P: 24)
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4.2 Koncentrace, diluce
Při koncentraci dochází k zúžení textu, v cílovém jazyce tedy shrneme význam méně slovy,
než se vyskytlo v jazyce výchozím. V češtině, pro kterou je příznačná schopnost tvořit
derivací nová slova, koncentrace převažuje (Tionová, 1989, s. 296)
„Tayyip Erdoğan envisage de proposer à l´assemblée une loi […]“ (O: 26)
„Tehdejší premiér Erdoğan navrhl parlamentu zákon […]“ (P: 17)Při
Při diluci dochází naopak k „rozředění“ významu, kdy použijeme v cílovém jazyce k popisu
skutečnosti více slov. Někdy může diluce vycházet z rozdílné struktury obou jazyků, jindy ji
aplikujeme, pokud například neexistuje jednoslovný překladový ekvivalent. Důvod může být
také stylistický.
„Visages de la femme turque“ […]“ (O: 28) ................... „Různé tváře turecké ženy“ (P: 15)
„L´attrait des villes“ […]“ (O: 31)

................... „Přitažlivá síla měst“ (P: 29)

4.3 Modulace
Při modulaci dochází ke změně zorného úhlu, můžeme ji využít v situaci, kdy by překladový
ekvivalent byl sice správný, ale odporoval by duchu cílového jazyka.
„Ce mythe a le mérite d’insister sur une coutume constante jusqu’à l âge ottoman,
l’exogamie, selon laquelle le mariage devait se faire hors du clan ou de la tribu.“ (O: 12)
„Díky této pověsti přetrvalo až do období Osmanské říše pravidlo exogamie, tedy princip
uzavírání sňatků s příslušníky jiných klanů a kmenů.“ (P: 8)
„L’aspiration à l’indépendance de ce peuple multiséculaire d’origine indo-européenne,
constitué en tribus féodales, s’est heurtée à partir du XIXe s. aux convoitises des Russes, des
Ottomans et des Perses.“ (O: 14)
„Kurdové, prastarý indoevropský národ s feudálně-kmenovým uspořádáním usilující o
nezávislost, naráželi od 19. století na lačnost Rusů, Peršanů a osmanských Turků.“ (P: 9)
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Závěr
V této práci jsem se věnovala překladu části turistického průvodce Turquie de l'ouest et mer
Noire, konkrétně prvních čtyř oddílů – Společnost, Politika, Náboženství, Ekonomika.
Jednalo se o polytematický text populárně naučné povahy, který byl zajímavý svou strukturou
a bohatý na termíny. Hlavní funkcí výchozího textu byla funkce referenční, při překladu jsem
se tedy snažila do textu příliš nezasahovat, aby text působil co nejvěrněji. Bohužel vzhledem
k mezičasové a meziprostorové dimenzi bylo některé pasáže nutné upravit – v opačném
případě by byly pro příjemce nesrozumitelné. V případě knižního vydání tohoto překladu by
ovšem byly nutné mnohem podstatnější změny.
Zároveň jsem se pokusila zachovat popularizační charakter textu, aby byl pro českého
adresáta stejně čtivý jako výchozí text pro adresáta francouzského. Z toho důvodu jsem
měnila především syntaktickou strukturu, aby odpovídala systému češtiny. V komentáři se
podrobně zabývám jednotlivými strategiemi a případnými explicitacemi, které jsem při
převodu do českého kontextu vyhodnotila jako nezbytné.
Domnívám se, že tato práce splnila účel, který jsem avizovala v úvodu, tedy přeložit
charakteristický text pomocí překladatelských postupů a následně si vyzkoušet teoreticky
okomentovat problémy, které se při překladu vyskytly. Zároveň jsem si zautomatizovala práci
s překladatelskými pomůckami, k vyhledávání a ověřování informací a k řešení jazykových
problémů jsem používala četné publikace i internetové nástroje, jako je např. Český národní
korpus (viz Bibliografie).
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