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Černá gramatika

já   my
ty   fus
sk ony



Poselství textu

•téma
•formativní estetizující 
prostředky netematické povahy
•kulturní specifika



Osobní zájmena v češtině

já   my
ty    vy

on, ona, ono   oni, ony, ona



Černá gramatika

já   my
ty   fus
sk ony



jámy
tyfus
skony



Komunikační kontexty

1. Kontext žánrový. 

2. Kontext literárněhistorický. 

3. Kontext významový.



Bibliografický údaj.

Nebeský, Ladislav. Černá gramatika. In 
Hiršal, J.; Grögerová, B. (eds.). Vrh kostek:  
česká experimentální poezie. 
Praha: Torst, 1993.
ISBN 80-85639-13-0, s. 86.



„černá“ - výběrový výskyt 

• Černý mrak, černý les, Černá Hora, černá chodba

• Černé oči, černé ruce, černá barva

• Černá ovce

• Černý den, černý pátek, černé myšlenky, černá budoucnost

• Černé peníze, jet načerno, pracovat načerno

• Černá vlajka, černá ruka

• Černá kočka, černá magie… atd.

• „malé černé“ (šaty)



Příznaky cílového poselství

temné, 
tragické, 
destruktivní, 
škodlivé, 
pesimistické,
pochmurné,

+  varovné

+  jazykově hravé,     
experimentální



Cílové gramatické kategorie použité v překladech

•stejná či jiná osobní zájmena – PJ, RJ, CHJ, NJ

•systém neurčitých členů a adverbializace - AJ

•systém fonetický a pravopisný – FJ 

•systém imitující časování sloves – CHJ, NJ

•systém přivlastňovacích zájmen – BJ, IJ

•systém předložek - NJ



Polský  překlad

Czarna gramatyka
ma my
ro wy
głębi one (K. B., 2007)

č.:  „máme – rovy – vyhloubené“
pol.: my, wy, one osobní pronomina plural



Ruský překlad

ja my

ty sjači

chor    ony

č.: „jámy – tisíce – pochovaní“ 



Německý  překlad

schwarze grammatik

sterbl ich wir klich

per      du ihr tum

kzl er sie cher
č. přibližně: „smrtelný skutečný / tebou ,omyl´ / 

koncentráčník ,zdechající´“



Srbský překlad I.

Crna gramatika

vag oni

zv one

kol ona (S. K., 2009)

Česky:  „vagóny – zvoní – kolona“



Anglický překlad

Dark Grammar

a bout

a board

a cross

(Jason M.)



Francouzský překlad I.

Grammaire noire

je        nous

tu        meurs

tomb elles

česky:

já my / (kolena = genoux)

ty umíráš       /     nádory

mohyly

je, nous, tu, elles – osobní zájmena



Francouzský překlad II.

Grammaire noire

je        ts

tu       eries

pluri elles

česky:

jety

masakry, vraždění

plurály

je, tu, elles – osobní zájmena



Francouzský překlad III.

Grammaire noire

je     unes

tu    rbans

pér  ils

česky:

mladí lidé

turbany

nebezpečí, rizika

je, tu, ils – osobní zájmena



Srbský překlad II.

Crna gramatika
sam rt
si ste
je za (A. H., D. S., 2009)

samrt = č. „umírání, hodinka smrti“

rt = č. „mys; vrchol“

jeza = č. „mrazení, hrůza z něčeho“ 

sam, si, je, ste = deklinace slovesa „být“



Německý překlad I.

Schwarze Grammatik

sterbl ich

wir klich

du auch

s euch en

löch er sie chen



Italský překlad

bu io

ti fo

mor te (S. Corduas, 2001)

č.: „tma, tyfus, smrt“

resp. č.: „způsobím ti tmu, smrt!“



Německý překlad II.

Schwarzgrammatik

WAR-UM

TU-MOR

VOR-BEI

česky: „proč – tumor – pryč“



bílá



Ladislav Nebeský:   sníh

Nebeský, Ladislav. Sníh. In Vrh kostek. Česká 
experimentální poezie. Praha: Torst, 1993, s. 90.



a čteme jako andělíčky
b čteme jako bělost
c čteme jako hlavu
d čteme jako mou
e čteme jako na
f čteme jako otevřená
g čteme jako padá
h čteme jako polykám
i čteme jako ráje
j čteme jako stojím
k čteme jako ústa
l čteme jako ztraceného

b
l i
g e d c

j 
k f
h a



Rekonstruovaný obsah:

bělost 

ztraceného ráje 

padá na mou hlavu

stojím

ústa otevřená

polykám andělíčky



„bílá“ - výběrový výskyt 

•bílá – barva

•bílý – bledý, světlý (pleť, tvář)

– bledý, pobledlý = nezdravý, nemocný

•bílý – čistý, nevinný, nezkažený (člověk)

•bílé víno  (vs. červené víno /srbsky = crno vino „černé“)

• „bílé límečky“ (úřednictvo)

• „bílá místa“ – neznámá místa



Cílové entity

sníh, křídla, peří, chmýří, 
mlha, nebe, andělé



Polský překlad I.
śnieg

biel
utraconego raju
pada na moją głowę

stoję
puch anielski
roztapiam na języku

= č.: „chmýří, prachové peří rozpouštím na jazyku“



Polský překlad II.

śnieg

biel

utraconego raju

pada na moją głowę

stoję

usta otwarte

tonę w śniegu = č. „topím se ve sněhu“



Anglický překlad
snow

whiteness
of the paradise lost
falls on my head

I stand
mouth open
lungs filling with feathers

= č.: „plíce naplněné peřím“



Srbský překlad 
sneg

belina
izgubljenog raja
pada na moju glavu

stojim
otvorenih usta
davim se anđelčićima

= č.: „zalykám se andělíčky“



Polský překlad III.
śnieg

biel
utraconego raju
pada na moją głowę

stoję
usta otwarte
nasiąkam niebem

= č. „nasakuji nebem“



Francouzský překlad

goutte

le bleu 
du royaume englouti
submerge mon visage 

ma bouche 
béante
boit la tasse céans



český význam francouzského překladu

kapka

modř

zaplaveného království

zalévá mou tvář

má ústa

otevřená

zde vypijí šálek



modrá



Karel Trinkewitz und das Haiku. In Gölz, Christiane, 
Kliems, Alfrun, Krehl, Birgit (Hrsg.) Die 
unerträgliche Leichtigkeit des Haiku. Der Künstler
Karel Trinkewitz. Berlin: Verlag Janos Stekovics, 
2016, s. 51.

Slyšíš hlas léta?

Kukuřičným polem jde

Modravý vítr.



Jan Skácel: Rätsel

• Siehst du den schönen Schwalbenschwanz

• im kornblumenblauen Getreidefeld?

• Blüten hier flattern in blauem Glanz,

• Schmetterling, wenn er vom Himmel fällt.



Bibliografický údaj výstavního katalogu.

V rytmu letu bělásků. Téma přírody v 
tvorbě současných výtvarných umělců 
Jihomoravského kraje a hostů. Koncepce 
výstavy Radek Horáček. Brno: DumB, 2004. 
Nestránkováno. ISBN 80-7009-138-X.



Poznáš? Vidíš? (překlad P. J.)

Stvořeníčko fenyklové

na políčku obilíčka

v jasu lázni azurové

třepotáním sebe hýčká.



Neutralizace „zlaté“ (Pavla J. a Kateřina H.)

Ve zlátnoucím letním poli 

Otakárek fenyklový 

Chrpy se modrají v obilí… 

Prší snad z nebe motýli?



Motýl (Veronika Ch.)

Vidíš, jak ten otakárek svítí

v chrpově modrém poli obilí?

V modrém blankytu chvěje se kvítí,

jak by z nebe padali motýli.



První a třetí varianta překladu do češtiny (Anna D.)

Poznej!

Proplul otakárek jak sluneční svit

Chrpovým polem obilí

Modravých kvítků třepot a třpyt,

Motýlů co pod nebem zůstali.

Hádanka

Otakárek svítí

Do chrpového obilí

V třepotavém kvítí

Poznej křídla motýlí!



Jan Skácel: Das Rätsel HÁDANKA

Siehst du den schönen Schwalbenschwanz

im kornblumenblauen Getreidefeld?

Blüten hier flattern in blauem Glanz,

Schmetterling, wenn er vom Himmel fällt.

Jak rozeznáme otakárka

od modré chrpy v obilí?

Motýl je kvítí, které lítá,

když nelítají motýli.



Shrnutí
Překladatel:

•Musí chápat text celostně.

•Musí rozeznat hierarchii významotvorných složek 
poselství daného textu.

•Podle toho může určit, zda může některé entity měnit.

•Barevné příznaky entit bývají kulturně podmíněny.

•Barevná pojmenování bývají odvozena zkušenostně.

•Na základě toho volí překladatel adekvátní cílové 
výrazové prostředky.



• Literatura:
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• Kubín, Václav, Kubínová Marie (ed.) Magická zrcadla. Antologie poetismu. 196 s. Praha: Československý 
spisovatel, 1982.

• Nebeský, Ladislav. Černá gramatika. In Hiršal, J.; Grögerová, B. (eds.). Vrh kostek: česká experimentální poezie. 
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Karolinum, 2005. 344 s. ISBN 978-80-246-0919-3.



Děkuji pozornost





apendix



Bosenský  překlad

Crna gramatika

ja mi

ti fus

da nas (M. L., 2009)

č.: „jámě – tyfus – dá nás“, 

danas = „dnes“, ja, mi, ti, nas - pronomina



„Interkulturní“ komentář překladatelky bosenského 
překladu: 

„Za druhé světové války napsal chorvatský 
spisovatel Ivan Goran Kovačič poemu Jama, 
ve které vylíčil způsob hrůzostrašného 
mučení a následného zabíjení házením 
živých lidí do jámy. Pro mě je to v bosenštině 
první asociace na slovo jama.“ 

(Melita Lukšija, rukopis, 2009) 


